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Einn áhrifame
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Það er óhætt
spænskættaðiað fullyrða að
urinn John fatahönnuðmeðal þeirra Galliano sé
áhrifamestu
sínu fagi í
í
dag.
John Galliano,
Carlos Antonio eða Juan
Galliano,
fæddist
á
flutti ungur Gíbraltar en
til London
ólst þar mestmeg
og
London stundaði nis upp. Í
hann nám
við Wilson´s
ington áður skólann í WallSt. Martins en hann hélt í
þaðan sem School of Arts
hann útskrifað
ist sem
hönnuður
1984.
árið
Galliano
undrabarn. var sannkallað
sína, línu Fyrstu hönnun
sem
Les Incroyabl hann kallaði
á frönsku es og byggði
byltingunni,
seldi hann
Browns semí heilu lagi til
un í London. er virt verslSlíkt er afar
fátítt en
algengast
er að
ungir, nýútskrif
aðir hönnuðir þurfi
fyrir því að að hafa mikið
komast áfram.
Fljótlega
fór hann
stað með
af
línu undir
nafni og hóf
eigin
feril sinn
fagmaður
sem
í tískuiðna
um T i
ðin
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Ofnar eru að hverfa af
heimilum landsmanna

EFNISYFIRLIT
OFNAR AÐ HVERFA
AF
HEIMILUNUM
Gólfhiti BLS. 2
FÓÐRAÐIR VEGGIR
Blóm og skýjahno
ðrar BLS. 2
HLÝJAR KVÖLDS
TUNDIR
Sérsmíðaður
arinn BLS. 4
LÝSING Í NÝBYGG
INGAR
Fagleg ráðgjöf
frá Lumex
BLS. 6
ROFAR FYRIR
NÚTÍMAHEIMILI
Fjölbreytni í
efni
og litavali BLS.
12

Sérblað um nýbyggingar

EFTIRSPURN
EYKST
Húsnæði á Húsavík

BLS. 12

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

NÝTT HVERFI
NorðlingaholtiðFÆÐIST
BLS. 14
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

25. janúar 2007 — 24. tölublað — 7. árgangur

Sími: 550 5000

FIMMTUDAGUR

Samgöngutafir og banaslys:

Snjóþyngsli
víða í Evrópu

Abbababb í
Hafnarfirði
Nýr íslenskur
söngleikur fyrir
börn, ung og fullorðin.

PRAG, AP Umferðartafir urðu víða

í Mið-Evrópu í gær vegna
mikillar snjókomu og loka þurfti
nokkrum flugvöllum.
Rúmlega 200 flugferðum var
aflýst í Tékklandi, Sviss og
Þýskalandi. Yfir þúsund farþegar
urðu strandaglópar á flugvellinum
í Stuttgart í Þýskalandi á þriðjudagskvöld og svipaður fjöldi
farþega sat fastur á flugvellinum í
München í gærmorgun.
Rekja má þrjú banaslys í
Þýskalandi til vetrarríkisins, en
þetta er fyrsta snjókoma vetrarins sem festir á láglendi á þessum
slóðum.
- sdg

MENNING 42

Eiga eða leigja?
„Almenna reglan er þessi: fólk og
fyrirtæki telja jafnan bezt að búa
og starfa í eigin húsnæði og eiga
jafnframt flesta innanstokksmuni
og rekstraráhöld,“ segir Þorvaldur
Gylfason.
Í DAG 32

Hemmi skrifar
ævisögu sína
Hemmi Gunn hættir
í sjónvarpi og
leggur drög að
ævisögu þar
sem ekkert
verður dregið undan.
FÓLK 62

Valur Fannar Gíslason er á leið aftur
í Árbæinn eftir
stutta dvöl hjá
Val.

VEÐRIÐ Í DAG
4

Hagfræðingar ASÍ segja að markmið nýrra raforkulaga frá 2003 hafi ekki náð
fram að ganga, heldur þvert á móti. Forstjóri Norðurorku segir lítið svigrúm
fyrir samkeppni smásala raforku því þeir eigi allir viðskipti við Landsvirkjun.

4
6

BJART AUSTAN TIL Í dag verður

vestlæg átt, 8-20 m/s, hvassast
með ströndum á austurhluta
landsins og í vindhviðum við fjöll.
Bjart með köflum norðaustan og
austan til en skýjað og sums staðar
súld sunnan og vestan. Hiti víðast
3-9 stig.
VEÐUR 4
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið
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SIGURKOSS Guðjón Valur Sigurðsson, landsliðsmaður í handbolta, smellir hér kossi á yngri dóttur sína, Jónu Margréti. Tilefnið

Samþjöppun og fákeppni í raforkusölu

ÍÞRÓTTIR 54

6

herra styrk til að taka sextíu hestamenn
á bak sér? spyrja Eyjamenn.
var ærlegt enda nýbúið að vinna sigur á liði Túnisa í heimsmeistarakeppninni í handbolta sem nú fer fram í Þýskalandi.
Strákarnir okkar eru þar afar vel studdir og fjölskyldur leikmanna láta ekki sitt eftir liggja. Eftir sigur Íslands á Túnis situr liðið í
efsta sæti 1. riðils með fjögur stig. Í dag mæta strákarnir Pólverjum, sem töpuðu í gær fyrir Frökkum. Þó má búast við erfiðri
viðureign.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Valur Fannar
aftur til Fylkis

3

GUÐNI FRÁ BRÚNASTÖÐUM Hefur ráð-

0
*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

VERÐLAG Sjö fyrirtæki selja raforku í smásölu á íslenskum markaði og er munur á hæsta og lægsta
verði til almennra neytenda sáralítill. Ávinningur af því að leita
betri kjara hjá öðru raforkufyrirtæki getur aldrei orðið meiri en
116 krónur á mánuði samkvæmt
útreikningum ASÍ. Þá er miðað
við meðalheimili sem kaupir 4000
kílóvattstundir á ári.
Í raforkulögum frá árinu 2003
segir að markmið þeirra sé að
„stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi“ með því að
„skapa forsendur fyrir samkeppni
í vinnslu og viðskiptum með raforku“.
Hagfræðingar ASÍ segja ljóst
að þetta markmið hafi ekki náð
fram að ganga. Í stað samkeppni
hafi orðið samþjöppun og fákeppni.
„Verðið hefur hækkað í stað þess
að lækka og það hefur alltaf legið
fyrir að hér yrði fákeppni. Við
vöruðum við þessari þróun strax í

upphafi,“ segir Ingunn S. Þorsteinsdóttir hagfræðingur og
bendir á verðkönnun ASÍ frá því í
febrúar 2006.
Samkvæmt þeirri könnun
hafði raforkuverð hækkað frá
árinu 2004 um allt að fjórtán prósent í þéttbýli og 33 prósent í
dreifbýli fyrir meðalheimili. Enn
meiri var hækkunin fyrir smærri
heimili; 25 prósent í þéttbýli og
48 prósent í dreifbýli. Í nýrri
könnun ASÍ segir að á síðasta ári
hafi raforkuverð hækkað um
þrjú til fjögur prósent að auki
hjá flestum raforkufyrirtækjum.
Ingunn gagnrýnir stjórnvöld
fyrir að vanrækja að kynna
almenningi þessar breytingar.
„Séu neytendur ekki virkir í að
leita hagstæðari kjara vinna þeir
ekki að því að þrýsta verðinu
niður. Neytendur leika hér lykilhlutverk til að markmið laganna
náist.“

Franz
Árnason,
forstjóri
Norðurorku, segir lítið svigrúm
til verðsamkeppni hjá smásölum
raforku vegna þess að framleiðendur séu fáir. „Allir smásalarnir eru bundnir langtímasamningum til að kaupa sína orku að
miklu leyti frá Landsvirkjun,“
segir hann. Fyrir utan Landsvirkjun séu einungis Orkuveita
Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja með teljandi raforkuframleiðslu.
Einnig segir Franz að samningar Landsvirkjunar séu fastir og
nokkuð einsleitir og því séu ekki
neinar meiriháttar breytingar á
raforkuverði til almennings fyrirsjáanlegar. Landsvirkjun eigi svo
stóran hluta markaðarins að ekki
sé nokkur leið að komast hjá því
að eiga viðskipti við hana, fyrst
um sinn. „Einhver smá samkeppni
gæti þó orðið ef öllum áætlunum
um stóriðjuframkvæmdir yrði
frestað,“ segir Franz.
- koþ
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MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Hestamenn í Eyjum:

Biðja Guðna um
reiðskemmu
STJÓRNMÁL „Okkur þótti það passa

að hafa hestinn þarna með og
þetta á ekki að vera neinn
þrýstingur á Guðna,“ segir Þórður
Svansson, formaður Hestamannafélagsins Gáska í Vestmannaeyjum, sem setti upp hestslíkneski
við hlið auglýsingaspjalds af
Guðna Ágústssyni í Vestmannaeyjum.
Auglýsing Guðna var vegna
prófkjörs Framsóknarflokksins
um síðustu helgi. Skömmu áður
var Guðni á framboðsfundi í
Eyjum. Þórður segir Gáska
gjarnan vilja fá styrk til að reisa
reiðskemmu. Í Eyjum séu nú um
sextíu hestamenn. „Það á rétt á
sér hér eins og annars staðar.
Guðni vill aðstoða okkur eins og
hann vill aðstoða önnur hestamannafélög,“ segir Þórður.
- gar
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Ný þyrla eykur öryggi á landi og sjó
Ylfa, er skítalykt af þessu máli?
b*¹ ÖAÈ FINNST MÁRm
9LFA #ARLSSON ÅBÒI ¹ "R¹VALLAGÎTU LENTI
Å ÖVÅ UM SÅÈUSTU HELGI AÈ SAUR OG ANNAR
ÒRGANGUR FL¾DDI UPP UM ÎLL NIÈURFÎLL ¹
HEIMILI HENNAR (ÒN SEGIR FORSVARSMENN
'RUNDAR SEM EIGA MEIRIHLUTA ÅBÒÈA Å
HÒSINU HUNSA VIÈHALD ¹ ÖEIM

-!¨52).. &*!2,'¨52 3TUÈNINGS
MAÈUR 4ÒNIS ER FJARL¾GÈUR AF STARFS
MÎNNUM 7ESTFALENHALLE EFTIR AÈ HAFA
R¹ÈIST ¹ (UGA
&2¡44!",!¨)¨0*%452

3JËNVARPSSTJARNA Å VANDA

Ráðist á OfurHuga á HM
(!.$"/,4) Hugi Halldórsson, oft

nefndur Ofur-Hugi, lenti í
kröppum dansi í Westfalenhalle í
gær undir lok leiks Íslands og
Túnis.
Þegar ljóst var að Ísland
myndi vinna leikinn hljóp Hugi
með íslenska fánann eftir allri
endalínunni. Það fór eitthvað í
taugarnar á Túnismönnum og
einn þeirra gerði sér lítið fyrir og
hljóp á eftir Huga og sparkaði í
bakið á honum. Hugi hafði ekki
hugmynd um að Túnisbúinn væri
á eftir sér. Þetta spark minnti um
margt á þekkt spark knattspyrnugoðsins Eric Cantona.
Slagsmálahundurinn var
umsvifalaust fjarlægður af
öryggisvörðum en Hugi fékk sér
sæti og lét lítið fyrir sér fara.

,!.$(%,')3'3,!. Ný leiguþyrla
Landhelgisgæslu Íslands kom til
landsins í gær. Hún hefur fengið
einkennisstafina TF-EIR og er
fjórða þyrlan í flota Gæslunnar.
Nýja þyrlan er leigð frá Noregi og
er frönsk, af gerðinni Dauphin AS
365N2, eða sömu tegundar og TFSIF, minni þyrla Gæslunnar. Nýja
þyrlan er þó bæði betur búin og
kraftmeiri.
Benóný Ásgrímsson, yfirflugstjóri Landhelgisgæslunnar, flaug
þyrlunni til landsins og gekk ferðin
vel að hans sögn. Millilent var á
Höfn í Hornafirði þar sem forstjóri
Landhelgisgæslunnar,
Georg
Lárusson, beið hennar en önnur

"%.«.µ ')33/. /' 4& %)2 9FIRFLUGSTJËRI '¾SLUNNAR FLAUG NÕJU ÖYRLUNNI TIL LANDSINS
(ÒN ER SÁRSTAKLEGA BÒIN TIL BJÎRGUNAR ¹ SJË
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Atkvæði greidd um
álverið í lok mars

LVER Å 3TRAUMS OG (ELGUVÅK

Álverið í Helguvík fær orkuna

Hafnfirðingar greiða atkvæði 31. mars um deiliskipulag vegna stækkunar álversins. Bæjaryfirvöld standa fyrir kynningu fyrir tíu milljónir. Mengun svipuð
en þynningarsvæði minnkar. Samgönguráðherra svarar engu um kostnað.
34«2)¨*! Samkomulag hefur tekist
um tillögu að deiliskipulagi vegna
stækkunar álvers Alcan í Straumsvík og hefst kynning fljótlega.
Atkvæði verða greidd um deiliskipulagið 31. mars og verður
niðurstaðan bindandi. Ef deiliskipulagið hlýtur samþykki bæjarbúa fer það áfram í auglýsingu og
álverið verður stækkað. Ef það
verður fellt er málinu lokið.
Í tillögunni hafa þjónustubyggingar við austurenda verið færðar
á milli kerskála, spennustöð færð
og raflínur grafnar í jörð. Gert er
ráð fyrir aðgengi að kapellu heilagrar Barböru sem verður inni á
milli kerskála.

HBG

,®'2%',5-,
(ANDTEKNIR MEÈ HASS OG %
&JËRIR MENN SEM HÎFÈU BROTIST INN Å
SUMARBÒSTAÈ Å 3VÅNADAL VORU HAND
TEKNIR Å G¾R -ENNIRNIR VORU MEÈ TÅU
BÒTA AF HASSI OG FIMM % TÎFLUR ¹ SÁR
ÖEGAR LÎGREGLAN Å "ORGARNESI KOM AÈ
ÖEIM Å bHELJARINNAR EITURLYFJAPARTÅIm
¶EIR HÎFÈU AUK ÖESS VALDIÈ NOKKRUM
SKEMMDUM Å BÒSTAÈNUM 6IÈ YFIR
HEYRSLUR KOM Å LJËS AÈ MENNIRNIR ÖURFA
AÈ SVARA TIL SAKA FYRIR SAMS KONAR BROT
Å ÎÈRUM LÎGREGLUEMB¾TTUM

leiguþyrla Gæslunnar, sem hefur
fengið viðurnefnið Steinríkur, fór
til Hornafjarðar til móts við nýju
þyrluna. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra tók síðan á móti TFEIR er hún kom til Reykjavíkur
klukkan fjögur síðdegis í gær.
Georg Lárusson segir að með
komu þyrlunnar aukist öryggi til
lands og sjávar og von sé á fimmtu
vélinni í maí. „TF-Líf er ein besta
björgunarþyrla sem er til í heiminum og þá fáum við aðra, sömu tegundar, jafngóða eða betri.“ Inntur
eftir því hvort eitthvað hafi skýrst
varðandi kaup á nýjum þyrlum
fyrir Gæsluna segir Georg að það
eigi eftir að skýrast.
SH¹
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YFIRVÎLD Å (AFNARFIRÈI STEFNA AÈ ÖVÅ AÈ
HALDA ATKV¾ÈAGREIÈSLU  MARS UM
DEILISKIPULAG VEGNA ST¾KKUNAR ¹LVERSINS
Å 3TRAUMSVÅK
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Gert er ráð fyrir að mengun
frá álverinu verði áþekk og nú og
að hún verði mæld á fjórum stöðum í Hafnarfirði, í stað eins nú.
Nýtt þynningarsvæði, en það er
svæði umhverfis álver þar sem
þynning mengunar á sér stað,
verður aðeins þriðjungur af
núgildandi þynningarsvæði. Gert
er ráð fyrir að lög um svæði takmarkaðrar ábyrgðar verði felld
úr gildi.
Færslan á Reykjanesbrautinni
og tvöföldun hennar er talin kosta
um 1,5 milljarða króna. Lúðvík
Geirsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, segir að svör þurfi að fást
frá samgönguráðherra út af
kostnaðinum sem og Landsneti
vegna kostnaðar við raflínur fyrir
íbúakosningarnar.
Lúðvík segir aðspurður að full
ástæða sé til að hafa áhyggjur af
því að Alcan fari frá Hafnarfirði
og fleiri hundruð störf hverfi úr

bænum verði tillagan ekki samþykkt. Hann kveðst ánægður með
deiliskipulagstillöguna sem liggur fyrir og bendir á að full samstaða sé um hana, en setur fyrirvara um svör frá ríkinu um
kostnaðarskiptingu vegna færslu
Reykjanesbrautar.
Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra
hyggst ekki svara neinu fyrr en
niðurstaða atkvæðagreiðslunnar
liggi fyrir. Hafnarfjarðarbær
mun ráða utanaðkomandi aðila til
að sjá um „hlutlausa og upplýsta
kynningu“ á deiliskipulaginu og
verður hún viðameiri en venjulega þegar deiliskipulag er kynnt.
Gert er ráð fyrir að kostnaður
nemi um tíu milljónum króna.
Deiliskipulagstillagan verður
rædd í bæjarráði í dag. Stefnt er
að því að afgreiða málið úr bæjarstjórn á þriðjudag. Tillagan þarf
ekki að fara í umhverfismat.
GHS FRETTABLADIDIS

6IÈHORF (AFNFIRÈINGA TIL ST¾KKUNAR ¹LVERSINS

BÍLL DAGSINS

NISSAN X-TRAIL SPORT
Nýskr. 10.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 72 þús. km. - Allt að 100% lán.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

34«2)¨*! Ef Hafnfirðingar hafna
fyrirhugaðri stækkun álversins í
Straumsvík í íbúakosningunum
sem fyrirhugaðar eru 31. mars
mun það flýta fyrir byggingu
álvers Century í Helguvík. Þetta
er mat greiningardeildar
Kaupþings, sem sagði frá þessu í
hálffimm fréttum sínum í gær.
Ástæðan er sú að þá muni
orkan sem hefði átt að nota í
nýjum hluta álversins í Straumsvík verða notuð í álverinu í
Helguvík.
Greiningardeildin telur hins
vegar að ef Hafnfirðingar
samþykki stækkunina muni verða
beðið með byggingu álversins í
Helguvík þar til orkuöflun hafi
farið fram fyrir stækkun álversins
í Straumsvík.
IFV

Meirihlutinn á móti
34«2)¨*! Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er 51 prósent Hafnfirðinga mótfallið stækkun álversins í Straumsvík. Þetta kemur
fram í könnun
sem CapacentGallup
vann
fyrir Alcan, sem
rekur álverið í
Straumsvík, á
viðhorfi
átta
hundruð Hafnfirðinga
til
(2!..!2
fyrirhugaðrar
0¡45233/.
stækkunar
álversins. Alcan kynnti niðurstöðurnar fyrir starfsmönnum álversins í gær.
Samkvæmt könnuninni eru 39
prósent þeirra Hafnfirðinga sem
tóku þátt í könnuninni hlynnt
stækkuninni og tíu prósent þeirra
eru óákveðin.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í
Hafnarfirði, segir að niðurstaðan
staðfesti grun hans um að viðhorf
Hafnfirðinga til fyrirhugaðrar
stækkunar séu skipt. „Þess vegna
er mikilvægt að íbúar bæjarins fái
að ganga til lýðræðislegra kosninga um stækkunina.“
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar,
fagnar
niðurstöðum könnunarinnar. Hún
telur að niðurstöðurnar gefi fyrirheit um niðurstöðuna í íbúakosningunum meðal Hafnfirðinga sem
haldnar verða hinn 31. mars.
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan, vildi ekki gefa
upp niðurstöðurnar í könnuninni
þegar Fréttablaðið hafði samband
við hann í gær. Hann sagði að
Alcan ætlaði að senda fjölmiðlum
niðurstöður könnunarinnar í dag.
IFV

"2¨52.)2 ),,2-$5 !ÈEINS ER EFTIR

AÈ SELJA MIÈA ¹ NOKKRAR SÕNINGAR

,EIKFÁLAG !KUREYRAR

Karíus og Baktus sívinsælir
,%)+(²3 Miðar á fimmtán gesta-

sýningar Leikfélags Akureyrar í
Borgarleikhúsinu um þá bræður
Karíus og Baktus seldust upp á
fáeinum klukkustundum í gær.
Var búið að selja á fjórða þúsund
miða í gærkvöldi og stefndi þá í
að aðsóknarmet Leikfélags
Akureyrar á gestasýninguna
Fullkomið brúðkaup í Borgarleikhúsinu síðan í fyrra yrði slegið.
„Það er greinilegt að þeir
bræður eiga vinsældum að fagna
um allt land því sýningunni hefur
verið afar vel tekið nyrðra,“ segir
Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri LA.
SH¹

%LDSVOÈI Å .ORÈLINGAHOLTI

Komu sér út úr
brennandi íbúð

,®'2%',5-, Þrír menn komu sér

út úr brennandi íbúð í tveggja
hæða húsi í Lækjarvaði í Norðlingaholti um klukkan hálf ellefu í
gærmorgun.
Einn mannanna, sem var
sofandi þegar eldurinn kom upp,
brenndist lítillega í andliti.
Mennirnir voru fluttir til aðhlynningar á slysadeild og hlutu þeir
allir minniháttar reykeitrun.
Eldurinn kviknaði í svefnherbergi íbúðarinnar. Enginn var í
íbúðinni á neðri hæð hússins.
Slökkviliðinu gekk vel að
slökkva eldinn en íbúðin er
nokkuð skemmd vegna reyks.
Eldsupptök eru ókunn en
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
vinnur að rannsókn málsins.
IFV
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4VENN SAMTÎK UM M¹LEFNI ELDRI BORGARA OG ÎRYRKJA BOÈA FRAMBOÈ TIL !LÖINGIS
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2¹ÈHERRA KRAFINN SVARA

Ekkert svar um
leyniþjónustu
!,¶).') Steingrímur J. Sigfússon,

formaður Vinstri grænna, krafði í
gær dómsmálaráðherra svara á
Alþingi um eðli leyniþjónustustarfsemi hjá lögreglu á síðustu
öld. Vísaði Steingrímur til
heimildar í stjórnarskrá til að óska
eftir upplýsingum frá ráðherrum.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra svaraði því til að hann gæti
ekki svarað fyrirspurn um
eitthvað sem hann vissi ekki, en
sagði svokallaða kaldastríðsnefnd
hugsanlega geta svarað spurningunni. Ekkert í stjórnarskrá
skyldaði ráðherra til að svara því
sem þeir ekki vissu.
BJ

,%)¨2¡44).'
2ANGHERMT VAR Å BLAÈINU Å G¾R AÈ
«LAFUR ¶ËR 'UNNARSSON B¾JARFULLTRÒI
6INSTRI GR¾NNA Å +ËPAVOGI HEFÈI SAGT
¹ B¾JARSTJËRNARFUNDI AÈ EIGNARN¹M
B¾JARINS ¹ 6ATNSENDA MYNDI GETA F¾RT
EIGANDA JARÈARINNAR TUTTUGU MILLJARÈA
KRËNA Å AÈRA HÎND «LAFUR SAGÈI VIÈ
SKIPTIN GETA F¾RT EIGANDA 6ATNSENDA ¹
BILINU TÅU TIL TËLF MILLJARÈA KRËNA ¶EGAR
«LAFUR NEFNDI UPPH¾ÈINA TUTTUGU
MILLJARÈA ¹TTI HANN VIÈ ÖANN KOSTNAÈ
SEM ¾TLA M¾TTI AÈ B¾RINN YRÈI FYRIR EF
HANN T¾KI EIGNARN¹MI ALLT LAND 6ATNS
ENDA AÈ MEÈTÎLDUM ÖEIM RÅFLEGA 
HEKTURUM SEM STANDA N¾ST %LLIÈA
VATNI EN UNDANSKILDIR ERU FYRIRHUGUÈU
EIGNARN¹MI

,%)¨2¡44).'
¥ FRÁTT UM VERÈ ¹ ,EVIkS GALLABUXUM
SÅÈASTLIÈINN ÖRIÈJUDAG VORU GERÈ MISTÎK
Å ÒTREIKNINGUM ¹ HLUTA VERSLUNARINNAR
AF VÎRUVERÈI 6IRÈISAUKASKATTUR VAR REIKN
AÈUR ¹ RÎNGUM STAÈ OG FÁKKST ÖVÅ H¾RRI
TALA EN RÁTT ER (IÈ RÁTTA ER AÈ INNKAUPS
VERÈ ER  KRËNUR EÈA  PRËSENT
AF VÎRUVERÈI TOLLUR ER  KRËNUR EÈA 
PRËSENT AF VÎRUVERÈI OG VIRÈISAUKASKATT
UR ER  KRËNUR EÈA   PRËSENT AF
VÎRUVERÈI (LUTUR VERSLUNARINNAR ER ÖVÅ
  PRËSENT AF ÒTSÎLUVERÈI EN EKKI 
PRËSENT EINS OG KOM FRAM Å FRÁTTINNI

3AMVINNA FRAMBOÈA ËLÅKLEG AÈ ËBREYTTU
!,¶).') Tveir hópar áhugafólks
um bætt kjör eldri borgara og
öryrkja hafa í vikunni tilkynnt
framboð til alþingiskosninganna í
maí. Stefnumál framboðanna eru
þau sömu og samruni í stórt sameiginlegt framboð er óskastaða
forsvarsmanna beggja framboðanna. Ekki kemur þó til greina af
þeirra hálfu að hætta við til að
ganga til liðs við hitt framboðið.
Baráttusamtök eldri borgara og
öryrkja tilkynntu framboð sitt í
gær. Samtökin eru sprottin af fundum tólf manna undirbúningshóps
sem skipaður var í byrjun janúar
af Félagi eldri borgara til að vinna
að framboðinu. Formaður samtak-

!2.$¥3 ( "*®2.3$«44)2

boðin verða tvö og því þarf að
afstýra með öllu móti. Þeim er velkomið að tala við okkur því allir
eru velkomnir í okkar samtök.“

anna, Arndís H. Björnsdóttir, segir
ekki koma til greina að tvenn samtök bjóði fram til komandi kosninga. „Það er mjög slæmt ef fram-

SH¹

Lögreglan krefst
gagna um níðinga
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur krafið Stöð 2 um gögn sem sýna fjóra eða
fimm meinta barnaníðinga sem komu til að hitta tálbeitu. Lögregla kveðst munu
leita til dómstóla, verði ekki orðið við kröfu hennar. Málið er í athugun hjá Stöð 2.
,®'2%',5-, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun leita til dómstóla, verði ekki orðið við kröfu
hennar um að fá afhent gögn er
varða grunaða barnaníðinga.
Þetta kemur fram í greinargerð lögreglunnar vegna umfjöllunar þáttarins Kompáss um kynferðisbrot gegn börnum. Í kjölfar
þáttarins þar sem mátti sjá Ágúst
Magnússon, dæmdan barnaníðing,
mæta til að hitta þrettán ára stúlku
sem hann hafði talið sig vera kominn í samband við á netinu, hafa
Fangelsismálastofnun og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sent
greinargerð til dómsmálaráðuneytis, að beiðni ráðuneytisins.
Í greinargerð lögreglu kemur
fram að þáttargerðarmenn Kompáss hafi undir höndum upptökur
af fjórum til fimm öðrum einstaklingum, sem svarað hafi auglýsingu tálbeitu þáttarins með sama
hætti og Ágúst. Telur lögregla
almannahagsmuni krefjast þess
að þessar upplýsingar verði skoðaðar nánar og hefur því óskað eftir
að fá þær í hendur. Þáttargerðarmennirnir hafi neitað að afhenda
þær en óskað eftir skriflegri
beiðni frá lögreglunni af þessu tilefni. Hún hefur verið send Stöð 2,
sem Kompás heyrir undir.
Sigmundur Ernir Rúnarsson,
fréttastjóri Stöðvar 2, segir forráðamenn stöðvarinnar vera að
fara yfir málið með lögmanni.
Engin ákvörðun hafi verið tekin
og gögnin verði í öllu falli ekki
afhent fyrir helgi.
Í greinargerð lögreglu segir
enn fremur að kynferðisbrotadeild
embættisins muni kanna ítarlega

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga
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Áhugafólk um málefni aldraðra
og öryrkja tilkynntu á þriðjudag
að ákveðið væri að stofna framboð
fyrir kosningarnar. Arnþór Helgason,
fyrrverandi
formaður
Öryrkjabandalags Íslands, er í sex
manna undirbúningsnefnd. „Við
munum halda okkar striki. Ég óskaði eftir að fá að mæta á
kynningarfund Arndísar og félaga
en því var hafnað. Hins vegar var
óskað eftir samstarfi. Ég vænti
þess að þetta fólk muni ganga í
okkar samtök þegar þau verða
stofnuð. Hvernig þau hafa staðið
að stofnun síns framboðs finnst
okkur í raun hlægilegt.“

7),3/. -55'! %IGENDUR 7ILSON

-UUGA HAFA FENGIÈ FREST TIL M¹NAÈAMËTA
TIL AÈ SKILA INN ¹¾TLUN UM HREINSUN
FJÎRUNNAR

5MHVERFISSTOFNUN ÒRSKURÈAR

Fá frest fyrir
hreinsun Wilson Muuga

&,%)2) -, GÒST -AGNÒSSON GETUR ¹TT YFIR HÎFÈI SÁR FLEIRI REFSIDËMA EN ÖANN SEM
HANN AFPL¹NAR NÒ REYNIST H¹TTSEMI SÒ SEM HANN VARÈ UPPVÅS AÈ Å +OMP¹SSÖ¾TTI
SAKN¾M +YNFERÈISBROTADEILD LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU MUN RANNSAKA
ÖESSI M¹L ÅTARLEGA

höfuðborgarsvæðinu hafi gripið
til fullnægjandi aðgerða vegna
þessa einstaka tilviks. Telur ráðuneytið mikils virði að mótaðar hafi
verið reglur um miðlun upplýsinga á milli þessara tveggja embætta, sem eigi að tryggja samræmdar aðgerðir til að halda aftur
af síbrotamönnum og hindra eins
og kostur er að þeir brjóti gegn
því trausti sem þeim er sýnt.

hvort sú háttsemi Ágústs sem
rekja megi til frumkvæðis tálbeitu
á vegum Kompáss geti orðið
grundvöllur refsimáls. Einnig er
hafin rannsókn á meintum brotum
hans gagnvart fleiri einstaklingum sem hann viðurkenndi í viðtali
sem birt var í þættinum.
Dómsmálaráðuneytið
hefur
farið yfir niðurstöðu vistunarmáls
Ágústs á Vernd og telur að fangelsismálastjóri og lögreglan á

JSS FRETTABLADIDIS

(6!,3.%3&*!2! Umhverfisstofnun
hefur veitt eigendum flutningaskipsins Wilson Muuga frest til
mánaðamóta til að skila inn
áætlun um hreinsun eða brottnám
Wilson Muuga úr Hvalsnesfjöru í
Sandgerði.
Wilson Muuga er í eigu
Unistar Shipping Company, sem
aftur er að tæpum helmingi í
eigu Nesskipa. Tryggingafélag
skipsins hefur lýst yfir að það
muni ekki að greiða fyrir
hreinsun og brottflutning
skipsins nema sem nemur um
sjötíu milljónum króna.
Guðmundur Ásgeirsson,
stjórnarformaður Nesskipa,
hefur lýst yfir áhuga á því að
skipið standi áfram sem minnismerki í fjörunni. Hann segir að
ástandið á skipinu sé gott, það
standi eins og klettur í fjörunni.
Bæjarstjórnin í Sandgerði er
mótfallin því.
GHS

36¥¶*«¨
!TVINNULEYSI EYKST
!TVINNULEYSI Å 3VÅÖJËÈ VAR   PRËSENT
Å DESEMBER OG HAFÈI H¾KKAÈ UM  
PRËSENT FR¹ NËVEMBER !TVINNULEYSI ER
MEST ¹ MEÈAL INNFLYTJENDA OG UNGRA
3VÅA RÒMLEGA TÅU PRËSENT

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

MÇHJS!NFÑ
LW×MEJOV
ßbñ!fs!u÷mvwfsñvs!wjoevs
î!wfñvstqâovn!î!ebhfjolvn!â!bvtuvsimvub
mboetjot!ph!â!Tus÷oevn/
Nâ!cûbtu!wjñ!u÷mvwfsñvn
iwjñvn!î!oânvoeb!wjñ
gk÷mm-!tîtu!ÿô!sfzoebs!â
Tvñvs.!ph!Wftuvsmboej/
Tê!ipsgu!ujm!oçtuv!ifmhbs
fsv!ipsgvs!â!oþssj!tfoe.
johv!bg!imþkv!mpguj!nfñ
sjhojohv!wîñb!vn!mboe!â
mbvhbsebh!ph!twp!lfnvs
boobñ!ûslpnvtwçñj!â
tvoovebh/!Â!njmmj!ÿfjssb
tuzuujs!vqq/
WFÑVSIPSGVS
Î!CPSHJOOJ!Î!EBH
Wftubo!6.21!n0t-!iwbtt.
btu!gzssjqbsujoo/!Tlþkbñ
ph!içuu!wjñ!mîujmtiâuubs
wçuv!gsbnbo!bg!efhj/!Njmu/

21

4

3

9

21

3

29

.4

5

5

24

3
6.21!n0t/

24

1
8

8

7

7

3

24

7

8

7
Lbvqnboobi÷go
ßôsti÷go
Ptmô
Tuplliômnvs
Hbvubcpsh

7

26

24

+!Wjoeisbñj!fs!î!nfusvn!â!tflûoev/

7

5

21

5

.3

!.3±D!!!ifjñtlîsu
!!:±D!!!iâmgtlþkbñ
!.6±D!!!iâmgtlþkbñ
!!.4±D!!iâmgtlþkbñ
!!!2±D!!iâmgtlþkbñ

7
6.24!n0t/

Mpoepo
Qbsît
Gsbolgvsu
Gsjfesjditibgfo
Cfsmîo

!7±D!tlûsjs
!4±D!ifjñtlîsu
!2±D!ifjñtlîsu
.8±D!mêuutlþkbñ
.2±D!bmtlþkbñ

Bmjdbouf
Nbmmpsdb
Bmhbswf
Lsîu
Mbt!Qbmnbt

24±D!iâmgtlþkbñ
22±D!mêuutlþkbñ
24±D!sjhojoh
29±D!iâmgtlþkbñ
31±D!iâmgtlþkbñ

Vi› vitum ekki

hver ﬂú ert ...

... nema ﬂú notir Au›kennislykilinn
Au›kennislykillinn er samstarfsverkefni allra
banka og sparisjó›a á landinu sem mi›ar
a› auknu öryggi vi› notkun banka á Netinu.
Allir notendur fá lykilinn sendan heim í pósti.

Á næstu vikum ver›ur notendum gert skylt a› nota Au›kennislykilinn vi›
innskráningu í banka á Netinu. Nánari uppl‡singar um Au›kennislykilinn
eru a› finna á www.audkenni.is e›a hjá næsta banka e›a sparisjó›i.

Trygg›u ﬂér aukna vernd í bankavi›skiptum á Netinu
– taktu Au›kennislykilinn strax í notkun.
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2ÅKISSTJËRNIN SAMÖYKKIR HEILDST¾ÈA STEFNU UM AÈLÎGUN INNFLYTJENDA

&LUGR¾NINGI ¹ LEIÈ TIL ,ONDON

Rændi flugvél
með 103 manns

Allir njóti jafnra tækifæra
Fylgist þú með bandarískum
stjórnmálum?
*¹
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Hefur þú verslað á útsölunum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Ásökunum alfarið hafnað
34*«2.-, Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda
flokksins, hefur sent frá sér
yfirlýsingu þar sem hann hafnar
ásökunum Sólborgar Öldu
Pétursdóttur, miðstjórnarfulltrúa
flokksins, í garð Magnúsar Þórs
Hafsteinssonar varaformanns.
Sólborg hefur fullyrt í fjölmiðlum
að trúnaðarbrestur hafi orðið á
milli miðstjórnar og þingflokks
Frjálslyndra þegar Nýtt afl
sameinaðist flokknum. Hún sagði
vinnubrögð þingflokksins
gerræðisleg og rógsherferð hefði
verið hrint af stað gegn Margréti
Sverrisdóttur.
Guðjón Arnar segir orð
Sólborgar ómakleg og ekki eiga
við rök að styðjast. Í yfirlýsingunni ítrekar hann stuðning sinn
við Magnús Þór í sæti varaformanns flokksins.
SH¹

&¡,!'3-, Ríkisstjórnin hefur
samþykkt stefnu um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi.
Þetta er gert til að tryggja að innflytjendur njóti jafnra tækifæra
á við Íslendinga og verði virkir
þátttakendur í samfélaginu, sagði
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra þegar hann kynnti
stefnuna í gær.
„Umræðan um útlendinga sem
koma hingað til lands hefur verið
mikil að undanförnu og að mörgu
leyti er það skiljanlegt,“ sagði
Magnús og bætti við að „margt í
þeirri umræðu hefði eflaust
betur verið ósagt“.
Innflytjendaráð vann að stefn-

&¡,!'3-,!2¨5.%94) ¥ '2 -AGNÒS
3TEF¹NSSON KYNNTI STEFNUNA ¹ BLAÈA
MANNAFUNDI Å R¹ÈUNEYTI SÅNU Å G¾R

unni og hafði þá helstu áherslur
ríkisstjórnarinnar í innflytjendamálum til hliðsjónar. Rík áhersla
er þar lögð á grunngildi íslensks
samfélags, svo sem mannréttindi, en einnig á áþreifanlegri
atriði, til að mynda íslenskukennslu fyrir aðflutt börn og foreldra. Innflytjendur eiga að læra
samfélagsfræði en Íslendingar í
heilbrigðisþjónustu kynni sér
ólíka menningarheima.
Í stefnunni er einnig fjallað
um vinnumarkaðinn. Þar er til að
mynda stefnt að því að tryggja
betur að útlendingar njóti sömu
kjara og réttinda og aðrir.

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

KËÖ

43*!$ !0 Vopnaður súdanskur

maður rændi Boeing 737-farþegaþotu sem var flogið frá Kartúm,
höfuðborg Súdans, með 103
farþega og áhöfn innanborðs í
gær. Enginn slasaðist.
Flugræninginn krafðist þess að
flogið yrði til London en þegar
honum var tjáð að vélin hefði ekki
nóg eldsneyti til þess samþykkti
hann að fljúga til höfuðborgar
Tsjad, N´Djamena, þar sem hann
gafst upp. Þegar vélin lenti gekk
flugræninginn út úr vélinni og
óskaði hælis í Bretlandi. Ráðamenn í Tsjad sögðu manninn vera
hryðjuverkamann og að réttað
yrði yfir honum sem slíkum.
SDG

!&2¥+!
3J¹LFSMORÈS¹R¹S Å 3ËMALÅU
4VEIR LÁTUST Å SJ¹LFSMORÈS¹R¹S SEM
VAR GERÈ ¹ ALÖJËÈAFLUGVÎLLINN Å
-OGADISHU HÎFUÈBORG 3ËMALÅU Å
G¾R EINUM DEGI EFTIR AÈ %ÖÅËPÅA BYRJ
AÈI AÈ DRAGA HERLIÈ SITT ÒR LANDINU

&ANGAFLËTTI Å +ONGË
-EIRA EN TVÎ HUNDRUÈ FANGAR FLÒÈU
ÒR FANGELSI Å +ONGË EFTIR AÈ ËEIRÈIR
BRUTUST ÒT VEGNA LÁLEGS MATARKOSTS
EN FANGARNIR F¹ AÈEINS EINU SINNI AÈ
BORÈA ¹ DAG

36¥¶*«¨
,EYNILÎGREGLUSTJËRI DEYR
+LAS "ERGENSTRAND YFIRMAÈUR S¾NSKU
LEYNILÎGREGLUNNAR 30/ ANDAÈIST
¹ M¹NUDAG "ANAMEIN HANS VAR
HJARTASLAG AÈ ÖVÅ ER TALSMAÈUR
30/ GREINDI FR¹ +URT -ALMSTRÎM
N¾STR¹ÈANDI "ERGENSTRANDS TEKUR VIÈ
EMB¾TTISSKYLDUM HANS UNS EFTIR
MAÈUR VERÈUR SKIPAÈUR "ERGENSTRAND
HAFÈI FARIÈ FYRIR 30/ SÅÈAN ¹RIÈ 
EN HANN VAR ¹ÈUR RÅKISSAKSËKNARI

'%)3,!$)3+!-!2+!¨52 !LGENGASTA VERÈ ¹ NÕJUM GEISLADISKUM Å 3KÅFUNNI ER  KRËNUR ST¾ÈAN FYRIR H¹U VERÈI GEISLA
DISKA HÁR ¹ LANDI ER AÈ MESTU LEYTI SÎGÈ VERA AUKAMILLILIÈURINN SEM B¾TIST INN Å D¾MIÈ VEGNA SM¾ÈAR MARKAÈARINS

Borgum fjórðungi
meira fyrir Dylan
Geisladiskar eru 25 prósentum dýrari hér en annars staðar á Norðurlöndum. Miðað við
Bretland eru þeir 75 prósentum dýrari. Framkvæmdastjóri Senu segir smæð markaðarins hækka verðið. Virðisaukaskattslækkun ætti að gera Ísland samkeppnishæfara.
.%94%.$52 Verð á geisladiskum er

almennt um 25 prósentum hærra
hér en á Norðurlöndunum. Verðmunurinn á Íslandi og Bretlandi
er enn meiri, um 75 prósent.
Ástæður fyrir þessu háa geisladiskaverði hér á landi eru sagðar
vera fyrirkomulag og smæð tónlistarmarkaðsins.
Fréttablaðið er um þessar
mundir að vinna verðkannanir á
ýmsum vörum hér á landi og í
nágrannalöndunum í þeim tilgangi
að sjá hver verðmunurinn er milli
landanna og reyna að grafast fyrir
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¥ "ENGANS VERSLUNINNI Å 3TOKKHËLMI
HÎFUÈBORG 3VÅÖJËÈAR KOSTAR DISKUR
INN SEM SAMSVARAR  ÅSLENSKUM
KRËNUM EN FLESTIR NÕIR GEISLADISKAR
KOSTA ÖAR ¹ BILINU  TIL 
ÅSLENSKAR KRËNUR
¥ .OREGI VAR VERÈIÈ KANNAÈ Å
VERSLUNUM &REE 2ECORD 3HOP SEM
ERU VÅÈS VEGAR UM LANDIÈ $ISKURINN
VAR ¹ SVIPUÈU VERÈI ÖAR OG Å 3VÅÖJËÈ
EÈA SEM SAMSVARAR  KRËNUM
!LGENGASTA VERÈIÈ ¹ NÕJUM GEISLA
DISKUM ÖAR ER FR¹  TIL 
ÅSLENSKAR KRËNUR
$ANMÎRK VAR ¹ SVIPUÈU RËLI OG
HIN 3KANDINAVÅULÎNDIN ¥ '5&
VERSLUNUNUM KOSTAR DISKURINN
 KRËNUR ÅSLENSKAR OG ER ÖAÈ
ALGENGASTA VERÈIÈ ¹ NÕJUM DISKUM Å
VERSLUNINNI
¥ 6IRGIN -EGASTORE VERSLUNUN
UM Å "RETLANDI VAR GEISLADISKURINN
TÎLUVERT ËDÕRARI EÈA SEM JAFNGILDIR
 KRËNUM !LGENGT VERÈ ¹
NÕJUM DISKUM VAR ¹ BILINU 
TIL  KRËNUR ¥ 3KÅFUNNI KOSTAÈI
DISKURINN  KRËNUR ÖEGAR VERÈIÈ
VAR KANNAÈ

um í hverju munurinn liggur. Í
þetta skipti er geisladiskaverð
tekið fyrir og þá sérstaklega diskurinn Modern Times með Bob
Dylan.
Verð á disknum var kannað í
geisladiskaverslunum í Reykjavík, Stokkhólmi, Ósló, Kaupmannahöfn og London. Sé miðað
við meðaltal af verði disksins á
Norðurlöndunum fæst að hann er
um 25 prósentum dýrari hér en
þar. Miðað við Bretland er hann
rúmlega 75 prósentum dýrari.
Sena er stærsti heildsali geisladiska á Íslandi og sér meðal annars
um heildsölu á tónlist til Skífunnar.
Björn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Senu, segir hærra geisladiskaverð hér vera að mestu leyti
vegna fyrirkomulagsins á markaðnum, sem sé allt annað en
erlendis.
„Í öðrum löndum eru plötuútgefendurnir flestir með skrifstofur og selja þaðan beint til smásala. Hér er markaðurinn hins

vegar það lítill að útgáfufyrirtækin leggja ekki í að halda úti skrifstofum og því bætist heildsalinn
við sem milliliður.“
Hann segir Senu kaupa geisladiska beint frá útgáfufyrirtækjunum og selja þá smásölum, með
álagningu. Björn vildi ekki gefa
upp hversu stór hlutur fyrirtækisins
af
heildsöluverði
væri
nákvæmlega en nefndi tölur sem
samsvara um 20 til 25 prósentum
af heildsöluverði.
„Okkar hlutur af heildsöluverði
þarf að dekka fjárbindingu, lagerhald, starfsmenn og dreifingu svo
eitthvað sé nefnt,“ segir Björn.
„Þegar virðisaukaskattur af þessum vörum verður lækkaður síðar
á árinu geri ég ráð fyrir að verðið
verði samkeppnishæfara við löndin í kringum okkur.“
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er algengur hlutur smásala af útsöluverði geisladiska
einnig á bilinu 20 til 25 prósent.
SALVAR FRETTABLADIDIS

'%)3,!$)3+!6%2¨ ¥ &)-- ,®.$5¶ETTA KOSTAR -ODERN 4IMES MEÈ "OB $YLAN

¥3,!.$
 KR

$!.-®2+
 KR

36¥¶*«¨
 KR

./2%'52
 KR

"2%4,!.$
 KR

'%
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

I>A7DÁ

&..

`g$`\

KZgÂ{Âjg(&.!"

6%)345 36!2)¨



 JANÒAR  &)--45$!'52

,ÎGMANNI RS OG DAGS EHF FALIÈ AÈ UNDIRBÒA M¹LSSËKN GEGN 3IGURJËNI - %GILSSYNI

¥ M¹L VIÈ FYRRVERANDI RITSTJËRA
$«-3-, Stjórn útgáfufélagsins

 Hvaða hópar hafa stofnað
nýtt framboð til Alþingis?

 Hvað tók langan tíma fyrir
Jóhannes Karl Guðjónsson að
ná sér í gult spjald í fyrsta leik
sínum með Burnley?
 Hvaða leikfélag hefur
ákveðið að setja upp leikgerð á
Draumalandi Andra Snæs?
36®2). %25  ",3 

&ANGELSI OG LÎGREGLA SAMAN

Eitt húsnæði
þjóni báðum

!,¶).') Verið er að kanna hvort

heppilegt geti
verið að reisa
eitt hús fyrir
bæði höfuðstöðvar
lögreglu
höfuðborgarsvæðisins og
nýtt gæsluvarðhaldsfangelsi.
"*®2. "*!2.!3/.
Þetta kom fram
í svari Björns Bjarnasonar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn
á Alþingi í gær. Tilefni fyrirspurnarinnar, sem kom frá
Guðjóni Ólafi Jónssyni, þingmanni Framsóknarflokksins, var
staða mála vegna fangelsis á
Hólmsheiði. Björn sagði vinnu við
undirbúning vegna fangelsis á
Hólmsheiði í gangi, en reiknað
væri með því að úrbætur á LitlaHrauni gengu fyrir.
BJ

&ULLTRÒI &RJ¹LSLYNDRA

Erfingjar fái
Kjarval gefinn
36%)4!234*«2.)2 Guðrún Ásmunds-

dóttir, leikkona og áheyrnarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra í
menningar- og ferðamálaráði
Reykjavíkur, vill að borgin gefi
erfingjum Jóhannesar Kjarval
þau verk og hluti listamannsins
sem eru í vörslu borgarinnar.
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur
nýlega dæmt að verkin séu eign
borgarinnar. „Beri gjöfin vott um
höfðingsskap þeirra borgarfulltrúa sem nú fari með ráð og
viðurkenningu veitta í minningu
mikils listamanns,“ segir í tillögu
Guðrúnar, sem menningarráðið
felldi með öllum atkvæðum.
GAR

Árs og dags ehf. hefur falið Kristni
Bjarnasyni hæstaréttarlögmanni
að undirbúa höfðun skaðabótamáls á hendur Sigurjóni M. Egilssyni, fyrrverandi ritstjóra Blaðsins. Einnig verður höfðað mál
gegn Janusi Sigurjónssyni, fyrrum ritstjórnarfulltrúa þess.
Ár og dagur gefur út Blaðið,
sem Sigurjón ritstýrði til 15.
desember. Að morgni þess dags
afhentu forráðamenn Blaðsins
honum bréf þar sem hann var sakaður um að fara á svig við uppsagnarákvæði gildandi ráðningarsamnings síns ásamt því að vera
farinn að starfa hjá öðrum miðli.

Sigurjón hafði þá sagt upp starfi
ritstjóra og óskað eftir því að fá að
hætta áður en uppsagnarfrestur
rynni út. Í bréfinu segir enn fremur að Sigurjón hafi logið að forráðamönnum Árs og dags þegar
hann hafi þvertekið fyrir að hann
væri búinn að ráða sig sem ritstjóra DV, þar sem hann starfar
nú.
Kristinn Bjarnason hæstaréttarlögmaður sagði við Fréttablaðið að bótakrafa á hendur Janusi grundvallaðist á ólögmætum
starfslokum hjá Blaðinu. Bótakrafa á hendur Sigurjóni væri
grundvölluð á brotum í starfi.
„Upphæð bótakröfu liggur ekki

(ÎFÈU L¹TIÈ GREIPAR SËPA

Þjófar gómaðir
,®'2%',5-, Karlmaður á

3)'52*«. - %'),33/. 3KAÈABËTAM¹L

¹ HENDUR HONUM ER Å UNDIRBÒNINGI

fyrir en segja má að dómvenja sé
hér fyrir því að fari menn með
ólögmætum hætti úr starfi séu
lágmarksbætur hálf laun sem
menn hefðu átt að hafa á uppsagnarfresti.“
JSS

þrítugsaldri var handtekinn í
fyrradag, en hann er grunaður
um þjófnað á tækjabúnaði úr
vöruhúsi á höfuðborgarsvæðinu.
Hann er jafnframt grunaður um
að hafa stolið bíl aðfaranótt
þriðjudags. Sami maður er einnig
talinn tengjast þjófnaði sem var
tilkynntur í síðustu viku.
Í nótt var karlmaður á miðjum
aldri handtekinn í miðborginni en
í fórum hans fannst varningur
sem hann gat ekki gert grein
fyrir. Unglingsstúlka var staðin
að hnupli í Smáralind í gær og
karlmaður á miðjum aldri var
gripinn við sömu iðju í matvöruverslun annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.
JSS

Vill bættar eldvarnir
í óleyfilegum íbúðum
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri vill lagaheimildir til að geta tryggt
brunavarnir í óleyfilegu íbúðarhúsnæði. Nú sé það ekki hægt nema með offorsi
og brotum á jafnræðis- og meðalhófsreglum gagnvart íbúunum.
®29'')3-, „Ef við viljum koma í

veg fyrir að fólk búi í húsnæði
sem uppfyllir ekki grunnskilyrði
um eldvarnir höfum við bara eitt
úrræði: Að henda fólkinu á götuna,“ segir Jón Viðar Matthíasson,
slökkviliðsstjóri
höfuðborgarsvæðisins.
Eins og lögin eru í dag geta
slökkviliðsstjórar ekki krafist
úrbóta á óleyfilegu íbúðarhúsnæði
í atvinnuhverfum nema skipulag
heimili þar búsetu. Krefjist
slökkviliðsstjóri úrbóta er hann í
raun fyrir hönd sveitarfélagsins
að fallast á tilvist slíks íbúðarhúsnæðis. Þá leið telur Jón Viðar
ófæra til að knýja fram úrbætur á
óviðunandi brunavörnum því þá
sé kominn upp árekstur við skipulagsyfirvöld.
Í minnisblaði sem Jón Viðar
vann fyrir stjórn Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins segir hann
einnig að sá kostur sé varla nothæfur, sem heimild sé fyrir, að loka
húsnæði þar sem ágallar séu miklir
og brot ítrekuð. Óháð því hvar fólk
sé skráð með lögheimili eigi það
mjög sterkan siðferðilegan rétt til
verndar á þeim stað sem það hafi
aðsetur. Þetta útskýrir slökkviliðsstjórinn nánar fyrir Fréttablaðinu:
„Andstætt meðalhófsreglu laga
er verið að neyða okkur til að beita
harðasta úrræðinu og henda fólki
út. Viðkomandi fer þá sennilega í
svipað húsnæði eða verra og getur
jafnvel endað á götunni.“

(6¥4(+!2, %INN DEYR AÈ MEÈALTALI ¹

¹RI EFTIR AÈ HAFA ORÈIÈ FYRIR H¹KARLA¹R¹S
VIÈ STRALÅU
./2$)#0(/4/3!&0

"JARGAÈI SÁR MEÈ AUGNPOTI

Var gleyptur til
hálfs af hákarli
*«. 6)¨!2
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$UGGUVOGI BÕR TALS
VERT AF FËLKI ÖAR SEM
¹ÈUR VAR IÈNAÈARHÒS
N¾ÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Jón Viðar tekur fram að í lögum
um brunavarnir sé mjög skýr forgangsröðun hvað varðar öryggi
fólks. „Þar sem slökkviliðsstjóri
hefur skýrar skyldur til þess að
gæta almannaheilla er það óþolandi staða að geta ekki tryggt
öryggi íbúa gagnvart slökum og
oft óviðunandi eldvörnum nema
þá með því að brjóta jafnræðis- og
meðalhófsreglu og fara fram með
offorsi,“ segir í minnisblaði
slökkviliðsstjórans, sem fékk
heimild stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins til að leggja tillögur sínar til úrbóta fyrir starfshóp félagsmálaráðherra.

Tillögur Jóns Viðars gera ráð
fyrir því að slökkviliðsstjóri geti
krafist úrbóta á eldvörnum þrátt
fyrir að starfsemin í húsinu sé
ekki í samræmi við skipulag.
Einnig verði skýrt í lögum að slíkar kröfur skapi húseigandanum
engan rétt til óleyfilegrar starfsemi í húsinu.
„Við leggjum til að slökkviliðsstjóri fái úrræði sem hefur það
eitt takmark að koma öryggi
þeirra sem vistast í slíku húsnæði
í lag án þess að vera að samþykkja
neitt varðandi skipulagsskilmála,“
segir Jón Viðar.
GAR FRETTABLADIDIS

342!,¥! Áströlskum kafara tókst

með snarræði að bjarga sér eftir
að vera kominn hálfur ofan í
hákarlskjaft með því að pota í
augað á hákarlinum, sem við það
spýtti honum út úr sér, að því er
kemur fram á vef BBC.
Kafarinn var að safna sæsniglum þegar hákarlinn réðst á hann
og gleypti hann til hálfs. Sérfræðingar telja líkur á að hákarlinn
hafi haldið að kafarinn væri selur.
Hákarlaárásir á menn eru ekki
óalgengar við strendur Ástralíu, í
kringum fimmtán á ári, sem er
með því mesta í heiminum. SDG

'!2¨52
-ËTM¾LA SKATTAH¾KKUN
.OKKRIR FISKVERKENDUR Å 'ARÈI MËT
M¾LA H¾KKUN SVEITARSTJËRNARINNAR
¹ FASTEIGNASKATT ¹ FYRIRT¾KI ÒR  
PRËSENT Å   PRËSENT AF FASTEIGNA
MATI "¾JARR¹ÈIÈ SEGIR FR¹RENNSLISM¹L
B¾JARINS Å ËLESTRI OG LAGF¾RINGU ¹
ÖEIM FJ¹RFREKA &ASTEIGNASKATTAR AF
ATVINNUHÒSN¾ÈI Å 'ARÈINUM SÁU ENN
ÖEIR L¾GSTU ¹ 3UÈURNESJUM

(ERSK¹IR ÖJËÈERNISSINNAR Å 4YRKLANDI EKKI AF BAKI DOTTNIR

Nóbelsverðlaunahafa hótað
)34!."², !0 Einn þeirra sem grun-

aðir eru um að hafa hvatt til
morðsins á tyrknesk-armenska
blaðamanninum Hrant Dink hefur
nú hótað Nóbelsverðlaunahafanum Orhan Pamuk.
„Orhan Pamuk, vertu klár,
vertu klár!“ hrópaði Yasin Hayal
þegar hann var færður til dómshúss í Istanbúl í gær. Hayal hefur
viðurkennt að hafa hvatt til morðsins á Hrant Dink í síðustu viku.
Einnig hefur hann viðurkennt að
hafa útvegað meintum morðingja
bæði byssu og peninga.
Sá sem grunaður er um morðið
er atvinnulaus unglingur, Ogun
Samast að nafni, sem hefur þegar
játað á sig morðið. Samast sagði
að Hayal hefði sagt sér að Dink
væri föðurlandssvikari og þjóðníðingur. Hayal hafi fengið sér
bæði peninga og mynd af Dink,
sem hann hafi borið á sér mánuðum saman.
Hrant Dink var tyrkneskur
ríkisborgari af armenskum uppruna og hafði nokkrum sinnum
verið ákærður fyrir „þjóðníð“ í
Tyrklandi vegna þess að hann

(6!44) 4), -/2¨3 9ASIN (AYAL HËTAÈI FLEIRI MORÈUM ÖEGAR HANN VAR LEIDDUR Å RÁTTAR

SALINN

hafði opinskátt kallað fjöldamorð
á Armenum snemma á 20. öldinni
þjóðarmorð.
Orhan Pamuk, sem hlaut
Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á
síðasta ári, hefur einnig rætt opinskátt um þjóðarmorðið á Armen-

&2¡44!",!¨)¨!0

um. Hann hefur eins og Dink bæði
verið ákærður fyrir „þjóðníð“ og
fengið morðhótanir.
Saksóknari í Tyrklandi tilkynnti
í gær að fimm manns, þar á meðal
Samast og Hayal, hefðu verið
ákærðir fyrir morðið á Dink.
GB

TURBO DIESEL INTERCOOLER
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2¾TT UM YLSTRÎND Å 6OGUM

Heitt vatn í Paradísarvog

15% handboltaafsláttur til 5. febrúar

Fataskápar fyrir fötin þín,
tilsniðnir eftir máli án aukakostnaðar.
Opið laugardag
Rýmingarsala

www.innval.is

Hamraborg 1 Kópavogi s: 554 4011

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

34*«2.-, Kolbeinn Hreinsson,
sem situr í atvinnumálanefnd
sveitarfélagsins Voga, segir
ekkert vera því til fyrirstöðu að
dæla heitu vatni út í litla vík
undir Stapanum og búa þar til
útivistarparadís sem heitið gæti
Paradísarvogur.
Hugmynd Kolbeins var sett
fram á síðasta fundi atvinnumálanefndarinnar. Sagði
6/'!2 -ARGAR HUGMYNDIR UM ATVINNUM¹L
Kolbeinn að við Stapa væri hægt ERU Å 6OGUM
að koma upp hernaðarminjasafni þar sem hersjúkrahúsið var áður.
Á fundinum ræddi Jón Elíasson um að fá Vegagerðina til að malbika
gamla þjóðveginnn um Vatnsleysuströnd frá Vogum yfir í Njarðvík og
að nefna veginn Útsýnisveg. Einnig vill Jón að svæðið undir Vogastapa
verði merkt á aðalskipulagi sem tjaldstæði og útivistarsvæði með
ferðatengdri starfsemi.
GAR

-/3(% +!43!6 &ORSETI ¥SRAELS KEMUR ¹SAMT EIGINKONU SINNI FR¹ HEIMILI DËTTUR ÖEIRRA

NOKKRU ¹ÈUR EN HANN ¹VARPAÈI ÖINGIÈ OG BAUÈST TIL AÈ VÅKJA TÅMABUNDIÈ ÒR EMB¾TTI
&2¡44!",!¨)¨!0

Sífellt fleiri
vilja afsögn
Forseti Ísraels bauðst í gær til að víkja tímabundið
úr embætti meðan dómstólar fjalla um ákærumálin.
*%2²3!,%- !0 Moshe Katsav, for-

seti Ísraels, baðst í gær lausnar
frá embætti um stundarsakir.
Sífellt fleiri krefjast þess þó að
hann segi einfaldlega af sér vegna
ásakana fjögurra kvenna um að
hann hafi áreitt þær kynferðislega
og misnotað völd sín.
Á þriðjudaginn tilkynnti Meni
Mazuz, aðalsakóknari Ísraels, forsetanum það á þriðjudag að hann
yrði ákærður fyrir nauðganir og
fyrir að misnota völd sín. Ákæra
verður þó ekki lögð fram fyrr en
forsetinn hefur fengið tækifæri til
að svara ásökunum á hendur sér.
Hann hefur jafnan neitað sekt og
sagt kærurnar lið í pólitísku samsæri gegn sér.
Katsav sagðist í gær ófær um
að gegna embætti meðan mál hans
væri fyrir dómstólum og bað þingið um að veita sér tímabundna
lausn úr embætti, allt upp í þrjá
mánuði. Fjórar konur sem allar
hafa starfað hjá Katsav, ýmist eftir

að hann varð forseti eða áður,
þegar hann gegndi veigalitlu ráðherraembætti, hafa kært hann
fyrir nauðganir og kynferðislega
áreitni.
Tzipi Livni, utanríkis- og dómsmálaráðherra, bættist í gær í hóp
þeirra sem krefjast þess að Katsav
segi af sér. Í gær höfðu þrjátíu
þingmenn undirritað beiðni til
þingnefndar um að kanna hvort
rétt væri að kæra hann til
embættismissis, en alls þurfa 90
þingmenn að krefjast afsagnar
forseta til þess að honum verði
vikið úr embættinu.
Livni sagði að vissulega teldist
Katsav saklaus þangað til sekt
sannaðist, en bætti við að „hann
ætti ekki að berjast fyrir því að
sanna sakleysi sitt frá forsetaskrifstofunni“.
Ákærur kvennanna urðu fyrst
heyrinkunnar síðastliðið sumar og
Katsav hefur lítið komið fram
opinberlega síðan.
GB

-AÈUR HANDTEKINN VEGNA STËRFELLDS STERAINNFLUTNINGS

&UNDU  TÎFLUR
Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á mánudag þegar hann sótti póstsendingu, stílaða á verslun í hans eigu,
sem innihélt rúmlega 13.000 steratöflur. Tollverðir í Reykjavík
fundu töflurnar við reglubundið
eftirlit
síðastliðinn
föstudag.
Verslun mannsins er á Suðurnesjum og því var lögregluembættinu
þar falin umsjón með málinu.
Að sögn Eyjólfs Kristjánssonar, fulltrúa lögreglustjórans á
Suðurnesjum, var ákveðið að bíða
með að handtaka manninn þar til
eftir að maðurinn næði í sendinguna, en töflurnar komu með pósti
frá Taílandi.
Eyjólfur segir að talið sé nokkuð
víst að maðurinn hafi staðið einn að
innflutningnum. Hann vildi ekki
útiloka að maðurinn hefði áður flutt
inn svona efni þar sem rannsókn
málsins væri ekki lokið að fullu, en
taldi það þó ekki líklegt. „Við erum

,®'2%',5-,

34%2!4®&,52 4OLLVERÈIR FUNDU TÎFLURNAR

¹ FÎSTUDAG -AÈURINN VAR SÅÈAN HAND
TEKINN ¹ M¹NUDAGINN ÖEGAR HANN ¾TLAÈI
AÈ S¾KJA PËSTSENDINGUNA

að vinna í því að greina hvaða efni
þetta eru í töflunum og styrkleika
þeirra. En þetta er óvenjumikið
magn. Ég man ekki eftir svona
stóru steramáli í fljótu bragði. Það
eru því líkur á því að þetta hafi
verið ætlað til dreifingar.“
Til samanburðar lagði tollgæslan á Keflavíkurflugvelli hald á
eina sendingu af sterum allt árið í
fyrra og var þar um 700 töflur að
ræða.
ÖSJ
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.ÕR FRAMKV¾MDASTJËRI 3¶ HEIMS¾KIR HÎFUÈSTÎÈVAR %3" OG .!4/

Vill átak gegn dauðarefsingum

%)') - 3+®05- 2%..! $RENGUR Å

*AKARTA Å )NDËNESÅU STARIR FORVITINN ¹
HANA SEM STENDUR GRAFKYRR ËAFVITANDI
UM YFIRVOFANDI ÎRLÎG SÅN EN FYRIR 
FEBRÒAR ¹ AÈ SL¹TRA ÎLLU FIÈURFÁ Å BAK
GÎRÈUM BORGARINNAR Å BAR¹TTUNNI VIÈ
FUGLAFLENSU
./2$)#0(/4/3!&0

"2533%, !0 Ban Ki-moon, sem í
desember tók við af Kofi Annan
sem framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, lýsti í gær stuðningi við tillögu Ítala um að efna til
heimsátaks gegn dauðarefsingum.
Ban lét þessi orð falla í fyrstu
heimsókn sinni í höfuðstöðvar
Evrópusambandsins og Atlantshafsbandalagsins í Brussel. Hann
skoraði á alþjóðasamfélagið að
„virða og hlíta öllum … alþjóðlegum mannréttindalögum,“ einkum
og sér í lagi að stöðva beitingu
dauðarefsinga.
„Mannhelgi hvers manns ber
að virða og vernda,“ sagði hann á

blaðamannafundi eftir viðræður
við fulltrúa ESB.
Fastlega er reiknað með að hin
26 ESB-ríkin muni fylkja sér að
baki ítölsku tillögunni að heimsátaki gegn dauðarefsingum og að
hún verði rædd á vettvangi SÞ
næstu mánuði. Búast má við því
að ráðamenn í Bandaríkjunum og
Kína muni setja sig upp á móti tillögunni en í báðum þessum löndum er fjöldi dauðadæmdra fanga
líflátinn á ári hverju.
AA

+EYRÈI UNDIR ¹HRIFUM

Ók um á kannabis og kókaíni
,®'2%',5-, Ökumaður sem

handtekinn var á Akranesi um
helgina er talinn hafa ekið undir
áhrifum kannabisefna og
kókaíns. Tæp tvö grömm af hassi
fundust í bílnum þegar maðurinn var handtekinn.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá lögreglu.
Við yfirheyrslu sagði maðurinn að efnið sem fannst í bílnum
hefði verið til einkaneyslu.
Blóðsýni voru tekin úr honum
til frekari rannsóknar, en
prófanir lögreglu benda til þess
að maðurinn hafi verið á
kannabisefnum og kókaíni þegar
hann keyrði bílinn.
SÖS

"!. ¥ "2533%, "AN +I MOON OG *OSE
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"IÈLISTAR EFTIR FÁLAGSLEGU HÒSN¾ÈI HAFA LÅTIÈ STYST ÖË AÈ HUNDRAÈ ÅBÒÈIR HAFI B¾ST Å EIGNASAFN &ÁLAGSBÒSTAÈA

¥ MINNINGU &RIÈRIKS SGEIRS

Afhentu veglega bókagjöf

Bið eftir félagslegri íbúð styttist lítið

&«,+ Fimmtán ára útskriftar-

árgangur Menntaskólans við
Sund afhenti
veglega bókagjöf þegar
skólinn var
settur síðastliðið haust.
Bókagjöfin
var til minningar um bekkjarbróður þeirra,
&2)¨2)+ 3'%)2
Friðrik Ásgeir
(%2-!..33/.
Hermannsson,
sem lést í september árið 2005.
Við val á gjöf var litið til
áhugasviðs Friðriks; hún var
valin í anda hans.
Móðir og fjölskylda Friðriks
vilja koma á framfæri kærum
þökkum fyrir þá virðingu og
hlýju sem skólafélagar Friðriks
sýna látnum vini með gjöfinni.
IFV

(²3.¨)3-, Biðlistar eftir félagslegu húsnæði á vegum Félagsbústaða hafa lítið styst frá árinu
2005 þó að hundrað íbúðir hafi bæst
í eignasafn Félagsbústaða í fyrra og
teknar hafi verið upp sérstakar
húsaleigubætur árið 2004. Tekjulitlir ráða illa við húsaleigu á almennum markaði.
Leiga á almennum markaði hefur
hækkað verulega undanfarið og því
er ekki auðvelt fyrir fólk með lágar
tekjur að standa undir því, að mati
Sigurðar
Friðrikssonar,
framkvæmdastjóra Félagsbústaða. Hann
segir að ekki auðveldi það tekjulitlu
fólki að borga þrjá til fimm mánuði í
leigu fyrirfram.
Í janúar 2005 voru 772 menn á
biðlista eftir félagslegu húsnæði á
vegum Félagsbústaða. Í janúar í
fyrra var biðlistinn kominn niður í
643 en í janúar í ár voru aftur 730 á
biðlista þó að þjónustumiðstöðvar

5-   ")¨,)34! "IÈLISTAR EFTIR FÁLAGSLEGU HÒSN¾ÈI HAFA LÅTIÈ STYST SÅÈUSTU ¹RIN ÖË
AÈ HUNDRAÈ ÅBÒÈIR HAFI B¾ST VIÈ HJ¹ &ÁLAGSBÒSTÎÈUM Å FYRRA OG SÁRSTAKAR HÒSALEIGU
B¾TUR HAFI VERIÈ TEKNAR UPP ¹RIÈ  %NN ERU UM  ¹ BIÈLISTA EFTIR FÁLAGSLEGU
HÒSN¾ÈI (ÒSIÈ ¹ MYNDINNI TENGIST EFNI FRÁTTARINNAR EKKI BEINT

borgarinnar hafi byrjað að veita
sérstakar húsaleigubætur árið 2004
og veita styrki til að fólk kæmist í
leiguíbúð.
Hjá Leigulistanum má sjá að
leigan á tíu fermetra herbergi getur
numið allt frá fimmtán þúsund krónum fyrir herbergi í Hafnarfirði upp
í fjörutíu þúsund krónur í 101

Reykjavík. Leigan á þriggja herbergja íbúð kostar frá hundrað upp í
135 þúsund krónur. Leiga á fjögurra
herbergja íbúð í nýju hverfi í Hafnarfirði kostar um 140 þúsund krónur og fimm herbergja íbúð í 108
Reykjavík kostar 150 þúsund krónur. Þetta eru raunveruleg dæmi sem
gefa þó ekki tæmandi mynd.

„Fólk talar um að það sé mjög
dýrt að leigja og að leiga fari hækkandi auk þess sem það sé erfitt að fá
íbúðir á markaðnum,“ segir Ingibjörg
Sigurþórsdóttir,
framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar
Grafarvogs og Kjalarness, og telur
ástandið erfitt, ekki sé mikið af
íbúðum í boði sem geri það að verkum að markaðsverðið hækki. Hún
bendir á að fólk geti verið áfram á
biðlista hjá Félagsbústöðum þótt
það þiggi sérstakar húsaleigubætur.
Sigurður kannast við að leiga á
almennum markaði hafi hækkað
verulega og segir illgerlegt fyrir
fólk með lágar tekjur að standa
undir leigu. Hann segir að Félagsbústaðir kaupi hundrað íbúðir í ár
og sama verði gert næstu árin.
Félagsbústaðir eigi nú tæplega 1.700
íbúðir fyrir utan þjónustuíbúðir
aldraðra.
GHS FRETTABLADIDIS

&)--45$!'52  JANÒAR 

«LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON ¹ )NDLANDI

Forseti fundaði með
Indlandsforseta
34*«2.-, Forseti Íslands, herra Ólafur

Ragnar Grímsson, átti í gær og fyrradag
fundi með forseta Indlands, dr. A.P.J.
Kalam, og Soniu Gandhi, leiðtoga Kongress-flokksins.
Á báðum fundunum sögðu Kalam og
Gandhi að það væri ríkur vilji þeirra að
efla og styrkja tengslin við Ísland og efna
til samvinnu á mörgum sviðum, svo sem í
orkumálum, vísindum, tækni og viðskipt«,!&52 2!'.!2 /' !0*
um.
+!,!- &ORSETI ¥SLANDS FUNDAÈI
Forseti Íslands þakkaði forseta Indlands Å G¾R MEÈ FORSETA )NDLANDS DR
fyrir þann ríka og einlæga áhuga sem hann !0* +ALAM
sýndi samstarfi Íslendinga og Indverja.
Sonia Gandhi þakkaði Ólafi Ragnari fyrir vináttu hans við Indland. IFV

$)#+ #(%.%9 '%/2'% 7 "53( /' .!.#9 0%,/3) "USH "ANDARÅKJAFORSETI FLUTTI
N¾STSÅÈUSTU STEFNUR¾ÈU SÅNA ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDIÈ !È BAKI HONUM S¹TU ÖAU $ICK
#HENEY VARAFORSETI OG .ANCY 0ELOSI ÖINGFORSETI FULLTRÒADEILDARINNAR
&2¡44!",!¨)¨!0

Stefnuræðan
hlýtur blendnar viðtökur
Bush tókst ekki að sannfæra andstæðinga sína um
nauðsyn þess að senda fleiri hermenn til Íraks. Yfirlýsingar hans um orkumál og andrúmsloftið hlutu
mun betri viðtökur, bæði heima fyrir og erlendis.
7!3().'4/.
!0
Stefnuræða
George W. Bush Bandaríkjaforseta í gær hlaut blendnar viðtökur.
Það sem hann sagði um nauðsyn
þess að draga verulega úr notkun
á olíu og bensíni hlaut þó mun
betri viðtökur heldur en áform
hans um að fjölga í bandaríska
herliðinu í Írak. Það á bæði við
meðal þingmanna á Bandaríkjaþingi og hjá stjórnmálamönnum
víða um heim.
„Hugmyndin um loftslagsbreytingar er loksins komin á
varir hans,“ sagði Barack Obama,
ein helsta stjarna Demókrataflokksins og einn þeirra sem ætla
að bjóða sig fram í forsetakosningunum árið 2008. „Það var löngu
orðið tímabært,“ bætti hann við.
Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, sagðist hafa fyllst
bjartsýni á þróun umhverfismála
eftir að hafa hlýtt á Bush flytja
ræðuna, en ýmsir sögðu Bush þó
engan veginn hafa talað nægilega
skýrt. „Þetta hefði getað verið enn
betra ef hann nefnt hvað bandarísk heimili og fyrirtæki þurfa að
gera,“ sagði til dæmis Connie
Hedegaard, umhverfisráðherra
Danmerkur.
Íraksáformin mættu hins vegar

sterkri andstöðu, einkum frá
demókrötum á Bandaríkjaþingi,
sem vinna að því að fá þingið til að
samþykkja ályktun gegn því að
fjölga hermönnum í Írak. Jafnvel
repúblikaninn Chuck Hagel, sem
hefur lýst stuðningi sínum við
þessa ályktun, sagði í gær: „Við
verðum öll að vita hvað við erum
að gera áður en við sendum 22
þúsund Bandaríkjamenn í viðbót í
þessa kvörn.“
Í stefnuræðunni hvatti Bush
þingmenn til þess að gefa Íraksáformum sínum tækifæri áður en
þeir hafni þeim. Í staðinn bauð
hann demókrötum samvinnu í
innanlandsmálum. Með ræðunni
tókst honum þó ekki að sannfæra
demókrata um Íraksmálið en þeir
vildu meira tala um það heldur en
hitt sem þeim fannst jákvætt í
ræðunni.
„Þótt forsetinn haldi áfram að
horfa framhjá vilja þjóðarinnar
munum við ekki horfa framhjá
misheppnaðri stefnu þessa forseta,“ sögðu demókratarnir Nancy
Pelosi,
þingforseti
fulltrúadeildarinnar, og Harry Reid, sem
er leiðtogi demókrata í öldungadeildinni, í sameiginlegri yfirlýsingu sinni.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

&¹RVIÈRI OLLI SKEMMDUM ¹ MANNVIRKJUM ¹ 6ESTFJÎRÈUM

Skemma fauk í Kollafirði
Björgunarsveitin Dagrenning á Hólmavík var kölluð út
um klukkan fjögur í gærdag vegna
þakplatna sem voru að losna af
skemmu við bæinn Fell í Kollafirði.
Bálhvasst var á svæðinu og þegar
björgunarsveitarmenn komu á staðinn var þakið fokið af skemmunni
og hafði lent um 150 metra frá bygg-

(!-&!2)2

ingunni. Skemman sjálf sprakk
síðar í veðurofsanum.
Björgunarsveitarmenn komu í
veg fyrir fok með aðstoð bænda,
auk þess sem þeir rifu niður veggi
sem eftir stóðu. Á Felli í Kollavík er
ekki búskapur en þar er rekið heimili fyrir fatlaða einstaklinga. Þeir
voru að heiman.
SH¹
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'REENPEACE FULLYRÈIR AÈ HVALKJÎT SÁ ËSELJANLEGT Å *APAN OG BIRGÈIR SAFNIST UPP

-ANNFJÎLDAÖRËUN Å +ÅNA

Ekki hvikað frá
einbirnisstefnu

 TONN AF HVALKJÎTI ËSELD

¥ ()4! ,%)+3).3 +RËATÅSKI TENNISLEIK

ARINN -ARIO !NCIC HORFIR ANGISTARFULLUR
¹ EFTIR TENNISSPAÈANUM SEM FLAUG ÒR
HÎNDUM HANS Å MIÈJUM LEIK
./2$)#0(/4/3!&0

"¾JARSTJËRINN Å +ËPAVOGI

Löng ræða um
Glaðheimamál
34*«2.-, Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri í Kópavogi, hyggst
fara ítarlega yfir Glaðheimamálið
svokallaða á næsta bæjarstjórnarfundi. Guðríður Arnardóttir,
oddviti Samfylkingarinnar í
bæjarstjórninni, hefur sakað
fulltrúa meirihlutans um að hafa
brotið stjórnsýslulög með því að
hafa leynt gögnum sem bárust til
bæjarins frá bæjaryfirvöldum í
Garðabæ og vörðuðu meintar
alvarlegar afleiðingar áætlaðrar
uppbyggingar í Glaðheimum á
umferðarmál.
Á bæjarstjórnarfundi í
fyrrakvöld sagði Gunnar bæjarstjóri Guðríði „forherta“ í að
„halla réttu máli“ um Glaðheima
og boðaði langa ræðu um efnið á
næsta bæjarstjórnarfundi, sem
halda á 6. febrúar.
GAR

(6!,6%)¨!2 Náttúruverndarsamtökin Greenpeace fullyrða að hvalkjöt seljist ekki í Japan og dæmi
séu um að það sé selt sem hundamatur. Birgðir af hvalkjöti hafa
aukist um tvö þúsund tonn frá
árinu 2004, samkvæmt tölum sem
Greenpeace hefur aflað sér frá
japönskum stjórnvöldum.
Frode
Pleym,
talsmaður
Greenpeace, segir að birgðasöfnunin sanni að öll rök fyrir hvalveiðum Íslendinga séu brostin.
Markaðurinn sé mjög takmarkaður og kjötið sé selt í skólamötuneyti og einnig í hundamat. Hann
telur engin rök fyrir því að halda
hvalveiðum áfram og sala hvala-

(6!,3+52¨52 'REENPEACE SEGJA

HVALKJÎT ËSELJANLEGT Å *APAN NEMA Å
HUNDAMAT
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

afurða skili því einungis smáaurum miðað við tapið af því að
hefja hvalveiðar. Samtökin benda
á mótmæli hvalaskoðunarfyrirtækja og mögulegan skaða sem

hvalveiðar geta valdið slíkri
ferðaþjónustu.
Jón Gunnarsson, formaður
Sjávarnytja, segir það þvætting
að hvalkjöt sé óseljanlegt og fari í
hundakjöt. „Við höfum skoðað
markað fyrir hvalkjöt í Japan
mjög vel og þessi vara selst þar á
háu verði.“ Jón bendir á að tvær
vertíðir séu í hvalveiðum í Japan
og þá séu veiðar stundaðar af stórum verksmiðjuskipum sem séu
lengi á sjó. „Þá er mikið til af kjöti
og á þeim stutta tíma er kílóverð
afar hátt, svipað og á túnfiski.
Ekkert bendir til annars en að auðvelt verði að selja hvalkjöt héðan.“
SH¹

+¥.! !0 Kínversk stjórnvöld
segjast ekki munu hvika frá hinni
svonefndu einbirnisstefnu, þrátt
fyrir að ráðherra fjölskyldumála
viðurkenndi að stefnan ætti að
hluta sök á þeirri óheillaþróun að
mun fleiri sveinbörn fæðast í
landinu en stúlkur.
Ráðherrann, Zhang Weiqing,
sagði að fjölmennir árgangar
væru nú komnir á barneignaraldur
og því gæti stefnt í mannfjölgunarsprengingu ef slakað yrði á
barneignatakmörkunum. Í
aldarfjórðung hafa borgarbúar í
Kína ekki mátt eignast fleiri en
eitt barn og sveitafólk ekki fleiri
en tvö.
AA

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR ANDSNÒIN VIRKJUNUM Å 3KAGAFIRÈI

Vill ekki virkja
6)2+*!.!-,
Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, segir að Samfylkingin
hafi tekið þá skýru afstöðu að
virkja ekki jökulárnar í Skagafirði. Þetta kom fram á opnum
stjórnmálafundi á Kaffi Króki á
Sauðárkróki á þriðjudagskvöld
sem fréttavefurinn Skagafjordur.
com greinir frá.
Ingibjörg lét í ljós þá skoðun
sína á fundinum að ekki væri ráðlegt að fara í meiri stóriðjuframkvæmdir á næstu árum og að hagkerfið þyrfti tækifæri til þess að
kæla sig niður eftir þenslu síðustu
ára. Ingibjörg varaði Skagfirðinga
við því að setja virkjun inn á aðalskipulag. „Samfylkingin hefur
tekið afstöðu til þess að ekki verði
ráðist í það að virkja jökulárnar í
Skagafirði. Það á ekki að virkja

Skrifstofuvörur
á janúartilboði

hér til þess eins að selja orkuna
áfram yfir á stóriðjusvæði. Komi
til sértækra úrræða sem kalli á
aukna raforku heima í héraði má
alltaf taka málið upp að nýju. Sé
hins vegar virkjun sett inn á skipulag er erfitt ef ekki ómögulegt að
snúa til baka“, sagði Ingibjörg Sólrún.
Tillaga skipulags- og byggingarnefndar Skagafjarðar, um að virkjunarsvæði í jökulám Skagafjarðar
væri tilgreint í aðalskipulagi, var
samþykkt af fulltrúum Samfylkingar í sveitarstjórn haustið 2006.
Þeir segja afstöðu Ingibjargar Sólrúnar ekki koma á óvart, enda sé
hún í samræmi við stefnu flokksins. Samfylkingarfólk hafi ekki
viljað útiloka virkjun ánna en ekki
sé sértaklega sóst eftir því.
SH¹

Á tilboði
í janúar 2007
Bréfabindi, ljósritu
narpappír, merkipennar
,
töﬂutússar og
veggklukka

148 kr.
Bréfabindi A4,
5cm og 8cm kjölur.

898 kr. pk.
Merkipennar,

RV6222B

bláir, svartir, rauðir
og grænir, 12 stk í pk.

Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

1.240 kr. ks.
Mopak ljósritunarpappír,
5x500 blöð í ks.

Við minnum ríkisstofnanir og sveitarfélög á eftirtalda rammasamninga:
RK 02.15: Ritföng og skrifstofuvörur. RK 02.01: Ljósritunarpappír.

Allt að

70

6)+52342«+!2 6)¨ (%+,5 'UÈMUNDUR (ALLDËRSSON VERKEFNISSTJËRI (EKLUSKËGA

SEGIR GRËÈUREYÈINGUNA ËGNA ÎLLU VISTKERFI Å N¹GRENNI (EKLU %YÈIMÎRK SÁ AÈ MYNDAST

Eyðimörk umhverfis Heklu
Tífalda þarf það fjármagn sem nú er veitt í Hekluskóga. Verkefnið er sagt afar brýnt til að binda jarðvegsfok við Heklu, sem ógnar lífríkinu á svæðinu.
,!.$'2¨3,! „Til þess að þetta
gangi þyrfti upphæðin að vera
tífalt hærri, en við erum ekki tilbúnir að gefast upp fyrr en í fulla
hnefana,“ segir Guðmundur Halldórsson, formaður Hekluskóga,
sem stofnaðir voru með því markmiði að draga úr gríðarlegri jarðvegseyðingu sem orðið hefur í
nágrenni Heklu. Verkefnið hefur
staðið yfir í tvö ár og segir Guðmundur að ríkið hafi styrkt það
um fjórtán milljónir á ári. Það sé
þó engan veginn næg upphæð.
Hann segir svæðið við Heklu sérlega viðkvæmt, uppblástur sé
mikill og vikurstrókar sem þar
myndist í hvassviðri geti valdið
miklum skaða. Eftir að skógur
hvarf af svæðinu fyrir tæpum
tveimur öldum hefur uppblástur
verið mikill og er nú eyðimörk að
myndast á svæðinu og segir Guðmundur þetta ógna öllu vistkerfi
svæðisins. Ef gjóskufall verði úr
Heklu séu birki- og víðiskógar það
sem helst verndi landið fyrir frekari skaða en hann segir þegar orðinn. Því telur hann afar brýnt að
landgræðslunni við Heklu verði
haldið áfram.
Til þess að svo megi verða hefur
Guðmundur farið af stað með
nýstárlega hugmynd. Hann segir
að vonir standi til að fyrirtæki geti
komið að landgræðslunni með
styrkjum. Útbúnir yrðu trjálundir,
merktir fyrirtækinu, sem þau
gætu svo nýtt sér og hlúð að. Trjá-

lundirnir gætu svo sáð sér og
grætt sár landsins með tímanum.
„Við viljum endurheimta gamla
birkiskóginn sem þarna var, farið
hefur verið í svipuð verkefni annars staðar í heiminum en Hekluskógar eru langstærsta verkefni
sinnar tegundar í Evrópu. Upp-

Hekluskógar eru langstærsta verkefni sinnar
tegundar í Evrópu. Upphæðin frá
ríkinu dugir því fyrir fáu öðru en
stofnkostnaði.
'5¨-5.$52 (!,,$«233/.
&/2-!¨52 (%+,53+«'!

hæðin frá ríkinu dugir því fyrir
fáu öðru en stofnkostnaði,“ segir
Guðmundur.
Eysteinn Jónsson, aðstoðarmaður Guðna Ágústssonar landbúnaðarráðherra, segir að vilji sé
fyrir því að styrkja verkefnið enn
frekar hjá ráðuneytinu og unnið
sé að því.
Sveinn
Runólfsson,
landgræðslustjóri ríkisins, segir mjög
brýnt að hefta gróðureyðinguna.
„Ég held að allir séu sammála sem
þekkja til hve brýnt það er að
halda þessu starfi áfram en til
þess að svo megi verða er ljóst að
mun hærri upphæð þarf að veita í
verkefnið,“ segir Sveinn.
KAREN FRETTABLADIDIS

Úrval ljósa á frábæru verði!

%

afsláttur

ÚTSALA
Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16
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Upprunalegt verð:

20% viðbótarafsláttur á Bláu bombunni

495 kr.

-20%

396 kr.

1.990 kr. -50%
2.990 kr. -50%
4.990 kr. -50%

995 kr.
1.495 kr.

-20%
-20%

796 kr.
1.196 kr.

2.495 kr.

-20%

1.996 kr.

6.990 kr. -50%

3.495 kr.

-20%

2.796 kr.

990 kr.

ÍSLENSKA / SIA.IS / DEB 35748 01/07

50% afsláttur af allri útsöluvöru:

-50%

SMÁRALIND
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3EXT¹N HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR GREINDIR MEÈ KRABBAMEIN ¹ NORSKU SJÒKRAHÒSI

Veiktust vegna geislunar
./2%'52 Átta hjúkrunarfræðingar

¥ 3+5''! 6/0.!6!,$3 (ERMAÈUR

FYLGIST MEÈ TVEIMUR ÅRÎSKUM KONUM
GANGA FRAMHJ¹ VARÈSTÎÈ Å HVERFI SJÅA Å
HINNI STRÅÈSHRJ¹ÈU "AGDAD
./2$)#0(/4/3!&0

&J¹RÎFLUNARRANNSËKN

Þingforseti var
yfirheyrður
,/.$/. !0 Jack McConnell,
forseti skoska þingsins, var
yfirheyrður af
lögreglu í tengslum við rannsókn
á fjáröflunarmálum breska
Verkamannaflokksins vegna
gruns um að
auðkýfingar
hafi hlotið
4/.9 ",!)2
lávarðartign, og
þar með sæti í lávarðadeild
breska þingsins, í skiptum fyrir
fjárstuðning við flokkinn.
Fjórir menn hafa verið
handteknir í tengslum við
rannsóknina, nú í síðustu viku einn
af nánustu aðstoðarmönnum Tony
Blairs forsætisráðherra. Allir hafa
þeir þó verið látnir lausir meðan
rannsókn stendur yfir og enginn
hefur verið ákærður.
GB

á hjartadeild háskólasjúkrahússins í Haukeland í Noregi hafa
verið greindir með krabbamein.
Ástæðan er talin vera geislun á
vinnustað. Haukeland-sjúkrahúsið
er það stærsta og fullkomnasta í
Noregi. Að mati sérfræðinga í
vinnutengdum sjúkdómum við
Háskólann í Björgvin bendir allt
til að ófullnægjandi umgengni um
geislun hafi haft þessar afleiðingar í för með sér fyrir starfsfólkið.
Stjórnendur deildarinnar hafa
alls skráð sextán tilfelli krabbameina meðal starfsfólksins. Í
skýrslu er því slegið föstu að fyrir
átta þessara starfsmanna séu

mestar líkur á að vinnuumhverfið
á deildinni sé orsök sjúkdómsins.
Þrír þeirra eru þegar látnir.
Hjúkrunarfræðingarnir
sem
greinst hafa með krabbamein
unnu við röntgenrannsóknir á
Haukeland-sjúkrahúsinu á tímabilinu 1980 til 1995. Tækjabúnaður
sjúkrahússins hefur síðan verið
endurnýjaður.
Bente Slaatten, formaður Félags
norskra hjúkrunarfræðinga, segir
ábyrgð stjórnenda spítalans mikla
og hjúkrunarfræðingar spyrja
hvort tæki á norskum sjúkrastofnunum séu fullnægjandi. Einnig er
gagnrýnt að þrjú ár liðu frá því að
grunur vaknaði fyrst á tengslum

&2 ,!.$30¥4!,! 4¾KJABÒNAÈUR SJÒKRA
HÒSS Å .OREGI OLLI ÖVÅ AÈ HJÒKRUNARFR¾È
INGAR FENGU KRABBAMEIN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

krabbameins við geislameðferð
sjúkrahússins og þar til skýrsla um
málið var birt.
SH¹

-ANNLEGUR ÖJËFUR Å +ÅNA

Iðraðist eftir 21
SMS-skilaboð
+¥.! Kínverskur þjófur skilaði
farsíma og þúsundum yuan sem
hann hafði stolið frá konu, eftir að
hún sendi honum 21 hjartnæmt
SMS-smáskilaboð þar sem hún
taldi hann á að skila þýfinu. Þetta
kemur fram á fréttavef Reuters.
Konan, sem er kennari, ætlaði
fyrst að tilkynna þjófnaðinn til
lögreglu en ákvað í staðinn að
senda þjófnum skilaboð. „Þú
hlýtur að eiga erfitt, ég áfellist
þig ekki,“ var meðal þess sem
konan, Pan Aying, skrifaði
manninum. „Fyrirgefðu mér, ég
gerði mistök. Ég mun bæta mig,“
stóð í bréfi sem hún fann ásamt
hlutunum sem stolið var.
SÖS

+AUPVERÈ ¥SLANDSPËSTS ¹ 3AMSKIPTUM TRÒNAÈARM¹L

Hindra samkeppni
á prentmarkaði
!,¶).') Kaup Íslandspósts hf. á

Samskiptum ehf. voru til þess fallin að hindra eðlilega samkeppni á
prentmarkaði, sagði Björgvin G.
Sigurðsson, þingmaður Samfylkingarinnar, í fyrirspurnartíma á
Alþingi í gær.
Guðjón Ólafur Jónsson, þingmaður
Framsóknarflokksins,
spurði samgönguráðherra um
kaupin, en Íslandspóstur er að fullu
í eigu ríkisins.
Fyrirspurn Guðjóns var í þremur liðum; spurt var um tilganginn
með kaupunum, kaupverðið og
greiðslufyrirkomulag og hvort
ríkið hygðist auka umsvif sín á
prentmarkaði.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra sagði í svari sínu að starf-

semi Samskipta
væri á sviði sem
póstfyrirtæki í
Evrópu
og
Bandaríkjunum
færðu sig á í
auknum mæli,
en
Samskipti
starfa
meðal
annars við prent3452,!
un á ýmsu efni.
"®¨6!233/.
Með kaupunum
væri Íslandspóstur að mæta kröfum viðskiptavina sinna um aukna
þjónustu og hagræði í rekstri.
Sturla sagði kaupverðið trúnaðarmál, enda Íslandspóstur rekinn sem
hlutafélag. Sturla sagði ríkið ekki
stefna á auknar fjárfestingar á
prentmarkaðinum.
BJ

,!.$30¥4!,).. 4¾KNI Å ÖRËUN LYFJA OG T¾KJA Å HEIMI L¾KNISFR¾ÈINNAR ER GEYSIHRÎÈ
-JÎG KOSTNAÈARSAMT VERÈUR AÈ FYLGJA ÖEIRRI ÖRËUN EFTIR ¹ N¾STU ¹RUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Stóraukið fé
þarf í lyfjaog tækjakaup
Stjórnvöld hafa ekki staðið við samninga við Landspítala um aukið fjármagn til lyfjakaupa. Hundruð
dýrra líftæknilyfja á markað á næstu árum. Endurnýjun tækjabúnaðar mun kosta hundruð milljóna.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

(%),"2)'¨)3-, Landspítalinn þarf

D`\c\J*/(KXe^fGcljipbjl^X
d\(/''Ndkfi
M\i}libi%)+%-''

Fáanlegir fylgihlutir t.d.:
 \YX]`ck\ij\d_i\`ejXicf]k`X]
?
f]e´d`jmXc[Xe[`\]eld%
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35%

Tilboð:

Kr. 15.990

Miele ryksugur

á einstöku tilboðsverði

D`\c\ipbjl^lieXi\ilkiXljkXif^biX]kd`bcXi% ´i\ild\
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á næstu árum aukið fjármagn til
kaupa á nýjum lyfjum og tækjabúnaði. Tækniþróun innan læknisfræðinnar hefur fleygt svo
hratt fram að á næstu árum þarf
að hugsa fyrir stórauknum lyfjakostnaði og endurnýjun tækja
sem þegar eru komin í notkun
erlendis. Einstök lyf geta kostað
allt að tólf milljónir króna við
meðferð eins sjúklings á ári.
Jóhannes
Gunnarsson,
lækningaforstjóri Landspítalans,
segir að árið 2000 hafi heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
(HTR) ákveðið að Tryggingastofnun hætti að greiða fyrir
sjúkrahúsmerkt lyf (s-merkt lyf)
og fjárveiting fyrir lyfjunum
flutt til LSH. Það var gert með
því fororði að HTR myndi beita
sér fyrir því að nauðsynlegt fjármagn fengist vegna þessa kostnaðar og þeirrar aukaumsýslu sem
fyrirkomulaginu fylgdi. „Hingað
til hefur ekki verið sett í þetta
fjármagn
umfram
verðlagsbætur á milli ára. Í rauninni
höfum við flutt fjármagn úr annarri starfsemi til að mæta lyfjakostnaði og því eru takmörk sett
hvað hægt er að halda því lengi
áfram.“ Jóhannes segir að spítalinn sé vel í stakk búinn til að fara
með lyfjamál. „En það þarf að
vera sanngirni í því hvernig
spítalinn er meðhöndlaður í tilliti
til fjármuna til þessa málaflokks.“
„Ekki má heldur gleyma að
það sama á við um tækjabúnað.
Þar er tækniþróunin jafn hröð og
því þurfum við einnig að svara,“

segir Jóhannes, sem tekur dæmi
af
myndgreiningartæki
sem
hefur verið þróað á síðustu tíu
árum. „Þetta er spurning um
ákvörðun um að taka þetta upp
en við erum að tala um fimm
hundruð milljónir króna í tækjabúnaði og sérhannaða byggingu.
Þetta er þó aðeins eitt dæmi.“

En það þarf að vera
sanngirni í því hvernig
spítalinn er meðhöndlaður í tilliti
til fjármuna til þessa málaflokks.
*«(!..%3 '5..!233/.
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Sigurður B. Þorsteinsson, formaður
lyfjanefndar
Landspítalans, sér fyrir sér margföldun á notkun nýrra líftæknilyfja.
„Um 150 til 200 krabbameinslyf
eru komin í klínískar rannsóknir
og þá eru allir aðrir lyfjaflokkar
ótaldir. Þau lyf sem enda á
markaði munu kosta sitt. Ég
fagna því að þessi umræða fari
fram í þjóðfélaginu svo menn
geri sér grein fyrir þeim upphæðum sem um er að ræða.“ Sigurður segir að sum þessara lyfja
gagnist fáum sjúklingum en ekki
þurfi nema sjö til tíu sjúklinga til
að ná hundrað milljónum í kostnaði fyrir eitt lyf. „Það er mjög
hröð þróun á lyfjum og öðru sem
lýtur að lækningum og enginn
vafi að það mun kosta umtalsverðar fjárhæðir að fylgja því
eftir.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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TVÆR Í PAKKA!

afsláttur

Þú sparar
UNGNAUTASTRIMLAR

TEX MEX / ÚR KJÖTBORÐI

500
kr. kg

1.698

kr.
kg

NÓATÚNS LAMBALÆRI
ÞURRKRYDDAÐ

30%
322

kr.
pk.

FRESCHETTA PIZZA

2 SAMAN Í EINUM PAKKA

30%

afsláttur

GOÐA VÍNARPYLSUR

1.298

kr.
kg

KJÖTBOLLUR

377

kr.
pk.

afsláttur

GOÐA SVIÐ
ÚR FRYSTI

afsláttur

vönduð hárlína frá Miami

399

kr.
kg

15%

20%
Samy salon

kr.
pk.

35%

afsláttur

NAGGALÍNA

559

afsláttur

Earth friendlyinlætisvörur
vistvænar hre

Tiálkbjúkolinðgalærum!
Alltaf ferskt
!
m
u
n
r
a
b
t
a
l
a
s
úr

30% 449

MÓA KJÚKLINGALÆRI
MAGNKAUP

SALATBAR

ALLTAF FERSKUR!

399

afsláttur

kr.
boxið

kr.
kg

Veljið sjálf á þorrabakkann í Nóatúni!

Giovanni

Húð- og hársnyrtivörur

20

afsláttur

Kiss my face
Húð- og hársnyrtivörur

20%

afsláttur

Verði ykkur að góðu!
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„ ORÐRÉTT“
Hvar skyldu þau nú
vera?

Vökulir laganna
verðir

b3EINNA ¹TTUM VIÈ NOKKRA
¹STARFUNDI ¹ HËTELUM HÁR Å
B¾ SEM ERU SÁRÒTBÒIN FYRIR
"$3-m

b¶EGAR LJËST VAR AÈ ÖETTA
VAR EKKI EINS OG ÖAÈ ¹TTI AÈ
VERA KIPPTUM VIÈ ÖESSUM
MÎNNUM ÒR "YRGINUm
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nær og fjær
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Fyrsta sinn í splitt á báðum
b!F MÁR ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA ¡G ER FARIN AÈ TAKA
INN LÕSI EN ÖAÈ ER MIKIL FRAMFÎR ÖVÅ HINGAÈ TIL
HEFUR ÖAÈ EKKI HÎFÈAÈ VEL TIL BRAGÈLAUKANNA m
SEGIR "ERGLJËT !RNALDS LEIKKONA OG RITHÎF
UNDUR
b3VO KOMST ÁG Å FYRSTA SINN Å SPLITT ¹
B¹ÈUM Å G¾R OG ÖAÈ HEFUR MÁR ALDREI
TEKIST ¹ÈUR m HELDUR "ERGLJËT ¹FRAM b¡G ER
AÈ REYNA AÈ KOMA MÁR Å GOTT DANSFORM ÖVÅ
ÁG ELSKA AÈ DANSAm
"ERGLJËT SEGIST VERA AÈ REYNA AÈ STANDA
SIG BETUR Å AÈ M¾TA Å SÎNGSKËLANN
b3TEFNAN ER ¹ SJÎUNDA STIGIÈ Å VOR
"ÒIN AÈ VERA ALLT OF DUGLEG VIÈ
AÈ SKRËPA !NNARS FÁKK ÁG
BRÁF Å DAG ÖAR SEM UMSËKN
MINNI UM LISTAMANNALAUN
VAR HAFNAÈ SVO NÒ ÖARF ÁG
AÈ DUGLEG AÈ HELLA MÁR Å

3)'52"/2' 34%&.3$«44)2
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Fjölgum
útlendingum
b&ËLK ER ¹VALLT AÈ FJARGVIÈRAST ÒT Å
VERÈRIÈ OG HVAÈ MATURINN SÁ DÕR
OG MYRKRIÈ MIKIÈ OG PËLITÅKIN ¹
L¹GU PLANI KRËNAN Å FRJ¹LSU FALLI OG
BÅLAMERGÈIN ALLT AÈ DREPA
-ÁR HINS VEGAR FINNST BARA FÅNT AÈ
BÒA ¹ ¥SLANDI OG SÁ AÈ VIÈ SEM
HÎFUM BÒIÈ Å ÒTLÎNDUM KOMUM
FLEST HEIM ¹ ENDANUM m SEGIR 3IGUR
BORG 3TEF¹NSDËTTIR MYNDLISTARKONA
EN HÒN OPNAR SÕNINGU ¹ ¶JËÈARBËK
HLÎÈUNNI Å DAG
b6IÈ ERUM HINS VEGAR ALLT OF F¹ OG
¥SLENDINGUM M¾TTI FJÎLGA ¡G ER
MEÈM¾LT ÖVÅ AÈ VIÈ LEYFUM ÖVÅ FËLKI
SEM HÁR VILL BÒA AÈ SETJAST AÈ 6IÈ
HÎFUM NËG PL¹SS OG ERUM EIN AF RÅK
USTU ÖJËÈUM HEIMS /KKUR SJ¹LFUM
FINNST SJ¹LFSAGT AÈ SETJAST AÈ Å ÖEIM
LÎNDUM SEM OKKUR DETTUR Å HUG 6IÈ
ÖURFUM HINS VEGAR AÈ TAKA OKKUR ¹
¹ MÎRGUM SVIÈUM TIL D¾MIS HUGSA
TIL FRAMTÅÈAR HLÒA BETUR AÈ BÎRNUM
OKKAR OG VERÈLEGGJA N¹TTÒRUNA ¹
ANNAN H¹TT EN ÒT FR¹ SKYNDIGRËÈAm

-%¨(®.$,5. 4!..0¥.5
N &ORN 'RIKKIR TRÒÈU ÖVÅ AÈ ORMUR
V¾RI Å TÎNNUNUM EÈA DJÎFULL Å
ORMSLÅKI NAGAÈI Ö¾R OG ORSAK
AÈI TANNPÅNU &¾LA M¹TTI ORMINN
BURT MEÈ ÖVÅ AÈ REYKJA ÕMIS EFNI
(IPPËKRATES UM  F+R FAÈIR
L¾KNISFR¾ÈINNAR TALDI ORSÎK TANN
PÅNU VERA AÈ SLÅM K¾MIST UNDIR
TANNRËTINA 2¹ÈLEGT VAR AÈ DRAGA
SJÒKAR OG LAUSAR TENNUR EN ANNARS
SVÅÈA Ö¾R "LËÈTAKA VAR EINNIG TALIN
KOMA AÈ NOTUM SEM OG AÈ TYGGJA
SÁRSTÎK EFNI 4ANNL¾KNINGA ER GETIÈ Å
4ËLF TAFLNA LÎGUM 2ËMVERJA SEM Ö¹
KUNNU AÈ TENGJA SAMAN TENNUR MEÈ
GULLÖR¾ÈI (EIMILDIR ERU FYRIR ÕMSUM
AÈFERÈUM OG VAR EIN ÖEIRRA AÈ SETJA
PIPAR Å TENNUR SEM DRAGA ¹TTI ÒT

Hlaut hæstu viðurkenningu klúbbsins
Hafliði Skúlason stundar
nám í golfvallarfræðum
við Elmwood College í
Skotlandi. Í síðustu viku
hlaut hann viðurkenningu
frá The Royal and Ancient
Golfclub of St. Andrews
sem er einn virtasti golfklúbbur heims.

NA

ANNAÈ VERKEFNI OG VONDANDI F¾
ÁG FRAMLEIÈANDA Å ÖAÈ !UGLÕSI
HÁR MEÈ EFTIR SAMSTARFSAÈILA
EF EINHVER ER ¹HUGASAMUR
!È LOKUM ER ÁG AÈ LIFA EFTIR
SPEKINNI AÈ MAÈUR STJËRNAR
AÈEINS ÖVÅ SEM MAÈUR
HUGSAR SEGIR OG GERIR
¶AÈ GETUR OFT REYNST
ÖRAUTINNI ÖYNGRI AÈ
TEMJA HEILANN EN
ÖAÈ ER AUÈVITAÈ B¾ÈI
ÎGRANDI OG SKEMMTI
LEGT OG SÅÈAST EN
EKKI SÅST NAUÈSYN
LEGTm

,+.)3&2¨)
&922  4¥-5-

Fyrir skömmu ákvað félagsfræðingurinn Hafliði að breyta aðeins
til. Hann sagði upp starfi sínu við
útflutning og markaðsmál, stóð
upp frá tölvunni og skellti sér í
nám til Skotlands. Í dag sér hann
ekki eftir þeirri ákvörðun enda
blómstrar hann í golfvallarfræðunum. Svo mikið að á dögunum
hlaut hann hæstu viðurkenningu
sem Royal and Ancient golfklúbburinn veitir á hverju ári.
„Þetta er náttúrlega golfklúbbur golfklúbbanna og þar af leiðandi mikill heiður að hljóta viðurkenningu þaðan,“ sagði Hafliði
þegar blaðamaður Fréttablaðsins
sló á þráðinn til Skotlands. Klúbburinn styrkir ýmis verkefni víða
um heim sem tengjast golfíþróttinni og á hverju ári hljóta útvaldir
nemar í golfvallarfræðum styrk.
„Allir nemendur fá umsóknareyðublöð og geta sótt um styrk-

¶2¥2 3492+¶%'!2 3TYRKÖEGARNIR ÖRÅR

BRUGÈU SÁR ¹ BARINN OG SK¹LUÈU FYRIR
VIÈURKENNINGUM SÅNUM 3VO SKEMMTI
LEGA VILL TIL AÈ 3KOTINN SEM HLAUT STYRK
LENGST TIL H¾GRI ¹ MYNDINNI STARFAR HJ¹
'OLFKLÒBBNUM +EILI Å (AFNARFIRÈI

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttu
Stöðvar 2
alla virka daga

inn. Í umsókninni þarftu að svara
alls kyns flóknum spurningum og
leggja fram 500 orða greinargerð.
Svo er valið úr umsóknunum og
nokkrir boðaðir í viðtal í klúbbnum hjá þriggja manna nefnd,“
segir Hafliði, sem var heldur
betur hissa þegar í ljós kom að
hann hefði hlotið styrk og ekki
bara einhvern styrk heldur
stærsta styrkinn sem í boði var.
„Það voru veittir tveir svokallaðir
UK-styrkir upp á 1.500 pund sem
komu í hlut Íra og Skota en styrkurinn sem ég hlaut var upp á 2.500
pund og kallast European scholarship,“
segir
Hafliði
og
viðurkennir að hann sé dálítið
montinn með sig. „Ég er rosalega
ánægður með þetta. Þeir sem ég
hef talað við hamast við að benda
mér á að peningarnir séu algjört
aukaatriði í þessu. Royal and
Ancient golfklúbburinn er mjög
virtur og þetta er viðurkenning
sem ég á eftir að búa að lengi,
mun lengur en peningarnir endast. Þarna liggur líka heilmikil
vinna að baki. Það er ekki eins og
ég hafi unnið þetta í happdrætti
eða þeir hafi séð aumur á mér af
því ég er blankur Íslendingur,“
segir Hafliði og hlær.
Viðurkenningarathöfnin fór
fram um síðustu helgi í einu helgasta musteri golfsins – Klúbbhúsi
Royal and Ancient golfklúbbsins
í St. Andrews. Hafliði segir að
það hafi verið afar sérstakt að
koma inn í bygginguna enda fær
ekki hver sem er að stíga fæti
þar inn. „Aðeins meðlimir klúbbsins fá að koma inn í húsið svo
þetta var svona eins og að fá inngöngu í Páfagarð. Klúbburinn
hefur verið starfræktur frá árinu
1754 og þarna inni er að finna
sögu golfsins næstum eins og hún
leggur sig. Þetta er klúbburinn
sem setti golfreglurnar sem allir
klúbbar í heiminum fara eftir,“
segir Hafliði, sem klæddist að
sjálfsögðu skoskum búningi við
viðurkenningarathöfnina.
„Ég
leigði mér dress fyrir tilefnið,“

&92)2 54!. (). (%,'5 6¡ (AFLIÈI TEKUR Å HÎNDINA ¹ 3TEVE )SAAC AÈSTOÈARFORSTJËRA

4HE 2OYAL AND !NCIENT GOLFKLÒBBSINS FYRIR UTAN KLÒBBHÒSIÈ %NGAR MYNDATÎKUR ERU
LEYFÈAR INNANDYRA

segir hann og bætir því við að
skotapilsið sé einstaklega þægilegur klæðnaður. „Ég held að
þróun síðbuxna hafi verið mikið
feilspor og skil ekki hvers vegna
karlmenn létu hafa sig út í að
taka þátt í henni.“
Hafliði er ánægður með námið
í Elmwood College enda er skólinn einn sá besti í heiminum
þegar kemur að golfvallarfræðum. „Skotarnir kunna þetta og
námið hefur verið mjög skemmtilegt. Við lærum í rauninni allt

sem hægt er að læra um golfvelli,
allt frá fræðum um áburð og jarðveg upp í sögu golfvallanna,“
segir Hafliði, sem sér fram á
starfsframa á þessum vettvangi
þegar heim er komið. „Það eru
ekki margir Íslendingar með
þessa menntun og ég held áfram
að vinna fyrir Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar þegar ég
kem heim. Það er alveg nauðsynlegt að breyta til annað slagið og
það væri óskandi að fleiri hefðu
kjark til að gera eitthvað svona.“

Naglaásetning á rússnesku
Hjá LCN naglaskólanum er ekki
einungis boðið upp á nám í naglaásetningu á íslensku heldur geta
erlendir nemendur einnig fengið
kennslu á rússnesku, þýsku og
ensku. „Það er mikið af útlendingum í landinu og við höfðum áhuga
á að bjóða þeim upp á kennslu í
þessu fagi,“ segir Linda Sig. Aðalbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri
skólans og eigandi snyrtistofunnar Heilsa og fegurð.
Hugmyndin að kennslu fyrir
erlenda nemendur er komin frá
Anastasiu Pavlova sem starfar á
stofunni hjá Lindu. Anastasia er
rússnesk en hefur búið hér á landi
í þrettán ár. Hún er snyrti-, naglaog förðunarfræðingur og ekki nóg
með það heldur talar hún líka
íslensku, þýsku, ensku og rússnesku reiprennandi. „Mig langaði
að gefa fleira fólki tækifæri á að
læra þetta fag. Ég þekki margar
erlendar konur hér á landi og veit

!.!34!3)! 0!6,/6! 3ENDIHERRADËTTIRIN

NÕTIR TUNGUM¹LAKUNN¹TTU SÅNA OG KENNIR
NAGLA¹SETNINGU ¹ ENSKU ÖÕSKU OG
RÒSSNESKU

að margar hafa áhuga á að læra
eitthvað gagnlegt en koma sér
ekki í það vegna þess að kennslan
er á íslensku,“ segir Anastasia,

sem þekkir það vel sjálf að flytja á
milli landa. „Pabbi minn var sendiherra og ég hef búið í ýmsum löndum. Ég er rússnesk en er fædd í
Austurríki. Við bjuggum líka í
þýskalandi í mörg ár og ég hef líka
búið í Bandaríkjunum. Svo kom ég
hingað til Íslands þegar pabbi
gerðist sendiherra hér,“ segir
Anastasia, sem er nú þegar komin
með tvo rússneska nemendur.
Eftir útskrift frá naglaskólanum hefur nemandinn rétt á að
kalla sig naglafræðing og Linda
segir að námið gefi mikla möguleika. „Nemendur útskrifast með
diplóma sem er viðurkennt um
allan heim. Með það í höndunum
færðu vinnu sem naglafræðingur
á hvaða snyrtistofu sem er eða
getur sett upp þitt eigið fyrirtæki.
Þetta er því gott tækifæri fyrir
erlendar konur sem langar að
koma sér af stað í atvinnulífinu,“
segir Linda.
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Flatir pakkar frá Ingvari Kamprad
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Auka umburðarlyndi

/PIÈ HÒS HEFUR
VERIÈ ¹ SUNNUDÎG
UM Å 3AFNAHÒSI
"ORGARFJARÈAR ÖAR
SEM ERLENDIR ÅBÒAR
HAFA HIST ËFORM
LEGA Å ALLAN VETUR
OG VAR ÖVÅ ¹KVEÈIÈ
AÈ STOFNA -ARG
'5¨2². 6!,!
MENNINGARFÁLAG
%,¥3$«44)2
6ESTURLANDS 'UÈ
.¹MS OG
RÒN 6ALA %LÅSDËTTIR
STARFSR¹ÈGJAFI Å
MANNFR¾ÈINGUR
"ORGARBYGGÈ
OG N¹MS OG
STARFSR¹ÈGJAFI ER FORMAÈUR FÁLAGSINS
(VAÈA ÖÎRF ER FYRIR SVONA FÁLAG
(ÁR Å "ORGARBYGGÈ ER ¹¾TLAÈ AÈ BÒI
ÖRJÒ HUNDRUÈ ERLENDIR ÅBÒAR &ËLK
ÖARF AÈ F¹ UPPLÕSINGAR UM MARGT
EN MISSIR KANNSKI AF ÖVÅ ÖAÈ HEFUR
EKKI TUNGUM¹LIÈ &ÁLAGIÈ ER ÖARFT
Å FÁLAGSLEGUM TILGANGI FYRIR FËLK AÈ
HITTAST OG KYNNAST TIL AÈ GEFA FËLKI
KOST ¹ AÈ AFLA SÁR UPPLÕSINGA OG SVO
FYRIR GAGNKV¾MA AÈLÎGUN ¥SLEND
INGA OG ÒTLENDINGA
(VER ERU MARKMIÈ FÁLAGSINS
!È GERA TENGSL MILLI ERLENDRA ÅBÒA
OG ANNARRA ÅBÒA Å "ORGARBYGGÈ AUÈ
VELDARI B¾TA AÈGENGI ÒTLENDINGA
AÈ SAMFÁLAGSLEGUM UPPLÕSINGUM
UM SKYLDUR OG RÁTTINDI OG AUKA
SKILNING OG VIRÈINGU ¹ MISMUNANDI
MENNINGU UMBURÈARLYNDI OG
FORDËMALEYSI

&LESTIR SEM KEYPT HAFA HÒSGÎGN ¹ 6ESTUR
LÎNDUM OG VÅÈAR ¹ SÅÈUSTU ¹RUM EÈA ¹RATUG
UM HAFA HEYRT MINNST ¹ )+%! ¶ESSI S¾NSKA
HÒSGAGNAVERSLUNARKEÈJA HEFUR HAFT GRÅÈARLEG
¹HRIF OG FLESTIR ÅSLENSKIR HEIMILISEIGENDUR HAFA
EFLAUST PRËFAÈ AÈ FLYTJA HEIM FLATAN PAKKA OG
PÒSLA INNIHALDINU SAMAN Å HÒSGAGN
(VERNIG ER SAGA )+%! Å STUTTU M¹LI
3¾NSKA HÒSGAGNAVERSLANAKEÈJAN )+%! HEFUR
VERIÈ STARFANDI Å HEIMALANDI SÅNU Å AÈ VERÈA
 ¹R FR¹ ÖVÅ FYRSTA VERSLUNIN VAR OPNUÈ Å
LMHULT ¹RIÈ  3TOFNANDI )+%! )NGVAR
+AMPRAD STOFNAÈI VERSLUNINA SAUTJ¹N ¹RA
GAMALL OG HEFUR LEIÈIN LEGIÈ UPP ¹ VIÈ SÅÈAN
.AFNIÈ ¹ VERSLUNINNI ER SETT SAMAN ÒR
UPPHAFSSTÎFUM +AMPRAD OG FYRSTU STÎFUNUM
Å B¾NUM OG B¾JARFÁLAGINU ÖAR SEM HANN
ËLST UPP )+%! ER ÖVÅ Å RAUN SKAMMSTÎFUN

3T¾RSTA VERSLUNIN ER Å
N¹GRENNI 3TOKKHËLMS Å 3VÅÖJËÈ
EN HÒN ER  FERMETRAR AÈ
ST¾RÈ ¶AÈ ER HELDUR ST¾RRA EN
)+%! VERSLUNIN HÁR ¹ LANDI SEM
ER  FERMETRAR
 HVAÈ LEGGUR )+%! ¹HERSLU
VIÈ HÎNNUN ¹ HÒSGÎGNUM
)+%! FRAMLEIÈIR HÒSGÎGN FYRIR ALMENNING
OG EITT AF ÖVÅ SEM ER EINKENNANDI FYRIR
HÒSGÎGNIN ER AÈ Å FLESTUM TILVIKUM ÖURFA
VIÈSKIPTAVINIRNIR AÈ SETJA ÖAU SAMAN SJ¹LFIR
¶AÈ ER HUGSAÈ TIL ÖESS AÈ L¾KKA KOSTNAÈ VIÈ
FLUTNINGA ÖAR SEM Ö¹ FER MINNA FYRIR VÎRUNNI
!LLAR VÎRUR Å VERSLUNUM )+%! ERU AUÈKENNDAR
MEÈ SÅNU EIGIN NAFNI EFTIR SÁRSTÎKU NAFNA
KERFI SEM FUNDIÈ VAR UPP AF )+%!

(VAR ERU VERSLANIR )+%! Å DAG
6ERSLANIR )+%! ERU NÒ Å AÈ MINNSTA KOSTI
FJÎRUTÅU LÎNDUM OG ERU FLESTAR Å EIGU )+%!
MËÈURFÁLAGSINS Å 3VÅÖJËÈ ¶Ë ERU NOKKRIR
TUGIR VERSLANA SEM ERU SJ¹LFST¾ÈAR ÖAR ¹
MEÈAL VERSLUNIN HÁR ¹ LANDI SEM NÕLEGA FLUTTI
Å 'ARÈAB¾
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Fjöltyngin veldur Evrópusambandinu fjölbreyttum vanda
Um áramótin fjölgaði opinberum tungum Evrópusambandsins í 23. Þessi mikli
fjöldi tungumála íþyngir
stjórnsýslu sambandsins og
veldur stöðugri togstreitu.
Þegar
Evrópusambandið
var
stofnað fyrir fimmtíu árum voru
opinber tungumál þess fjögur –
franska, þýzka, hollenzka og
ítalska. Aðalvinnutungumál ESBstjórnsýslunnar var franska. Síðan
Bretland bættist í raðir sambandsins á fyrri hluta sjöunda áratugarins hefur enskan síðan rutt sér æ
meir til rúms sem aðalvinnutungan, á kostnað frönskunnar. Innganga tíu nýrra aðildarríkja árið
2004 – átta fyrrverandi austantjaldslanda og Miðjarðarhafseyríkjanna Möltu og Kýpur – fjölgaði
opinberum
tungum
sambandsins úr ellefu í tuttugu og
styrkti enn stöðu enskunnar sem
aðalvinnumálsins.
Nú um áramótin bættust síðan
við rúmenska, búlgarska og írska.
Fyrrnefndu málin tvö vegna inngöngu Rúmeníu og Búlgaríu í sambandið, en um áramótin gekk líka í
gildi samkomulag um að írska yrði
eitt opinberra tungumála sambandsins sem öll plögg eru þýdd
á.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

FYRIR )NGVAR +AMPRAD %LMTAR
YD !GUNNARYD
5PPHAFLEGA SELDI )+%!
PENNA VESKI MYNDARAMMA
ARMBANDSÒR SKARTGRIPI N¾L
ONSOKKABUXUR OG ALLT ANNAÈ
SEM 3VÅAR VILDU KAUPA ¹ L¹GU
VERÈI EN HÒSGÎGN KOMU Å
SÎLU ¹RIÈ  ¶AÈ VAR EKKI
FYRR EN ¹RIÈ  SEM )+%! FËR AÈ HANNA
EIGIN HÒSGÎGN

Viltu
eintak?

 MILLJARÈAR ¹ ¹RI
Ýmis vandamál fylgja þessari
miklu fjölgun tungumála. Reiknað
er með að þýðing á öllum skriflegum gögnum, þar með talið á 90.000
blaðsíðna lagasafni sambandsins,
á tungur nýjustu aðildarríkjanna
muni kosta sambandið 830 milljónir evra á ári, andvirði yfir 76
milljarða króna.
Við þetta bætist túlkunarkostnaður á fundum á vegum sambandsins, en á bilinu 700-800 túlkar eru
að öllu jöfnu að störfum í fundarsölum Brussel og öðrum aðsetrum
stofnana sambandsins (aðallega
Lúxemborg og Strassborg). Við
fjölgunina nú er gert ráð fyrir að
túlkunarkostnaðurinn hækki í 238
milljónir evra, andvirði hátt í 22
milljarða króna.
„Auðvitað verður kostnaðurinn
meiri, en það er réttur hvers ESBborgara að hafa aðgang að öllum
gögnum á sínu eigin tungumáli,“
hefur AP eftir Frederic Vincent,
talsmanni framkvæmdastjórnar
ESB í Brussel.
4OGSTREITA
Sí og æ eru að koma upp mál í ESBstjórnkerfinu sem rekja má til
tungumálatogstreitunnar. Í síðustu
viku kvartaði Franco Frattini, sem
fer með dóms- og innanríkisöryggismál í framkvæmdastjórn
ESB og er jafnframt varaforseti
hennar, opinberlega yfir því að
þýðingarþjónustan stæði sig ekki í
stykkinu að þýða hátíðarheimasíðu
framkvæmdastjórnarinnar,
þar
sem 50 ára afmælis Rómarsáttmálans er minnzt, á ítölsku.
Í fyrra lýsti forseti þýzka þingsins áhyggjum af stöðu þýzkunnar í
ESB-kerfinu. Hann skrifaði forseta framkvæmdastjórnar ESB
bréf þar sem hann tilkynnti að
þýzka þingið myndi neita að taka
til umræðu ESB-gögn, sem ekki
lægju fyrir á þýzku, málinu sem
þriðjungur allra ESB-borgara
talar. Auk þess birtu þýzkir þingmenn, í félagi við þingmenn á
franska þjóðþinginu, sameigin-

Babelsturn Evrópusambandsins
Um áramótin bættust rúmenska, búlgarska og írska/gelíska í hóp opinberra tungumála Evrópusambandsins,
sem þar með eru orðin 23 talsins. Sumir segja fjöltyngið
endurspegla jákvæða fjölbreytni sameinaðrar Evrópu en aðrir
halda því fram að stjórnsýslan í Brussel sé orðin að Babelsturni þar sem fjöltyngið stendur ákvarðanatöku fyrir þrifum.

Opinber tungumál ESB
1 enska
11 portúgalska
2 franska 12 eistneska
3 þýska
13 lettneska
4 ítalska
14 litháska
5 spænska 15 pólska
6 hollenska 16 tékkneska
7 danska 17 slóvakíska
8 sænska 18 ungverska
9 finnska 19 slóvenska
10 gríska
20 maltverska

Frá 1. janúar 2007
21 írska (gelíska)
22 rúmenska
23 búlgarska
samíska

9

8

Minnihlutamál*
12

Meðal annarra
mála sem töluð
eru innan ESB:
albanska
14
hvítrússneska
makedónska
rússneska
romani (sígaunamál)
serbneska / króatía
tyrkneska
úkraínska

skosk-gelíska
7

13

kasjúbíska

frísneska
21

1

velska
korníska
bretónska

6

lúxemborgíska
sorbíska
16

próvens2
alska

baskneska
galíska

5

11

15

katalónska

17

3

18
22

19

4

retórómanska

Occitan

23

(frönsk mállýska)

10

korsíska
sardínska
20

Heimild ESB

*tekur ekki til mála nýbúa

lega ályktun um hina „óviðunandi
þróun í átt að eintungukerfi“ í
ESB, þar sem enskan tröllriði
öllu.
Þegar ljóst var að í það stefndi
að opinberum tungum ESB fjölgaði svona mikið kom upp sú hugmynd um aldamótin að stefna að
því að endurvekja latínu sem sameiginlegt vinnumál sambandsins.

© GRAPHIC NEWS

Þegar Finnar gegndu formennskunni í ESB seinni helming ársins
1999 riðu þeir á vaðið með því að
birta vikulega samantekt á latínu
af því sem helzt bar til tíðinda í
sambandinu þá vikuna („conspectus rerum latinus“). Fáum þykir
þessi hugmynd þó raunhæf, þótt
latína hafi um aldir verið það mál
sem menntamenn úr allri álfunni
notuðu í samskiptum sínum og
skrifum.

-ARGIR EINTYNGDIR
Samkvæmt nýlegri Eurobarometerviðhorfskönnun segist hátt í helmingur borgara ESB, 44 prósent,
aðeins kunna sitt eigið móðurmál.
Þetta eru ráðamönnum aðildarríkjanna vonbrigði, enda settu þeir sér
það markmið á „Ári tungumálanna
í Evrópu“ árið 2001 að helzt allir
fullorðnir borgarar sambandsins
kynnu að minnsta kosti eitt annað
tungumál en sitt eigið fyrir árið
2010.
Þýðingarþjónusta ESB snaraði
á árinu 2005 um 1,3 milljónum
blaðsíðna á þáverandi 20 tungur
sambandsins.
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Sendu SMS BTC ABF
á númerið 1900 og þú
gætir unnið DVD myndina!
Vinningar eru Antbully á DVD, DVD myndir Og margt fleira
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Keypti tjörn með húsi
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b6ERSTU KAUP SEM ÁG HEF GERT UM DAGANA ERU
SJ¹LFSAGT RJËMAGULT 2ENAULT BÅLHR¾ SEM ÁG KEYPTI
¹RIÈ  RÁTT EFTIR AÈ ÁG FÁKK BÅLPRËFIÈ m SEGIR
*ËHANN «LI (ILMARSSON LJËSMYNDARI OG FUGLA¹
HUGAMAÈUR ÖEGAR BESTU OG VERSTU KAUP HANS
BER ¹ GËMA 2JËMAGULA BÅLSINS MINNIST HANN
EKKI MEÈ HLÕHUG b¡G VELTI HONUM ¹ (RING
BRAUTINNI ÖREMUR M¹NUÈUM EFTIR AÈ ÁG KEYPTI
HANN ¶AÈ SKEMMDIST LÅTIÈ Å HONUM ÖVÅ ÁG
HELD AÈ ÖAÈ EINA SEM HAFI VIRKAÈ ALMENNI
LEGA HAFI VERIÈ ÎSKUBAKKINN ÎNNUR
FRAMHURÈIN OG STEFNULJËSINm
"ESTU KAUP ¾VI SINNAR
SEGIR *ËHANN «LI ¹N EFA VERA
HÒSIÈ HANS ¹ 3TOKKSEYRI
b¶AÈ HEITIR 3ÅMONARHÒS OG
STENDUR VIÈ TJÎRNINA EÈA
$¾LUNA EINS OG HÒN ER
KÎLLUÈ HÁRNA ¹ 3TOKKSEYRI

3TUNDUM SEGI ÁG AÈ ÁG HAFI KEYPT TJÎRN MEÈ
HÒSI (ÁR ER MIKIÈ OG SKEMMTILEGT FUGLALÅF B¾ÈI Å
VOTLENDINU HÁR Å KRING OG SVO Å FJÎRUNNI AUÈVIT
AÈ m SEGIR *ËHANN (ÒSIÈ KEYPTI HANN FYRIR UM
ÖAÈ BIL FIMM ¹RUM OG TELUR HANN VÅST AÈ ÖAÈ
HAFI TVÎFALDAST Å VERÈI ¹ ÖEIM TÅMA SEM
LIÈIÈ HEFUR (ANN VIRÈIST ÖË LÅTINN
¹HUGA HAFA ¹ ÖVÅ AÈ SELJA b¡G VAR
EKKERT AÈ SP¹ Å AÈ KAUPA MÁR
HÒS ÖEGAR ÖAÈ FËR ¹ SÎLU ÖETTA
HÒS SËTTI MIG ÖVÅ Å RAUN OG VERU
"¾RINN ER MJÎG FALLEGUR OG GOTT
AÈ VERA HÁRNA ENGU AÈ SÅÈUR FINNST
MÁR AÈ HÒSVERNDUNARSTEFNA M¾TTI
VERA MEIRI HÁR m SEGIR *ËHANN OG
HVETUR AÈ LOKUM ALLA TIL AÈ GEFA
FUGLAFËÈUR ÖAÈ SÁU ALLTAF GËÈ
KAUP Å ÖVÅ AÈ GERA VEL VIÈ FIÈRAÈA
N¹GRANNA OKKAR

N Heitar sítrónur eru heppilegar þegar
þarf að þrífa örbylgjuofninn, segir
Lára Ómarsdóttir.
%F MAÈUR ÖARF AÈ KREISTA
SÅTRËNU ER ÖJËÈR¹È AÈ
SETJA ¹VÎXTINN Å SM¹
STUND Å ÎRBYLGJUOFN
¶¹ MÕKIST HANN UPP
OG AUÈVELDARA VERÈUR
AÈ KREISTA HANN m SEGIR
,¹RA «MARSDËTTIR
EINN AF Ö¹TTASTJËRN
ENDUM +OMP¹SS OG FIMM BARNA
MËÈIR (ÒN SEGIR SÅTRUS¹VEXTI EINNIG
KOMA AÈ GËÈUM NOTUM VIÈ ÖRIF
b¶EGAR MAÈUR ¾TLAR SVO AÈ ÖRÅFA
ÎRBYLGJUOFNINN ER GOTT AÈ SETJA
SÅTRËNUSAFA ÒT Å VATN Å SK¹L OG KVEIKJA
¹ ÎRBYLGJUOFNINUM ¶¹ VERÈUR MUN
AUÈVELDARA AÈ STRJÒKA ËHREININDIN ÒR
HONUM ¹ EFTIRm

N 6ERÈ ¹ FARSÅMUM

%KKI ËDÕRAST Å FRÅHÎFNINNI
3VO VIRÈIST SEM FRÅHAFNARVERSLUNIN Å &LUGSTÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR HAFI EKKI FYLGT
EFTIR ÖEIM VERÈL¾KKUNUM ¹ FARSÅMUM OG FARSÅMABÒNAÈI SEM ¹TT HAFA SÁR STAÈ
UNDANFARIÈ (J¹ VEFVERSLUNINNI WWWFARSIMALAGERINNIS M¹ F¹
SÅMT¾KI OG BÒNAÈ ¹ L¹GU VERÈI OG Å SUMUM TILFELLUM ER VERÈIÈ
L¾GRA ÖAR EN Å FRÅHÎFNINNI %KKI ER LJËST HVAÈ VELDUR ÖESSU ÖAR
SEM FRÅHAFNARVERSLUNIN ¾TTI AÈ HAFA   PRËSENTA FORSKOT ÖAR
SEM HÒN BÕR AÈ ÖVÅ AÈ GETA SELT VÎRUR ¹N VIRÈISAUKASKATTS
(J¹ &ARSÅMALAGERNUM KOSTAR 3ONY %RICSSON 7I 7ALKMAN
SÅMI  KRËNUR EN ER ¹  KRËNUR Å FRÅHÎFNINNI .OKIA
 SÅMI SEM KOSTAR  Å FRÅHÎFNINNI ER EINNIG ËDÕRARI
HJ¹ FARSÅMALAGERNUM OG KOSTAR ÖAR AÈEINS  KRËNUR
¶EGAR DÕRARI SÅMAR EIGA Å HLUT ER VERÈIÈ HINS
VEGAR L¾GRA Å FRÅHÎFNINNI .OKIA . KOST
AR TIL D¾MIS  KRËNUR Å FRÅHÎFNINNI
EN  HJ¹ FARSÅMALAGERNUM

N "ÅLAR

&ËLKSBÅLUM MEÈ DÅSILVÁL FJÎLGAR ÎRT

¶/22!-!452 6ERÈ OG ÒRVAL ¹ ÖORRAMAT ER MJÎG MISJAFNT EFTIR VERSLUNUM

(LUTDEILD FËLKSBÅLA MEÈ DÅSILVÁLAR FER VAXANDI ¹ ¥SLANDI 5M FJËRÈUNGUR AF
INNFLUTTUM FËLKSBÅLUM ¹RIÈ  VAR MEÈ DÅSILVÁLUM EN ¹ SAMA TÅMA VAR MIKILL
MEIRIHLUTI AFSKR¹ÈRA BÅLA MEÈ BENSÅNVÁL ¶VÅ HEFUR
HLUFALL DÅSILBÅLA AUKIST NOKKUÈ Å FËLKSBÅLAFLOT
ANUM EN MARKMIÈIÈ ER AÈ HLUTDEILDIN
VERÈI ORÈIN  ¹RIÈ  
SEINASTA ¹RI VAR HLUTDEILDIN Å
KRINGUM FIMMT¹N PRËSENT
¶ETTA KEMUR FRAM Å VEFRITI
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTISINS

Kosturinn við súrmetið
er lítið sem ekkert salt

N (EIMILIÈ

(VERNIG ¹ AÈ VELJA PARKETT
 HEIMASÅÈU 'ULU LÅNUNNAR WWWGULALINANIS M¹ FINNA ÕMSAR b(VERNIG ¹ AÈm
GREINAR MEÈAL ANNARS UM VAL ¹ PARKETTI 4IL D¾MIS ER FARIÈ ER YFIR KOSTI VENJULEGS
PARKETTS MIÈAÈ VIÈ GEGNHEILT HVORT NOTA SKULI OLÅU EÈA LAKK ¹ PARKETT OG HVERNIG
BEST SÁ AÈ LOSNA VIÈ BLETTI 6ENJULEGT SPËNALAGT PARKETT ER SAGT FLJËTLEGT AÈ LEGGJA
ENDINGIN SÁ GËÈ OG OFTAST ÖURFI EKKI AÈ LAKKA ÖAÈ EFTIR LÎGN (INS VEGAR SÁ GEGN
HEILT PARKETT KLASSÅSKT OG FARI ALDREI ÒR TÅSKU -¾LT ER MEÈ ÖVÅ AÈ LAKKA PARKETT
ÖAR SEM MIKIL BLEYTA BERST INN EN AÈ ÎÈRU LEYTI SÁU B¾ÈI LAKK OG OLÅA GËÈIR
KOSTIR "LETTI MEGI SÅÈAN EINFALDLEGA SLÅPA Å BURTU SÁU ÖEIR VIÈ EFSTA BORÈ VIÈARINS

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

Þorramaturinn sem margir
gæða sér á um þetta leyti
samanstendur af ýmiss
konar mat. Súrmatur þykir
hefðbundnastur auk harðfisks og rófustöppu en
undanfarin ár hefur færst
í vöxt að fólk telji hangi- og
saltkjöt einnig til þessara
kræsinga.
„Hollusta þorramats er breytileg
eins og maturinn er misjafn. Það
sem helst þykir slæmt við hann er
að fitumagnið í honum er frekar
hátt,“ segir Grímur Ólafsson, sérfræðingur
á
Matvælasviði
Umhverfisstofnunar. Hann segir
kosti súrmetisins helst vera þá að
hann inniheldur nánast ekkert
salt. Súrsunin sem notuð er við
vinnslu hans er gömul varðveisluaðferð sem var Íslendingum afar
mikilvæg þegar saltskortur var í
landinu. Í stuttu máli fer hún
þannig fram að soðin matvæli eru
sett í súrsunarmysu í þrjá til sex
mánuði. Þegar sýrustigið í matvælunum er hæfilegt geta sjúkdómsvaldandi örverur ekki fjölgað sér og maturinn verður öruggur
til neyslu.

Grímur segir mysuna hafa
verið afar mikilvæga í matarhefðum þjóðarinnar þar sem hún inniheldur bætiefni, svo sem b og c
vítamín, kalk og góð prótín.
„Fitan í matnum eru helsti
ókosturinn. Hún hefur auðvitað
verið fólkinu góð í kuldanum fyrr
á tímum en við þurfum lítið á
henni að halda. Þess ber þó að geta
að hrútspungar innihalda mjög
litla fitu þannig að fólk þarf litlar
áhyggjur að hafa af henni á meðan
það borðar þá,“ segir Grímur en
viðurkennir að þeir séu ekki í
uppáhaldi hjá sér heldur sviðasultan. Hann veitir svo súrmetinu
blessun sína svona einu sinni á
ári.
KAREN FRETTABLADIDIS
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MATV¾LASVIÈI 5MHVERFISSTOFNUNAR SEGIR
ÖAÈ KOSTINN VIÈ SÒRMETIÈ AÈ ÖAÈ INNI
HELDUR LÅTIÈ SEM EKKERT SALT
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¥ ËFORMLEGRI VERÈKÎNNUN ¹ KR¾SINGUM ÖORRANS ÖAR SEM HRINGT VAR Å VERSLANIR OG
Ö¾R BEÈNAR UM AÈ GEFA UPP KÅLËVERÈ KOM Å LJËS AÈ ËDÕRAST ER Å +RËNUNNI EN
DÕRAST Å (AGKAUPUM ¶AR VAR ÒRVALIÈ ¹ ÖORRAMAT MEST OG EINHVER TILBOÈ ¹ EINSTAKA
VÎRUM 6INS¾LASTI ÖORRAMATURINN VAR ÖË AÈEINS SKOÈAÈUR Å ÖESSARI KÎNNUN

6IÈSKIPTAVINIR BANKANNA F¹ SENDAN AUÈKENNISLYKIL ¹ N¾STU VIKUM OG M¹NUÈUM

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

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006

– Vel lesið

®29'') Yfir hundrað þúsund Íslendingar hafa fengið, eða munu fá á
næstu mánuðum, auðkennislykil í
pósti frá bankanum sínum.
Lyklinum er ætlað að auka
öryggi í bankaviðskiptum með því
að láta notendur slá inn auðkennisnúmer, sem lykillinn sýnir þegar
ýtt er á takka á honum, auk notendanafns og aðgangsorðs til þess
að fá aðgang að bankanum. En
hvernig virkar þessi lykill?
„Hvert tæki er útbúið með rafrænum lykli inni í sér, sem er einstakur fyrir það tæki,“ segir
Sverrir Bergþór Sverrisson, sér-

fræðingur hjá Auðkenni, fyrirtækinu sem framleiðir lyklana.
„Tækið notar síðan rafræna
lykilinn til að búa til slembitölu, sem
notandinn slær inn. Hjá bankanum
er tölva sem tengir auðkennislykilinn við notandann og útbýr tölu út
frá sömu forsendum og lykillinn
hefur. Ef talan er sú sama og talan
sem tækið bjó til er hún samþykkt
og notandanum veittur aðgangur.“
Sverrir segir dreifingu á lyklunum hafna og að henni ljúki á
næstu mánuðum. Á sama tíma
verður byrjað að skylda notendur
til þess að nota lyklana.
SÖS

!5¨+%..)3,9+),,).. ,YKILLINN BÕR TIL
TÎLU SEM SEND ER BANKANUM %F TALAN ER
SAMÖYKKT F¾R NOTANDINN AÈGANG
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Olían lækkar

6IRÈULEGUR ÎLDUNGUR

«S¹TTIR VIÈ VÎXT .YHEDSAVISEN

*ËN ¶ËR 3TURLUSON HAGFR¾ÈINGUR VAR MEÈAL
FRUMM¾LENDA ¹ FUNDI &ÁLAGS VIÈSKIPTA OG
HAGFR¾ÈINGA UM KRËNUNA OG EVRUNA %RINDI
*ËNS ¶ËRS VAR ATHYGLISVERT OG T¾PT ¹
ÕMSUM Ö¹TTUM SEM ERU VERÈUGT
INNLEGG Å ÖESSA MIKILV¾GU UMR¾ÈU
SEM EFLAUST MUN HALDA ¹FRAM
N¾STU MISSERIN *ËN ¶ËR DRË
UPP SKEMMTILEGA LÅKINGU ÖEGAR
HANN VAR SPURÈUR HVORT AFSKRIFA
¾TTI KRËNUNA b+RËNAN ER EINS
OG ÎLDUNGUR SEM VIÈ EIGUM
AÈ KOMA FRAM VIÈ AF VIRÈINGU m
SAGÈI *ËN ¶ËR OG B¾TTI VIÈ AÈ
GOTT DVALARHEIMILI V¾RI KANNSKI
STAÈURINN ¶ESSI ÎLDUNGUR V¾RI VIÈ
S¾MILEGA HEILSU *ËN ¶ËR LÁT ËSAGT AÈ
SP¹ FYRIR UM ANDL¹TIÈ EN LJËST ER AÈ ÖAÈ ER
FARIÈ AÈ SÅGA ¹ SEINNIHLUTA ¾VISKEIÈSINS

$AGLEGA LESA NÒ  ÖÒSUND $ANIR HIÈ ÅSLENSK
¾TTAÈA FRÅBLAÈ .YHEDSAVISEN SAMKV¾MT NÕRRI
LESTRARKÎNNUN FR¹ 'ALLUP ¶AÈ ER LANGT FR¹
FYRRI ¹¾TLUNUM BLAÈSINS UM LES
ENDAFJÎLDA ¹ ÖESSUM TÅMAPUNKTI
ÖR¹TT FYRIR AÈ ÖEIM HAFI FJÎLGAÈ
UM ¹TJ¹N PRËSENT FR¹ SÅÈUSTU
LESTRARKÎNNUN Å NËVEMBER
 "LAÈINU VEX ÖË HRATT
¹SMEGIN Å +AUPMANNAHÎFN OG
N¹GRENNI ¶AR LESA  ÖÒSUND
MANNS BLAÈIÈ OG FJÎLGAÈI UM
 PRËSENT FR¹ SÅÈUSTU KÎNNUN
 -IÈ *ËTLANDI LESA HINS VEGAR
EINUNGIS  ÖÒSUND MANNS
FRÅBLAÈIÈ b6ÎXTUR OKKAR ¹ -IÈ *ËT
LANDI ER ËVIÈUNANDI m SEGIR -ORTEN
.ISSEN .IELSEN Å VIÈTALI VIÈ VIÈSKIPTABLAÈIÈ
"ÐRSEN OG BOÈAR AÈ ÖAR VERÈI SPÕTT Å LËFANA

Heimsmarkaðsverð á hráolíu fór
niður fyrir 55 Bandaríkjadali á
tunnu á helstu fjármálamörkuðum
í gær eftir um 5 prósenta hækkun
á þriðjudag. Ástæðan var væntingar um að olíubirgðir hefðu aukist á milli vikna í Bandaríkjunum
vegna minni eftirspurnar.
Ástæðan fyrir hækkuninni á
þriðjudag var tilkynning bandaríska orkumálaráðuneytisins þess
efnis að stjórnvöld vestanhafs ætluðu að auka olíubirgðir landsins
um 100.000 olíutunnur á dag í vor.
Hráolíuverðið lækkaði um 55
sent á markaði í Bandaríkjunum
og fór í 54,67 dali á tunnu á meðan
verð á Norðursjávarolíu fór niður
um 43 sent og endaði í 54,67 dölum
á tunnu á markaði í Lundúnum í
Bretlandi.
JAB

Evruhlutabréf eru rökrétt skref
Norrænir bankar
metnir í hærra lagi
Kaupþing græðir á talsverðum hlut í Sampo.
Stærstu bankar Norðurlanda eru
of hátt verðmetnir um þessar
mundir að mati Morgan Stanley
og hefur hækkun þeirra verið
keyrð áfram af auknum umsvifum í fjármálalífinu og getgátum
um frekari samþjöppun í geiranum.
Sérfræðingar Morgan Stanley
telja að þótt rými sé fyrir frekari
hækkun á gengi bankanna, ef
væntanleg uppgjör þeirra reynast umfram væntingar, styðja
afkomuspár á næstu misserum
ekki við núverandi verðmæti
bankanna.
Bandaríski fjárfestingarbankinn, sem nýlega gat út jákvæða
greiningu á Kaupþingi þar sem

kom fram að bankinn muni taka
þátt í samrunaferlinu, segir að
vel horfi til fyrir afkomu Kaupþings á fjórða ársfjórðungi þó að
kostnaður hafi aukist. Er Kaupþingi spáð 13.825 milljóna króna
hagnaði á síðasta ársfjórðungi.
Þóknunartekjur hafi vaxið hratt
með aukinni markaðshlutdeild,
einkum í Danmörku, og þá hafi
stórir eignarhlutir bankans í
Sampo og Storebrand hækkað
hressilega á fjórðungnum: Sampo
um fjórðung en Storebrand um
fimmtán prósent.
Stjórnendur Kaupþings hafa
ekki greint frá því opinberlega að
bankinn eigi bréf í finnska fjármálafyrirtækinu Sampo.
EÖA

Líklegt má telja að tillaga um að
færa
allt
hlutafé
StraumsBurðaráss Fjárfestingarbanka úr
krónum yfir í evrur verði lögð
fyrir hluthafa á aðalfundi bankans
sem haldinn verður í febrúarlok
eða byrjun mars.
Á morgunverðarfundi Félags
viðskiptafræðinga og hagfræðinga um gjaldmiðilsmál á Nordica
hóteli í gær kom fram í máli Friðriks
Jóhannssonar,
forstjóra
Straums-Burðaráss, að evruskráning hlutabréfa kynni að vera eðlilegt skref í framhaldi af því að
bankinn hefur fært eigið fé sitt
yfir í evrur og hætt að gera upp í
krónum. Breyting í þessa veru
segir Friðrik að myndi styrkja
bankann á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, enda séu lánveitendur
þar vanir evrum en ekki krónum
og telur að þeir kunni að horfa á
krónuna sem áhættuþátt. „Það er
ljóst að þetta eykur mjög líkurnar

á því að við getum laðað að erlenda
fjárfesta auk þess sem það eykur
möguleika á sameiningum við
erlend fyrirtæki að vera í evrum.“
Vísar hann meðal annars til þess
möguleika að greiða fyrir smærri
fyrirtæki með hlutabréfum í
Straumi-Burðarási. „Með því
tengjum við svo vel hagsmuni
okkar og hagsmuni þeirra sem við
erum að fá til liðs við okkur.“
Friðrik áréttar hins vegar að
ákvörðunin um að fara þá leið að
færa hlutabréf bankans í evrur sé
í höndum hluthafa bankans og
verði ekki tekin nema á fundi
þeirra. „Og ég reikna með því að
þetta verði borið upp á aðalfundi.“
Friðrik segist telja að í breytingunni felist einnig ávinningur
fyrir smærri hluthafa, jafnvel
þótt viðskiptakostnaður geti fylgt
því að skipta í evrur, enda muni
breytingin efla bankann, auk þess

Daxara 107, ver› áður 43.900 kr.
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sem hluthafar geti fjármagnað
bréf sín í evrum og losnað þar með
við
gjaldeyrisáhættu
vegna
skammtímasveiflna.
ËK¹

Daxara 127, ver› áður 59.900 kr.

Nú 32.900 kr.

Nú 44.900 kr.

Daxara 147, ver› áður 79.900 kr.

Nú 59.900 kr.
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Daxara 158, ver› áður 98.900 kr.

H i m in n o g h a f/ S Í A

Nú 73.900 kr.

Birt með fyrirvara um texta- og myndabrengl.

Daxara 198, ver› áður 159.900 kr.

Nú 119.900 kr.

Daxara 218, ver› áður 197.900 kr.

Nú 147.900 kr.
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Glitnir gefur aftur
út bréf í Evrópu
Glitnir hefur gengið frá samningum um útgáfu skuldabréfa að
upphæð 500 milljónir evra, sem
jafngildir tæplega 45 milljörðum
íslenskra króna, á föstum vöxtum
sem nema 4,375 prósentum, með
gjalddaga árið 2010.
Fram kemur í tilkynningu
bankans til Kauphallar að þetta
sé fyrsta opinbera skuldabréfaútgáfa Glitnis í evrum frá því í
júní 2005. Íslensku bankarnir
hafa til þessa að mestu látið vera
að sækja fjármagn á Evrópumarkað með þessum hætti eftir
þær sviptingar sem urðu á mörk-

uðum fyrri hluta síðasta árs, utan
tæplega 12 milljarða króna útgáfu
Kaupþings í Sviss fyrr í þessum
mánuði.
Umsjón með skuldabréfaútgáfu Glitnis var að þessu sinni í
höndum ABN Amro og Deutsche
Bank, en nær tvöföld umframeftirspurn var eftir bréfum í
útboðinu. „Í viðtökunum sem
þetta skuldabréfaútboð fær felst
mikil hvatning,“ segir Tómas
Kristjánsson, framkvæmdastjóri
fjármálasviðs Glitnis, og telur
umræðu um íslenskt efnahagslíf
í meira jafnvægi en áður.
ËK¹

Kreditkorti hf. verður skipt upp
Stofnað verður dótturfélag til að annast útgáfu og þjónustu vegna greiðslukorta.
Ákveðið hefur verið að skipta upp
fyrirtækinu Kreditkort hf. og
færa útgáfu greiðslukorta og
þjónustu við þau yfir í nýtt dótturfélag. Breytingin verður kynnt
nánar af hálfu fyrirtækisins í
dag.
Samkvæmt heimildum blaðsins
er ákvörðunin tekin að frumkvæði
eigenda fyrirtækisins og gerð með
hliðsjón af samkeppnisreglum.
Sérstaða Kreditkorts hf. meðal
greiðslumiðlunarfyrirtækja hefur
verið útgáfa eigin greiðslukorta,
en eftir breytinguna keppir fyrirtækið ekki lengur við bankana og
fleiri í útgáfu þeirra. Bankastofnanir hafa um árabil gefið út kort

+,)004  +/24). +REDITKORT HF HEFUR

¹KVEÈIÈ MEÈ HLIÈSJËN AF SAMKEPPNIS
REGLUM AÈ F¾RA UMSÕSLU GREIÈSLUKORTA
YFIR Å DËTTURFÁLAG

sjálfar. Þannig gefur Visa ekki út
greiðslukort.
Samkeppnisyfirvöld eru með
greiðslukortamarkaðinn til skoðunar og þá sérstaklega yfirburðastöðu Kreditkorts hf., sem er með
MasterCard á sínum snærum og
Greiðslumiðlunar hf, sem er með
Visa, en ekki er vitað hvernær
henni muni ljúka.
Kreditkort hf. er í eigu Glitnis
banka sem á yfir helming í fyrirtækinu, Landsbanka Íslands sem á
um fimmtung og svo sparisjóðanna. Glitnir og Kaupþing sömdu í
sumar um skipti á eignarhlut
sínum í Greiðslumiðlun og Kreditkorti.
ËK¹

Pliva kærir HANFA Novator skoðar sölu á BTC
Króatíska
samheitalyfjafyrirtækið Pliva hefur lagt fram kæru
á hendur HANFA, fjármálaeftirliti Króatíu.
Pliva upplýsti um málið í gær
og segir kæruna lagða fram í
kjölfar athugasemdar HANFA
um að fyrirtækið hafi haldið
verðmyndandi upplýsingum frá
hluthöfum á tímabilinu 13. til 17.
mars síðastliðinn. Upplýsingarnar
vörðuðu bréf Actavis til fyrirtækisins sem þá stefndi að
kaupum á því, sem Pliva segir að
hafi ekki falið í sér formlegt tilboð og því ekki borið að upplýsa
um það strax. Formlegt boð hafi
borist 17. mars og þá frá því
greint ásamt þeirri staðreynd að
stjórninni þætti það óviðunandi.
Pliva segist fylgja tilmælum
HANFA og upplýsa þá sem kunna
að hafa selt bréf sín á umræddu
tímabili um niðurstöðu eftirlitsins.

Fjárfestingarbankinn Lehman Brothers gefur Novator ráð varðandi tilboð.

2!..3«+.!34/&! 0,)6! ¥ :!'2%" 0LIVA
SEGIST HAFA HAGAÈ SÁR SAMKV¾MT REGLUM
KAUPHALLA B¾ÈI Å :AGREB OG ,UNDÒNUM
VARÈANDI UPPLÕSINGAGJÎF TIL HLUTHAFA OG
¾TLAR AÈ F¹ NÕJUM ÒRSKURÈI KRËATÅSKA FJ¹R
M¹LAEFTIRLITSINS HNEKKT FYRIR DËMI

Actavis reyndi fjandsamlega
yfirtöku á Pliva, en laut í lægra
haldi fyrir bandaríska lyfjarisanum Barr Pharmaceuticals í slagnum.
ËK¹

Novator, fjárfestingarfélag í eigu
Björgólfs Thors Björgólfssonar,
hefur fengið bandaríska fjárfestingarbankann Lehman Brothers
til ráðgjafar um hugsanlega sölu á
öllum hlutum félagsins í búlgarska símafyrirtækinu Bulgarian
Telecommunications
Company,
BTC, sem var einkavætt fyrir
þremur árum. Ákvörðun liggur
ekki fyrir um hvort hluturinn
verði seldur.
Áhugi fjárfesta á BTC mun
hafa aukist eftir að Búlgaría gekk
í Evrópusambandið um síðustu
áramót en við það var fjármögnun
til fyrirtækjakaupa í landinu auðveldari en áður.
Novator á hluti í fjölda símafyrirtækja víða í Evrópu, meðal
annars í Póllandi, Grikkland og í
Finnlandi. Þá átti félagið tékk-
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Mótorhjólakerra 751, ver› áður 89.900 kr.

Nú 67.900 kr.
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neska símafélagið Ceske Radiokommunicace, CRa, en seldi hann
undir lok nóvember í fyrra.
Hluturinn í BTC, sem Novator
tryggði sér fyrir tveimur árum,
er stærsta eign fjárfestingafélagsins í símafyrirtækjum í Evrópu. Verðmæti þess hefur fimmfaldast frá einkavæðingu og
nemur markaðsvirði þess nú um
1,7 milljóna evra, jafnvirði 152
milljarða íslenskra króna. Gera
má ráð fyrir að verðmæti hlutar
Novators í símafyrirtækinu hlaupi
á tæpum 99 milljörðum íslenskra
króna.
JAB
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Daxara 238, ver› áður 238.000 kr.

Nú 177.900 kr.

Daxara 239X4, ver› áður 339.379 kr.

Nú 253.900 kr.
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¶JËÈIN ER FRJ¹LSLYNDARI EN STJËRNM¹LAMENNIRNIR

Gat á stjórnmálamarkaðinum

H
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ér er spurning: Hvað eiga svo ólík fyrirbrigði sem
íslenska þjóðkirkjan, Ríkisútvarpið og sala ríkisins á
bjór og léttvíni sameiginlegt? Svar: Um tveir þriðju
þjóðarinnar vilja losa um tök hins opinbera á þessari
starfsemi með einum eða öðrum hætti.
Sem sagt, nánast upp á prósentustig vill sama hlutfall Íslendinga aðskilnað ríkis og kirkju, að léttvín og bjór verði seld í matvöruverslunum og að Ríkisútvarpið hætti að keppa við einkarekin
fyrirtæki á auglýsingamarkaði. Viðhorfið til þjóðkirkjunnar hefur
komið fram ár eftir ár í könnunum Gallups, um afstöðu þjóðarinnar
til meira frelsis í sölu áfengis má lesa í tæplega tveggja ára gamalli
könnun sama fyrirtækis og álit landsmanna á samkeppni RÚV á
auglýsingamarkaði kemur fram í skoðanakönnun sem Fréttablaðið
gerði um síðustu helgi.
Það er verðugt rannsóknarefni að komast að því hvort skoðanir
fólks falli almennt í svipaðan eða sama farveg í þessum ólíku málaflokkum. Ein vísbending í þá átt er að samkvæmt gögnum Gallups
vill yngra fólk frekar en hinir eldri draga úr afskiptum ríkisins. Til
dæmis eru um 75 prósent fólks á aldrinum 18 til 34 ára hlynnt sölu
bjórs og léttvíns í matvöruverslunum og er enginn munur á þeirri
afstöðu eftir stjórnmálaskoðun. Svipað gildir um viðhorf þjóðarinnar til kirkjunnar.
Það eru engin tíðindi að yngra fólk sé frjálslyndara en þeir sem
eldri eru. Það er hins vegar athyglisvert að meirihluti þjóðarinnar styður samdrátt á umfangi ríkisrekstrar á þessum sviðum óháð
stjórnmálaskoðunum. Hver hefði til að mynda trúað því að óreyndu
að fleiri stuðningsmenn Vinstri grænna vildu sjá Ríkisútvarpið
hverfa af auglýsingamarkaði en stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks,
eins og kemur fram í könnun Fréttablaðsins?
Neikvæð afstaða til ríkisafskipta er fylgifiskur breytinga sem
eru að eiga sér stað á heimsvísu á lífsháttum og valda því að fólk
lætur verr að stjórn en áður. Til dæmis er hægt að versla í matinn
á nóttunni, raða sínum eigin fréttatíma saman á netinu og horfa
þegar manni sýnist. Eigið val einstaklingsins skiptir þannig sífellt
meira máli.
Dr. Gunni, tónlistarmaður og bloggari, fangar þessa afstöðu í
hnotskurn á vefsíðu sinni með þessum orðum: „...það er sífellt augljósara, amk í mínu hlustunarmynsturstilfelli, að tími albúmsins
er liðinn. Staðreyndin er þessi: Ég er hættur að hlusta á albúm! Ég
hlusta bara á lög og eiginlega glætan að ég nenni að hlusta á 10-15
lög með sama listamanninum í röð.“
Á sama hátt og doktorinn hafnar miðstýringu plötufyrirtækjanna og velur eigið safn laga með þeim tónlistarmönnum sem hann
langar til að hlusta á er fólk almennt að verða afhuga því að aðrir
en það sjálft ákveði hvað því er fyrir bestu.
Hér með er ekki verið að spá endalokum samfélagsins en nútíminn kallar á stjórnmálaafl sem er í takt við þennan nýjan veruleika.
Eins og staðan er nú bendir margt til að þjóðin sé orðin mun frjálslyndari en stjórnmálamenn hennar.
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Eiga eða leigja?
H

eimilin um landið hafa á
löngum tíma komið sér upp
einfaldri reglu um húsnæðismál:
til langs tíma litið er betra að eiga
en leigja. Átta af hverjum tíu
íslenzkum fjölskyldum búa undir
eigin þaki; hinar búa í leiguhúsnæði. Almenn sátt ríkir um
sjálfseignarstefnuna. Réttlæting
hennar hvílir öðrum þræði á
þeirri hugsun, að eigendur fari
jafnan betur með húsnæði en
leigjendur og haldi því betur við.
Flestir kjósa með líku lagi að eiga
bílana sína frekar en að leigja þá
af öðrum nema í neyð. Í öðrum
löndum er þeirri röksemd
stundum bætt við, að húseigendur
hafi eignarrétt að verja og séu að
því leyti traustari ábúendur og
síður líklegir en leigjendur til
uppreisnar gegn ríkjandi þjóðfélagsskipan. Í nálægum löndum
er leiguhúsnæði hlutfallslega
algengara en hér, en almenna
reglan er eigi að síður hin sama.
Flesta leigjendur dreymir um að
komast í eigið húsnæði.
Líku máli gegnir um fyrirtæki.
Ætli þau sér langa lífdaga eins og
annað fólk yfirleitt, kjósa þau
jafnan að starfa í eigin húsnæði,
ef fjárhagurinn leyfir. Eigið
húsnæði er jafnan ódýrara til
langs tíma litið. Það er engin
tilviljun, að bankar kjósa næstum
alltaf að halda til í eigin húsnæði.
Landsbankinn er að byggja yfir
sig nýjar höfuðstöðvar í Reykjavík. Sama regla á við um flesta
innanstokksmuni á heimilum.
Flestir vilja helzt eiga ísskápana
sína sjálfir og uppþvottavélarnar.
Það er jafnan hagfelldara og
þægilegra en að leigja þessi
heimilistæki. Sama máli gegnir
um flest einkafyrirtæki og
ríkisstofnanir. Þeim finnst
yfirleitt auðveldast að eiga
vinnuvélarnar sínar: faxtækin,
fiskiskipin, færiböndin, innrétt-
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ingarnar, mjaltavélarnar, tölvurnar. Samt getur stundum verið
hagkvæmt að leigja tæki og tól af
öðrum til ýmissa íhlaupaverka, en
það er annar handleggur.
Almenna reglan er þessi: fólk
og fyrirtæki telja jafnan bezt að
búa og starfa í eigin húsnæði og
eiga jafnframt flesta innanstokksmuni og rekstraráhöld. Þó eru til
veigamiklar undantekningar frá
þessari reglu. Flugfélög kjósa
ýmist að eiga vélarnar sínar eða
láta þær frá sér og leigja þær af
öðrum. Þessi undantekning stafar
einkum af því, að flugrekstur
hefur víða verið erfiður mörg
undangengin ár af ýmsum
ástæðum. Nokkur stærstu
flugfélög Bandaríkjanna hafa
lengi rambað á barmi gjaldþrots;
PanAm lagði upp laupana. Hin
félögin eru sum í greiðslustöðvun
sem kallað er; eitt þeirra,
Continental, er nýsloppið fyrir
horn. Flugleiðir, nú Icelandair,
hafa undangengin ár ýmist átt eða
leigt sínar vélar. Greiðslustöðvun
veitir skuldunautum tímabundna
lagavernd gegn lánardrottnum.
Henni er ætlað að gefa skuldunautunum ráðrúm til að endurskipuleggja reksturinn með því að
aftra lánardrottnunum frá því að
ganga að skuldunautunum og
knýja þá í gjaldþrot.
Þessi sjónarmið skipta máli,

þegar mat er lagt á ástand og
horfur sumra þeirra fyrirtækja,
sem mikið hefur kveðið að hér
heima undangengin ár. Þau hafa
sum snúið gömlu reglunni við.
Þau kaupa fyrirtæki, selja utan af
þeim húsnæðið, taka það síðan á
leigu til að geta haldið starfseminni áfram á sama stað og nota
féð, sem þau losuðu með eignasölunni, til að kaupa ný fyrirtæki
og bréf og þannig koll af kolli.
Þetta er einföld leið til að taka lán
og losa fé og getur verið vænleg
með lækkandi vöxtum, en hún er
vafasöm eins og nú háttar með
hækkandi vöxtum. Þessi lausafjáröflunaraðferð þætti ekki
heldur vænleg í venjulegum heimilisrekstri. Fæstir myndu selja
húsið sitt upp úr þurru, taka það
síðan á leigu til að geta búið þar
áfram og festa féð, sem þeir
losuðu við söluna, í álitlegum
fyrirtækjum og hlutabréfum.
Framsýnt fólk hættir helzt ekki
meira fé en það hefur efni á að
tapa. Fæstir hafa ráð á að missa
húsið sitt, en þeir geta braskað
með sumarbústaðinn eins og þeim
sýnist. Bankar varast jafnan að
veita þeim húsakaupalán, sem
ætla sér að braska með lánsféð,
enda eru veðin í húsunum þá ekki
lengur til staðar. Hvers vegna
lána bankar þá fyrirtækjum, sem
stunda tvísýn verðbréfaviðskipti?
Eru þeir þá ekki í reynd að veita
lán til áhættusamra hlutabréfakaupa? Hvernig er veðum háttað í
slíkum viðskiptum? Kannski eru
þessi fyrirtæki bara að braska
með fé, sem þau mega við að
missa. Kannski ekki. Bankarnir
mættu gera meira að því að
upplýsa almenning um starfshætti sína. Þeir mættu byrja á að
skýra fyrir viðskiptavinum sínum,
hvers vegna gamla varúðarreglan
um eignarhald á húsnæði fyrirtækja er ekki lengur í fullu gildi.

Eftir maraþonumræðu
skoðun laga þar sem m.a. stjórnskipulag
stofnunarinnar verður endurskilgreint
og mið tekið af nýju fjölmiðlaumhverfi.
Skoðaðar verði leiðir til þess að standa
undir rekstrarkostnaði. Uppbygginu og
rumvarpið um ríkisútvarpið hefur nú
rekstri landshlutaútvarps verði haldið
verið samþykkt sem lög frá Alþingi.
áfram og reksturinn tryggður. Rekstur
Umræðan um það er einhver sú lengsta
Sinfóníuhljómsveitar Íslands verði skilsem um getur. Ég sat löngum stundum í
inn frá Ríkisútvarpinu.“
forsetastól á Alþingi á síðkvöldum og
Í þessum anda hefur verið unnið og
hlustaði á málflutning þingmanna. Það
allt tal um svik er út í bláinn og eins það
mætti margt um þessa umræðu segja og
að vinna eigi eftir eldri samþykktum
þann plagsið sem virðist fara vaxandi *«. +2)34*.33/.
flokksins. Ríkisútvarpið verður áfram í
með árunum að halda uppi maraþonumþjóðareign og rekstur þess verður styrkari eftir
ræðum um mál á öllum stigum þinghaldsins. Sú
breytinguna. Endurskoðunin tekur einfaldlega mið
umræða bíður betri tíma, en skylt er að geta þess að
af þeim breytingum sem orðið hafa á fjölmiðlaumstjórnarandstaðan tók þann skynsamlega kost að
hverfinu í landinu.
sameinast um að ljúka maraþonræðum.
Þessi törn stjórnarandstöðunnar á FramsóknarÞað var mjög athyglisvert í þessari umræðu
flokknum er mjög athyglisverð, í ljósi þess að flesthvað stjórnarandstöðunni var uppsigað við Framir töldu sig hafa mjög mikinn skilning á afstöðu
sóknarmenn. Teknar voru langar lotur um sviksemi
Sjálfstæðisflokksins. Þetta er auðvitað gegnsætt.
þeirra og flokksþingssamþykktir lesnar fram og
Enginn stjórnarandstöðuflokkurinn vill loka dyrum
aftur og aftur og fram. Það versta var að vitlausar
og villandi ályktanir voru dregnar af öllu saman. Ég að stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum.
Einfaldri spurningu minni hvort það mundi verða
vil því koma mínum skilningi á málinu á framfæri í
gert að skilyrði um samstarf með honum eftir kosnstuttu máli svo hann liggi fyrir.
ingar að afnema lögin var ekki svarað...
Árið 2005 var samþykkt á flokksþingi FramÉg endurtek því spurninguna.
sóknarflokksins eftirfarandi um Ríkisútvarpið:
„Mikilvægt er að ríkisútvarpið verði áfram í
Höfundur er alþingismaður.
þjóðareign og sjálfstæði þess eflt. Hraða ber endur-
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Einn áhrifamesti fatahönnuður þessarar og
síðustu aldar fagnar tíu
ára starfsafmæli með
Chistian Dior.

 ÎLDRUNARSTOFN

UNUM LANDSINS
STARFA  MANNS SEM
SKILJA EKKI ÅSLENSKU EÈA GETA
EKKI TJ¹È SIG ¹ ÅSLENSKU
.Õ RANNSËKN BENDIR TIL ÖESS AÈ
LESTUR TÅMARITSGREINA UM MEGR
UN GETI HAFT SL¾MAR AFLEIÈINGAR
FYRIR UNGLINGSSTÒLKUR ¶¾R SEM
L¹SU OFT GREINAR UM MEGRUN
VORU FIMM ¹RUM SÅÈAR LÅKLEGRI
TIL AÈ GRÅPA TIL ÎRÖRIFAR¹ÈA EINS
OG AÈ KASTA UPP FASTA EÈA
REYKJA SÅGARETTUR TIL AÈ GRENNA
SIG EN STÒLKUR SEM ALDREI L¹SU
SLÅKAR GREINAR WWWPERSONAIS
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Það er óhætt að fullyrða að
spænskættaði fatahönnuðurinn John Galliano sé
meðal þeirra áhrifamestu í
sínu fagi í dag.
John Galliano, eða Juan
Carlos Antonio Galliano,
fæddist á Gíbraltar en
flutti ungur til London og
ólst þar mestmegnis upp. Í
London stundaði hann nám
við Wilson´s skólann í Wallington áður en hann hélt í
St. Martins School of Arts
þaðan sem hann útskrifaðist sem hönnuður árið
1984.
Galliano var sannkallað
undrabarn. Fyrstu hönnun
sína, línu sem hann kallaði
Les Incroyables og byggði
á frönsku byltingunni,
seldi hann í heilu lagi til
Browns sem er virt verslun í London. Slíkt er afar
fátítt en algengast er að
ungir, nýútskrifaðir hönnuðir þurfi að hafa mikið
fyrir því að komast áfram.
Fljótlega fór hann af
stað með línu undir eigin
nafni og hóf feril sinn sem
fagmaður í tískuiðnaðinum. Tveimur árum eftir
útskriftina var hann kosinn hönnuður ársins í Bretlandi og aftur árin 1994 og
1995 en árið 1997 deildi
hann heiðrinum með Alexander McQueen. Það sama
ár byrjaði hann að hanna
vörur fyrir Christian Dior,
er enn starfandi við það
tískuhús og fagnar því tíu
ára starfsafmæli sínu þar
um þessar mundir, en
fyrsta sýning hans á vegum
Dior var í París, 20 janúar
1997.
Fleiri myndir af nýjustu
sköpunarverkum Gallianos má sjá á síðu 2.
MHG
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3VEFNGRÅMUR ERU D¹SAMLEG FYRIRB¾RI ¶EGAR GËÈUR SVEFN ER
NAUÈSYN ER GOTT AÈ GETA SKELLT GLUGGATJÎLDUM FYRIR AUGNLOKIN
SLÎKKT ¹ SÅMANUM OG SVIFIÈ AF STAÈ MEÈ «LA LOKBR¹
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NÝJAR
VÖRUR
&LESTAR FLÅKURNAR ¹ SÕNINGUNNI VORU VARLA
¾TLAÈAR ANNAÈ EN ¹ SÕNINGARPALLANA
¶ESSI GR¾NGULI KJËLL ER ÖË KL¾ÈILEGUR

'ALLIANO SJ¹LFUR VAR EKKI SÅÈUR SKRAUT
LEGUR

%NDURREISNARTÅMINN FÁKK LÅKA AÈ FLJËTA
MEÈ
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Skólavörðustíg 18
Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Undir asískum áhrifum
Tískuhönnuðurinn John Galliano hefur greinilega verið undir
asískum áhrifum þegar hann hannaði nýjustu hátískulínu sína.
Vor- og sumarlína Johns Galliano fyrir Christian Dior vakti að venju
mikla athygli þegar hún kom fyrir sjónir manna á tískusýningu í
París í vikunni. Galliano er þekktur fyrir sköpunarverk sín og sveik
engan nú frekar en fyrri daginn með íburðarmiklum búningum með
skírskotun til Asíu.
SGI

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

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

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

¶AÈ M¾TTI HALDA AÈ MAÈUR V¾RI
STADDUR Å ËPERUNNI EN EKKI ¹ TÅSKU
SÕNINGU

Útsala
tsala
sÚtsala
Ú l
Útsala

Viðbótar
afsláttur

Ú salaa
'R¾NN OG GL¾SILEGUR

!SÅSKU ¹HRIFIN ERU AUGLJËS ENDA
SVIPAR ÖESSARI FYRIRS¾TU NOKKUÈ TIL
JAPANSKRAR GEISJU
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0ILS EÈA HERÈASL¹ EÈA PILS SEM BÒIÈ
ER AÈ BREYTA Å HERÈASL¹ 4AKIÈ EFTIR ÖVÅ
HVERNIG H¹RIÈ ER BUNDIÈ UNDIR HÎKUNA

4ÎFF MUNSTUR ¹ SK¹LMUNUM SEM MINNIR
AÈEINS ¹ BEINABYGGINGU EÈA GRÅMUBÒN
ING FR¹ -EXÅKË

&LOTTUR SVARTUR KJËLL MEÈ SÁRSTÎKU
H¹LSM¹LI SEM MINNIR KANNSKI SVOLÅTIÈ
¹ SMEKK

Svarthvítar hetjur
Sígild litasamsetning í heldur óvenjulegum
útsetningum.
Portúgalski fatahönnuðurinn Felipe Oliveira Baptista
var meðal þeirra sem sýndu verk sín í París nú á dögunum, en þar fer fram hver tískusýningin á fætur annarri um þessar mundir.
Felipe er meðal rísandi stjarna í tískuheiminum um
þessar mundir, en hönnun hans þykir óvenjuleg og
áræðin. Hann leikur sér mikið með form og setur

(ANN ER ËNEITANLEGA SÁRSTAKUR ÖESSI
HATTUR SEM MINNIR ALLT Å SENN ¹ REIÈHJËLA
HNAKK SVARTA TUNGU EÈA HESTSHÎFUÈ
¶ENNAN HATT F¾RI MAÈUR ALDREI MEÈ Å
BÅË

þannig saman flíkur sem virka einfaldar
í fyrstu sýn en eru það ekki þegar betur
er að gáð.
Hestar virðast hafa átt sinn þátt í að
veita þessum framúrstefnulega hönnuði
innblástur fyrir næstu vor- og sumarlínu
hátískunnar í París, en undarleg höfuðföt og skófatnaður sem minnir á hófa
var meðal þess sem fyrirsætur á hans
vegum báru þegar þær tipluðu niður
pallana síðastliðinn mánudag.
MHG

'OBBIDDIGOBB 3VARTUR PEYSUKJËLL OG
HVÅTAR BUXUR MEÈ SVÎRTUM RÎNDUM
-INNIR SVOLÅTIÈ ¹ ÅÖRËTTABUXUR EÈA EIN
KENNISBÒNING LÒÈRASVEITARMEÈLIMS

Marc Jacobs opnar
búð í London
Marc Jacobs sem oft er nefndur „grunge“-gúrúinn, opnar
nýja þemaverslun í London í
byrjun tískuvikunnar í London
sem hefst 12. febrúar.
Samtímis verður dömulínan ásamt
fylgihlutum, kynnt til sögunnar í
verslunarkeðjunni Selfridge á
meðan öll hönnunarlína Jacobs er
á boðstólum í þemaverslununni.
Marc Jacobs er kannski þekktastur fyrir sinn sérstaka „grunge“stíl í bland við stílhreinan einfaldleika ásamt því að endurskapa
hönnun Louis Vuitton tískuhússins
árið 1997.
Marc Jacobs er mikið uppáhald
stórstjarna á borð við Stellu Tennant, Liv Tyler, Charlotte Rampling, Sophiu Coppola og Jennifer
Lopez.
Hann er fæddur í New York
árið 1963 og ólst upp hjá ömmu
sinni sem kenndi honum að prjóna.
Amma hans prjónaði lokaverkefnið hans frá Parsons School of
Design árið 1984, en með þeirri
línu vann hann hin þekktu hönnunarverðlaun Perry Ellis Golden
Thimble Award.
Hann byrjaði strax að hanna
undir eigin nafni og var ekki lengi
að ná toppnum í hönnunarheiminum.
Árið 1988 var hann ráðinn af
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Perry Ellis og fékk þar gælunafnið „grunge“-gúrúinn fyrir hönnun
sína árið 1992.
Jacobs hætti hjá Ellis ári síðar
og hóf að hanna undir eigin nafni á
ný árið 1994. Árið 1997 endurskapaði hann hönnun Louis Vuitton, en
einbeitir sér nú að eigin línu.

www.marcjacobs.com

Skór &
fylgihlutir

GLÆSIBÆ S: 553 7060
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Ný sending

0OLARN O PYRET 
KRËNUR

af töskum

²TILÅF  KRËNUR

Verð
Verð

4.200 kr.

5.900 kr.

$U PAREIL AU MÂME  KRËNUR

Litríkir litlir kollar
Líflegar barnahúfur fást víða.
Nú þegar daginn er farið að lengja aftur léttist lundin og
um að gera að ýta enn frekar undir lífsgleðina með litríkum flíkum. Þó að styttist í sól og sumaryl er ennþá
frekar kalt úti og ekki tímabært að leggja húfunum
strax. Lítil eyru þurfa góða vörn gegn kuldanum en ef
þeim er skýlt með líflegum húfum er auðvelt að
muna að betri tíð er

Frískandi og mildir hreinsiklútar
fyrir augn- og andlitsfarða.

.ORÈUR  KRËNUR
0OLARN O PYRET  KRËNUR

Fást í verslunum um land allt.

&AT FACE  KRËNUR

²TILÅF  KRËNUR

XSTREAM DESIGN AN 07 01 003

:ARA  KRËNUR

:ARA  KRËNUR

Fjörður • Hafnarﬁrði • 565 7100

$U PAREIL AU MÂME  KRËNUR

.ORÈUR  KRËNUR
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Taskan mikilvægust Listræn tískusýning
Dýrar og flottar töskur eru
stöðutákn.
Í tískuheiminum hefur mikilvægi
áberandi fylgihluta aukist á
síðustu árum og margar
konur láta til dæmis
aldrei sjá sig nema með
einhverja flotta tösku
á arminum. Glæsilegar töskur eru
greinilega orðnar stöðutákn og
miklu
máli
virðist skipta
að merkið sé
þekkt.
Hjá mörgum í hópi fína
og fræga fólksins er vægi tösk-

unnar orðið svo mikið að oft má
sjá skærustu stjörnurnar klæðast
flíkum lítið þekktra hönnuða á
sama tíma og þær skarta rándýrum töskum þekktustu
tískuhönnuða heims.
EÎ

-IKLU M¹LI
VIRÈIST
SKIPTA
AÈ MERKI
TÎSKUNNAR SÁ
ÖEKKT

Myndlist var notuð á nýstárlegan hátt í tískusýningu Romeos
Gigli.
Fatahönnuðurinn Romeo Gigli
hélt sýningu á haust- og vetrarlínu
sinni 2007 í Mílanó á dögunum.
Sviðssetningin vakti töluverða
athygli enda hafði Gigli látið endurgera myndir eftir sextándu
aldar málarann Mantegna. Fyrirsæturnar röltu framhjá málverkunum og virtu vel fyrir sér málverkin meðan áhorfendur veltu
fyrir sér og skoðuðu nýjustu tísku
meistarans Gigli.
SGI
&YRIRS¾TA SKOÈAR EFTIRMYND
AF M¹LVERKI EFTIR -ANTEGNA
&2¡44!",!¨)¨!0

#ELLULITE KREM ERU ËMISSANDI HJ¹LPAR
MEÈUL FYRIR KONUR OG KARLA SEM
¾TLA SÁR AÈ STUNDA SUND Å SUMAR
EÈA SKELLA SÁR ¹ SËLARSTRÎND Å FRÅINU
+REMIN ERU EINFALDLEGA BORIN ¹ Ö¹
LÅKAMSHLUTA ÖAR SEM APPELSÅNHÒÈIN
ER TIL STAÈAR EN ALGENG SV¾ÈI ERU
MAGI RASS OG L¾RI !È SVO BÒNU ER
KREMUNUM GEFINN TÅMI TIL AÈ VINNA ¹
HÒÈINNI MEÈ ÖVÅ AÈ SÅAST INN Å HANA
OG R¹ÈAST ¹ FITUFRUMUR ²TKOMAN ER
SLÁTTARI OG FALLEGRI HÒÈ ¶ESS M¹ GETA
AÈ INNAN SKAMMS ER VON ¹ NÕJUM
OG ENN ÎFLUGRI CELLULITE KREMUM ¹
SNYRTIVÎRUMARKAÈINN FR¹ FYRIRT¾KJUN
UM "IOTHERME OG ,ANCÌME

Nýjar
vörur

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 3533

ÚTSALA
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²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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(¹TÅSKU DRAUMAFERÈ TIL HORFINS TÅMA

,ÅFR¾N BËMULL ÖYKIR MÕKRI OG FALLEGRI EN VENJULEG BËMULL

Barnvæn bómull
Græna kistan er ný vefverslun
með fatnað á alla fjölskylduna
sem framleiddur er með tilliti
til umhverfisins og manneskjunnar.
Allar flíkurnar sem seldar eru á
vef Grænu kistunnar eru búnar
til úr lífrænni bómull sem þýðir
að engin eiturefni eru notuð við
framleiðslu hennar auk þess sem
hún er handtínd. Lífræn bómull
er talin mýkri, fallegri og anda

meira en venjuleg bómull og
hentar því til dæmis mjög vel í
barnafatnað. Flíkurnar koma
allar frá fyrirtækjum sem eru
með starfsemi sína á svokölluðum „fair trade“ svæðum sem
þýðir að vinnuaflinu eru boðin
sanngjörn kjör fyrir vinnu sína.
Á heimasíðu Grænu kistunnar,
www.graenakistan.is má skoða
myndir af fatnaðinum sem er til
sölu auk þess sem hægt er að
panta tíma í heimakynningar og
fyrirtækjakynningar.
EÎ

Hátískusýningarnar hófust með látum á mánudag
þegar tískuhús Christians Dior sýndi hönnun Johns
Galliano sem nú fagnar tíu ára starfsafmæli sínu hjá
Dior. Um leið er tískuhúsið sextíu ára. Stundum er
talað um tískusýningar sem ferð eða tilraun til að
láta áhorfendur dreyma og víst er að tískusýning
Dior olli ekki vonbrigðum. Sýningin öll var japanskur draumur, ferð til horfins tíma.
Ferill Gallianos er engu líkur. Þrátt fyrir það
hefur hann ekki alltaf haft heiminn við fætur sér.
Þessi 46 ára sonur ensks pípulagningamanns og
spænskrar konu vann fyrir sér við að strauja leikbúninga í National Theatre meðan hann var við nám
í Saint Martin´s School of Arts í Lundúnum. Útskriftarhönnun hans seldist strax en hann var ekki ánægður í Lundúnum og flutti til borgar hátískunnar 1993.
Hann byrjað með tveimur aðstoðarmönnnum að
hanna og sauma. Fyrstu tískusýningarnar einkenndust af vanefnum en tískupressan tók hann strax upp
á arma sína. Árið 1995 kom eigandi LVMH (Louis
Vuitton Moet Hennessy), Bernard Arnault, auga á
þennan efnilega unga mann og fól honum fyrst listræna stjórnun Givenchy og síðan tók hann við tískuhúsi Dior 1996. Bernard Arnault er frægur fyrir að
hafa viðskiptanef og hann hafði vissulega rétt fyrir

sér þar sem Galliano var annars vegar. Velta Dior
hefur fjórfaldast síðan John Galliano tók við hinum
listrænu stjórnartaumum. Tískusýningar hans hafa
verið stórfenglegar, hver annarri áhrifameiri og
trúar leikhúsuppruna hönnuðarins. Hann hefur jafnvel hneykslað, til dæmis með sýningunni árið 2000
sem byggði á rusli og klæðnaði heimilislausra.
Hátískusýning Dior fyrir sumarið 2007 stóð undir
nafni. Hún fór fram í stóru tjaldi í Boulogne-skógi
fyrir utan París þar sem umgjörðin var eftirlíking af
sölum tískuhúss Dior þar sem Christian Dior sjálfur
sýndi við opnun hússins 1947. Boðsgestir voru einungis 300 en oft hafa þeir verið nær þúsund. Hönnunin var undir japönskum áhrifum með tónlist úr
Madame Butterfly eftir Puccini og fyrirsæturnar
með hvíta andlitsmálningu og hárauðar varir að
hætti geisja. Skórnir eru fyrir vikið þykkbotna og
hælarnir breiðir. Kjólarnir og jakkarnir eru með japönsku órigamí-fléttingum. Litirnir mjúkir, hvítt,
ólífugrænt, lillablátt og fölbleikt. Dragt handsaumuð
úr heilum krókódíl var nánast það eina sem ekki var
úr silki. Hátíska sem aðeins er að finna hjá örfáum
frönskum tískuhúsum þar sem tíska er list.
bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Elskaðu neglurnar þínar
STERKAR
NEGLUR
Sterkar neglur, stöðugar
neglur og neglur sem eru í
jafnvægi glíma við eitt vandamál - þær geta orðið of
harðar.
NailSpa Manicure býður upp
á öfluga meðferð fyrir allar
gerðir af nöglum og einnig
vernd við að halda náttúrulegri fegurð naglanna.
Ennfremur býður
NailSpa Manicure upp á
fullkominn grunn fyrir
sterkar og stöðugar neglur
sem skortir oft raka.

BROTHÆTTAR
NEGLUR
Brothætt nögl er bitlaus og
hefur oft glærar rákir langsum og táknrænan
lóðréttan klofning sem
aðskilur ólík lög naglarinnar.
Náttúrulegt vax úr mangó og
karite, rósavatn og nýr
keratín rakagjafi úr sjónum
dekra við neglurnar með einstakri samsetningu virkra
innihaldsefna í naglasnyrtivörum.

Smooth Cuticle Remover Gel
Gel sem fjarlægir naglabönd
Ilmmeðferð með lótusblómi + aloe vera. Aloe
vera heldur þeim mjúkum og sléttum og ver
gegn ertingu og roða.

Naglalakkahreinsir
Án acetone

Sugar Almond Nail Peeling
Nærandi naglamaski. Ilmmeðferð með lótusblómi og
möndlum. Gagnleg naglameðferð og fullkomin
hreinsun samtímis: Fínustu kristallar möndlusykurs
hreinsa neglur og naglabönd,hrein möndluolía veitir
húð og nöglum vítamín og nærandi fitusýrur og skilur
eftir frábæra marspanlykt. Er undanfari þeirrar
meðferðar sem á eftir kemur.

Nail Grow Cream
Ilmmeðferð með rós + shea butter + ceramium +
mangósmjöri + rósavatni. Virkt rakagefandi krem með
feitu shea butter fyrir neglur undir álagi, brothættar
neglur og þær sem klofna. Eykur teygjanleika naglanna
og stuðlar að auknum vexti.
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COMB &CARE
Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
og viðráðanlegt.
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem

 GESTIR VORU ¹ """ARCELONA Å ¹R

Bread and Butter
í Barcelona
Bread and Butter sumartískuhátíðin heppnaðist einkar vel
í ár. Gestir hafa aldrei verið
fleiri.
Bread and Butter tískuhátíðin er
sölusýning þar sem þeir tískuhönnuðir sem hanna fyrir almennan markað sýna vörur sínar. Sýningin fer fram tvisvar á ári, í
janúar og júlí, og má þar sjá tilvonandi tísku sumars og vetrar.
Aðaláherslan er lögð á föt sem

almenningur hefur efni á, gengur
í, og er í raun mun meira áberandi
í hinu daglega lífi en glamúrföt
hátískuhúsanna.
Hátíðin hefur hingað til verið
haldin í Berlín en í fyrra var söðlað um og hún flutt til Barcelona.
Sú breyting hefur mælst vel fyrir
og í ár var aðsóknarmetið slegið.
Um 83.000 gestir lögðu leið sína á
sýninguna til að fylgjast með því
sem bæði þekktir og óþekktir
hönnuðir höfðu upp á að bjóða.

• Verndar raka hársins
með B5 vítamíni.
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

TG

Fæst í apótekum um land allt.

NailSpa er fyrsta byltingarkennda varan sem sameinar framúrskarandi naglaumhirðu
og þekkingu á ilmmeðferð. Þessi einstaka blanda sérfræðiþekkingar, verðmætrar
samsetningar virkra efna og upplifunar á frábærum ilmi, ilmkjarnaolíu og áferð sem
sléttir, breytir handsnyrtingu í vellíðan sem gerir þig fullkomlega ánægða.

Anti - Aging Ridge Filler
Ilmmeðferð með lótusblómi + hvítu tei + aloe vera
Grunnlag til verndar til að slétta ójöfnur og rákir í
nöglinni. Innihaldsefni gegn öldrun vernda gegn
rakatapi og auka mótstöðuafl naglarinnar.

Biotin Nail Hardener
Naglaherðir fyrir jafnvægi
Ilmmeðferð með rós + biotin
Bætir upp skort í næringarefnum í brothættum nöglum
og stuðlar að stöðugum vexti nagla með fegrunarvítamíns biotin. Með fjölda fitusýra, kemur
rósaberjaolía jafnvægi á náttúrulegt fituinnihald
naglanna og dregur úr tapi á mikilvægum raka.

Mango Nail Serum - Öflugt naglaserum.
Blanda fyrir neglur með framandi ilmi itkatrés og mangó
fyrir öfluga naglasnyrtingu og örvun á vexti nagla.
Lótusblómakraftur hreinsar húðina og verndar sprungin
naglabönd. Ilmkjarnaolíur sem og endurnærandi og
nærandi innihaldsefni halda teygjanleika naglanna og gera
þær um leið sterkari.

Coco Mango Nail Butter
Öflugt naglakrem
Ilmmeðferð með lótusblómi + grænu tei.
Mangósmjör, shea butter, jojoba olía. Feit, kraftmikil
naglameðferð fyrir neglur sem hafa verið undir
álagi. Frábær kókoshnetu-mangóilmur. Verndar
gegn ofþornun og sprungum í naglaböndum.
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4EKUR HEITT OG KALT VATN
!RNAR SEGIR AÈ SK¹PURINN SÁ HIN MESTA STOFUPRÕÈI
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Keypti skáp í stað bíls
$!,6%') C q  +»0!6/')
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Arnar Jónsson leikari á nokkra
uppáhaldshluti á sínu heimili.
Meðal þeirra er forláta skápur
sem keyptur var á fornsölu.
Arnar segir að skápurinn sé eitt af
alfyrstu húsgögnunum sem hann og
Þórhildur Þorleifsdóttir eiginkona
hans keyptu sér. „Einhvern tímann
vorum við alveg óskaplega blönk,
eins og gjarnan á árum áður, og þá
stóð valið um það að kaupa sér bíldruslu eða þennan skáp á fornsölu.
Við létum bílinn flakka og löbbuð-

um bara það sem við þurftum en
keyptum skápinn og ég held að við
höfum aldrei séð eftir því,“ segir
hann.
Skápurinn er handsmíðaður og
telur Arnar að hann hafi verið smíðaður af dönskum klerki átján hundruð og eitthvað. „Þetta er mjög fallegur skápur sem er notaður undir
betra stellið og allt það auk þess
sem hann er mikil stofuprýði.“
Arnar segir að það séu ein þrjátíu ár síðan þau hjónin keyptu skápinn. „Að minnsta kosti það. Skápurinn hefur fylgt okkur síðan en við

höfum reyndar ekki flutt nema einu
sinn. Við fórum þá af Óðinsgötunni
hingað á Skólavörðustíginn sem er
reyndar ekki mjög langt, sennilega
ekki nema hundrað metrar, en ég
gat ekki komið lífsförunautnum
lengra en þetta og nú er ég hér og
skápurinn líka.“
Arnar er alls ekkert ósáttur við
að hafa þurft að sleppa því að kaupa
bíl á sínum tíma til þess að geta
eignast skápinn. „Ég held að það
gefi honum bara gildi og geri hann
verðmætari fyrir vikið.“
EMILIA FRETTABLADIDIS
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'EFA HENDA GEYMA
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SVO ER FLOKKAÈ EFTIR ÖVÅ 3UMUM
FINNST AFAR VONT AÈ HENDA FÎTUM
SAMA FËLKI FINNST YFIRLEITT VONT AÈ
HENDA HVERJU SEM ER EN SANNAÈU
TIL ¶EGAR ÖÒ ERT LAUS VIÈ ÖETTA ÒR
FATASK¹PNUM Ö¹ ¹TTU EFTIR AÈ NJËTA
ÖESS AÈ HAFA GERT ÖAÈ !LLIR VITA
HVERSU GOTT ÖAÈ ER AÈ GEFA SVO ÖETTA
¾TTI HVORKI AÈ REYNAST ERFITT EÈA
FLËKIÈ ¶AÈ ERU MARGIR SEM MUNU
GLAÈIR ÖIGGJA FÎTIN FR¹ ÖÁR HVORT SEM
ERU HJ¹LPARSTOFNANIR 3ORPA EÈA
VINIR SEM NOTA SÎMU ST¾RÈ OG ÖÒ ¥
bGEYMAm KASSANN L¾TUR ÖÒ FÎTIN SEM
ÖÒ VEIST EKKI ALVEG HVAÈ ÖÒ ¹TT AÈ
GERA VIÈ EN L¹TTU ALLS EKKI LÅÈA MEIRA
EN VIKU ÖAR TIL ALLT ÒR ÖEIM KASSA ER
KOMIÈ ¹ SINN STAÈ (VORT SEM ER
TIL RÁTTS EIGANDA Å RUSLIÈ EÈA UPP ¹
H¹ALOFT

%INN BESTI STAÈURINN TIL AÈ TAKA
FORSKOT ¹ VORHREINGERNINGU ER Å
FATASK¹PNUM &LEST NOTUM VIÈ EKKI
NEMA  PRËSENT AF ÎLLUM FÎTUNUM
SEM VIÈ GEYMUM Å FATASK¹PNUM
OKKAR OG ÖVÅ ER EKKI ÒR VEGI AÈ
SPYRJA HVAÈ HIN  PRËSENTIN SÁU
Ö¹ EIGINLEGA AÈ GERA ÖARNA 3VÎRIN
ERU MARGVÅSLEG 4IL D¾MIS ERUM
VIÈ AÈ GEYMA BUXUR ÖANGAÈ TIL
MEGRUNIN HEPPNAST SVO VEL AÈ VIÈ
KOMUMST AFTUR Å Ö¾R 6IÈ EIGUM
EFTIR AÈ L¹TA STYTTA BREYTA EÈA
LAGF¾RA ANNAÈ OG SUM OKKAR ERU
HREINLEGA AÈ BÅÈA EFTIR AÈ F¹ ST¾RRI
FATASK¹P %F ÖÒ LESANDI GËÈUR
STENDUR ÖIG AÈ ÖVÅ AÈ KANNAST VIÈ
EITTHVAÈ AF ÖESSU Ö¹ ER TÅMAB¾RT
FYRIR ÖIG AÈ TAKA TIL Å FATASK¹PNUM
HEIMA HJ¹ ÖÁR
!È SPYRJA SIG NOKKURA SPURNINGA ¹
MEÈAN ¹ ÖESSU FERLI STENDUR HEFUR
REYNST MÎRGUM VEL 3PURNINGARNAR
ERU EFTIRFARANDI

&YRIR

N 3ETTU ALLAR STËRAR VETRARFLÅKUR Å
PLASTPOKA ¹ VORIN OG GEYMDU ÖETTA
UNDIR RÒMI UPPI ¹ LOFTI EÈA HVAR
SEM ER ÖAR SEM ÖAÈ SÁST EKKI

N (EF ÁG NOTAÈ ÖESSA FLÅK UNDAN
FARIN TVÎ ¹R
N 0ASSA ÁG Å HANA OG ¹ ÁG NOKKURN
TÅMA EFTIR AÈ PASSA Å HANA

N (ENGDU ALLAR SKYRTUR SAMAN Å
SK¹PNUM OG BÒÈU ÖANNIG TIL PL¹SS
UNDIR ÖEIM ¥ ÖAÈ PL¹SS M¹ TIL
D¾MIS SETJA SKËKASSA MEÈ BELTUM
FYLGIHLUTUM EÈA ÎÈRU SLÅKU

N  ÁG ÖESSA FLÅK
N %R EKKI H¾GT AÈ GERA VIÈ ÖETTA
LENGUR

N ,¹TTU SKËFATNAÈINN UNDIR SÅÈAR
FLÅKUR SEM HANGA ¹ FATASL¹NNI

N %RU TILFINNINGALEGAR ¹ST¾ÈUR ¹
BAK VIÈ ÖAÈ AÈ ÖESSI HNÎKRËTTA
PEYSA ER ENN HÁR UPPI Å HILLU
5M LEIÈ OG ÖÒ SKOÈAR HVERN OG
EINN HLUT Å FATASK¹PNUM SKALTU HAFA
ÖRJ¹ KASSA TILT¾KA +ASSANA SKALTU
MERKJA GEFA HENDA OG GEYMA OG

4IL AÈ HALDA SKIPULAGI Å SK¹PNUM ER
GOTT AÈ FYLGJA ÖESSUM REGLUM

%FTIR

!LLT ÖETTA VERK ¾TTI EKKI AÈ TAKA
MEIRA EN UM ÖAÈ BIL TVO TÅMA EFTIR
ST¾RÈ FATASK¹PSINS  (LUSTAÈU ¹
GËÈA TËNLIST ¹ MEÈAN EÈA HLJËÈBËK
OG MUNDU SVO AÈ VERÈLAUNA ÖIG
FYRIR VEL UNNIÈ VERK
MHG

Útsala!
Sia • Laugavegi 86-94 • Sími: 511-6606
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Útsala – Útsala Vökvun allsendis óþörf
10-80% afsláttur af öllum vörum
Hægt er að sjá sýnishorn af því sem í boði
er á vefnum keramikgallery.is

Keramikgallery, Dalbrekku 14, 200 Kópavogur, s: 544-5504
Opið virka daga frá 10.00-18.00 – Lokað laugardaga
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(ARÈAR FISLÁTTAR
STERKAR
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,ÁTTUSTU
FERÈATÎSKURNAR

Pottablómin geta verið
eymdarleg á þessum árstíma
þegar dagsbirtan hefur verið af
skornum skammti svo mánuðum skiptir. Þá koma silkiblómin sterk inn.
Silkiblóm eru býsna raunveruleg
að sjá enda kemst silkið næst því
að líta út eins og lifandi blóm. Það
liggur við að maður fari að vökva!
Í Soldis í Blómavali og Europris er úrval af silkitrjám og silkiblómum til að prýða með bæði
heimili og fyrirtæki. Fyrir utan
afskorin blóm og greinar til að
láta standa í vösum og skálum má
fá pálma, fíkustré, drekatré,
burkna og hengiplöntur. Blómstrandi pottablóm eins og pelargóníur, alparósir og ástareldur geta
fært lit og líf inn á heimilið og fyllt
upp tómið sem hið nýhorfna jólaskraut skapaði.
GUN

3M¹RALIND SÅMI  WWWDRANGEYIS

ÚTSALA!
ÚTSALA!

(ORTENSÅA BER MEÈ SÁR FRIÈ (ÁR ER EIN ÒR 3OLDIS

'ULAR
BEGËNÅUR
MINNA ¹
VORIÈ ¶ESSI
ER ÒR %UROPRIS
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afsláttur af nýjum vörum
aðeins til föstudags

!LPARËSIN
ÒR SILKINU
FELLIR EKKI
BLËMIN EFTIR
EINN DAG EINS
OG SÒ LIFANDI ¶ESSI
ER ÒR 3OLDIS

0ELARGËNÅUR MEÈ
DUMBRAUÈUM
BLËMUM F¹ST Å
%UROPRIS

&ÅKUSAR F¹ST Å MÎRGUM
ST¾RÈUM B¾ÈI Å 3OLDIS OG
%UROPRIS

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Rúmföt frá 1985
Allt of margir eiga allt of mikið af rúmfötum.

Fákafeni 9 Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16

www.unika.is

Af ókunnri ástæðu eiga margir það til að halda fast í
gömul rúmföt. Rúmfötin taka þar með skápapláss
sem væri betur varið til geymslu á öðru. Brún og
appelsínugul rúmföt frá 1978 liggja enn innan um
barnasængurver af sæng barns sem í dag er orðið 23
ára, koddaverin eru horfin yfir í aðra vídd og þetta
gerir lítið annað en að skapa óþarfa óreiðu á heimilinu.
Til að átta sig á því hversu mörg rúmföt við þurfum í raun og veru, er nægilegt að telja þau rúm sem
eru í reglulegri notkun á heimilinu og bæta við einu
rúmfatasetti á hvert rúm. Fyrir gesti dugar að hafa
eitt auka sett á hvert gestarúm. Ef það eru til dæmis
þrjú rúm sem eru notuð á hverri nóttu heima hjá þér,
og tvö gestarúm, þá áttu að eiga fimm sett af rúmfötum í rúmfataskápnum.
Í stað þess að vera með ósamstæð rúmföt er því
tilvalið að fjárfesta í góðum rúmfötum úr þínu uppáhaldsefni (t.d. damask) og henda svo öllum gömlu
rúmfötunum út í tunnu eða gefa til góðgerðasamtaka.
MHG

&LESTIR ÖURFA AÈEINS EITT AUKASETT AF RÒMFÎTUM ¹ HVERT RÒM
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4ËMATAR p MERKILEG SAGA
Kartöfluættin er í þriðja sæti þeirra plöntuætta sem mannkynið
ræktar til matar. Í fyrsta sætinu er grasættin með allar sínar korntegundir og í annað sætið fer ertublómaættin með ótal baunategundir. Korn, baunir og kartöflur er undirstaða hins daglega brauðs fyrir
meginþorra alls fólks í heiminum og um 98% alls ræktunarlands fer
undir þennan jarðargróða. En það eru ekki bara kartöflur sem máli
skipta í kartöfluættinni. Til hennar teljast líka mikilvægar matjurtir
eins og eggaldin, paprika og tómatar. Og reyndar mun fleiri tegundir,
svo sem tóbak, sem ekki verða gerðar hér að umtalsefni. Hér fara á
eftir nokkur orð um tómata í framhaldssöguformi, því rýmið er takmarkað.

4OMATL p ÖESSI FRÅSKANDI SAFARÅKU
Þegar Spánverjar gerðu sig heimakomna í Nýja-heiminum gættu
þeir grannt að lifnaðarháttum heimamanna þar og ekki síst að því
hvað innfæddir lögðu sér til munns. Fyrr en varði hafði Spánverjunum tekist að ná saman góðum lista af matjurtum sem óþekktar voru
Evrópumönnum á þeim tíma. Og það var ekki nóg með það, heldur
fengu þeir sýnishorn af öllu og fluttu til ræktunar í heimalandinu
austan Atlantshafs. Eina af þessum jurtum fengu þeir hjá Aztekum,
jurtkenndan hálfrunna með rauðum berjum á stærð við þrastaregg.
Aztekar kölluðu plöntuna „xitomatl“ en berin „tomatl“ – svona skrifað án þess að „ellið“ sé borið fram. Azteka-nafnið þýðir eiginlega
bara „þessi frískandi safaríku“ og forskeytið „xi“ – framborið „sjí“ er
tilvísun á plöntuna sem tómatarnir vaxa á. Flóknara er það ekki!
Tómat-nafnið eins og við notum það er sem sagt komið úr aztekamáli,
nánar tiltekið Nahuatl-mállýskunni, og hefur fleytt kerlingar inn í
flest tungumál veraldar og mun líklega sitja fast í íslenska orðaforðanum það sem eftir er, öllum að meinalausu vonandi.
-ARGAR GERÈIR p ËVÅS BYRJUN
Uppruni tómataræktunar er ekki alveg augljós. Eins og kartaflan og
paprikan voru tómatar til í mörgum gerðum þegar Spánverjar komu
að. Margt virðist benda til að ræktun á tómötum hafi byrjað á ýmsum
stöðum, nokkurn veginn sjálfstætt. Útbreiðsla tegundarinnar sem er
meginuppistaðan í genamengi ræktaðra tómata nær frá Mexíkó til
háfjalladala í Perú og fer í gegn um útbreiðslusvæði annarra
náskyldra tegunda sem hún blandast auðveldlega. En upprunalega er
um tvær deilitegundir að ræða. Á norðursvæðinu, þ.e. í Mexíkó, bera
tómatplönturnar stóra klasa með smágerðum, allt að því hnöttóttum
tómötum. Þaðan eru „kirsiberjatómatar“ komnir. Í Perú bera klasarnir stærri og ögn ílengri tómata, þeir eru af „plómugerðinni“. Um allt
svæðið þarna á milli voru til tómatar af margvíslegri stærð, lögun og
lit. En stórir tómatar sem líktust „bufftómötum“ munu líka hafa verið
komnir fram sem stökkbreyting í ræktuðum tómötum á því svæði
sem nú er Panama og Hondúras áður en Spánverjar komu til sögunnar, en þessir tómatar komu ekki inn í ræktunarsögu alls heimsins
fyrr en öldum síðar.

10-70% afsl.
39.900 kr

13.500 kr

Frá 16.900 kr

34.000 kr

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

PARKET & GÓLF
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF

(¾GFARA BYRJUN p ÅTÎLSK GULLEPLI
Tómatarnir sem Spánverjar komu fyrst með til Evrópu árið 1520
voru „kirsiberjatómatar“ og í fyrstu voru þeir einkum ræktaðir til
skrauts og sýningar, enda þótt vel væri staðið að því að kynna þessa
nýju guðsgjöf. Fólk var tregt til að borða framandi ávöxt af plöntu
sem hafði orð á sér að vera vera ögn eitruð eins og þær tegundir
sömu ættkvíslar sem menn þekktu í Gamla-heiminum. En í nýlendum
Spánverja var tómötunum tekið höndum tveim umsvifalaust. Ítalir
höfðu orðið sér úti um tómatfræ strax í upphafi sextándu aldar og
fóru lengri leiðina, því þeir fengu fyrst gula tómata frá Tyrklandi,
hvernig svo sem Tyrkirnir komust yfir þá. Á Ítalíu ríkti ekki sami óttinn við hið ókunna. Ítalirnir nefndu tómatana „pomi di oro“, gullepli,
eftir gula litnum og síðan hafa allir tómatar heitið „pomodoro“ á
ítölsku, hinn tyrkneski uppruni hafði slitið tengsl við tómatnafnið.
Ítalir voru orðnir meistarar í tómatamatseld á tiltölulega stuttum
tíma. Og að sjálfsögðu bárust þeim líka rauðir tómatar vestan frá
Spáni ásamt uppskriftum að því hvernig væri best að matreiða þá:
Fyrsta matreiðslubókin með tómatréttum kom svo út í Napólí árið
1692 og er sögð undir sterkum spænskum áhrifum. Við þessi tímamót
má segja að saga tómatanna í nútímanum hefjist. Meira um það í
næsta pistli.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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)KEA
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)KEA ,),,!(/,%. KLËSETTBURSTI
 KR

)KEA ,),,!(/,-%. KASSI FYRIR
SERVÅETTUR  KR

)KEA ,),,!
(/,-%. S¹PU
D¾LA  KR

Smátt og
smart á
salernið

)KEA ,),,!
(/,-%.
KRÒS  KR

Lítið þarf til að lífga upp á
baðherbergið.
Er tannburstaglasið úr sér gengið
og kannski notast við aflóga glas
úr eldhúsinu sem löngu ætti að
vera búið að syngja
sitt síðasta?
Skemmtilegt getur
verið að lífga upp á
baðherbergið með
nokkrum grunnhlutum eins
tannburstaglasi,
sápudælu og
klósettbursta. Með
því að hafa þetta
þrennt í stíl er
hægt að breyta
leiðigjörnu
baðherbergi í
sjarmerandi
vistarveru.

3PEGILL ¹ F¾TI
(ABITAT  KR

3¹PUD¾LA ÒR TRÁ
(ABITAT  KR

+RUKKA ÒR TRÁ MEÈ LOKI
(ABITAT  KR

+LËSETTBURSTI ÒR TRÁ
(ABITAT  KR

F í t o n / S Í A

4ANNBURSTAGLAS GLAS OG
S¹PUD¾LA (ABITAT  KR

4ANNBURSTAGLAS ÒR GLERI
(ÒSGAGNAHÎLLIN  KR

+LËSETTBURSTI
(ÒSGAGNAHÎLLIN
 KR

3¹PUPUMPA ÒR ST¹LI
(ÒSGAGNAHÎLLIN
 KR

3¹PUSK¹L ÒR GLERI
(ÒSGAGNAHÎLLIN
 KR

4VÎFÎLD S¹PUSPRAUTA
(ÒSGAGNAHÎLLIN  KR

4ANNBURSTAGLAS
(ÒSGAGNAHÎLLIN
 KR
+RUKKA MEÈ LOKI
(ÒSGAGNAHÎLLIN
 KR

SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI
Því það skiptir máli.

Formaco • Fossaleynir 8 • 112 Reykjavík • Sími: 577 2050 • Fax: 577 2055 • www.formaco.is

[ SÉRBLAÐ UM NÝBYGGINGAR – FIMMTUDAGUR 25. JANÚAR 2007 ]

Húsbyggjandinn
EFNISYFIRLIT
OFNAR AÐ HVERFA AF
HEIMILUNUM
Gólfhiti BLS. 2
FÓÐRAÐIR VEGGIR
Blóm og skýjahnoðrar

BLS. 2

HLÝJAR KVÖLDSTUNDIR
Sérsmíðaður arinn BLS. 4
LÝSING Í NÝBYGGINGAR
Fagleg ráðgjöf frá Lumex
BLS. 6

ROFAR FYRIR
NÚTÍMAHEIMILI
Fjölbreytni í efni
og litavali BLS. 12
EFTIRSPURN EYKST
Húsnæði á Húsavík
BLS. 12

NÝTT HVERFI FÆÐIST
Norðlingaholtið

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

BLS. 14
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Fóðraðir veggir
Í örfá ár þegar einfaldleikinn réði
ríkjum og litagleði sjöunda og áttunda áratugarins var víðs fjarri
þótti veggfóður lítið smart. Annað
er uppi á teningnum í dag. Veggfóður er aftur í tísku og úrvalið
hefur sjaldan verið jafn mikið.
Hvort sem einfalt munstur eða
gróft er á óskalistanum þá er hægt

að finna flott fóður á vegginn.
Að ýmsu er þó að huga þegar
veggfóður er valið, til dæmis
hvernig það passar við húsgögn
og aðra hluti á heimilinu. Flott
getur verið að veggfóðra einungis einn til tvo veggi í herbergi og
mála hina. Afar smart er að velja
gardínuefni í stíl við veggfóðrið.

&AGURBL¹TT VEGGFËÈUR MEÈ BLËMAMUNSTRI Å SKÕHNOÈRASTÅL VEITIR B¾ÈI BIRTU OG YL

6EL ER H¾GT AÈ STARA ¹ SVONA VEGGFËÈUR
TÅMUNUM SAMAN OG SJ¹ SÅFELLT NÕJAR MYNDIR

¶ETTA FALLEGA VEGGFËÈUR F¾ST Å VERSLUNINNI
6EFURINN

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttu
Stöðvar 2
alla virka daga

3ÅFELLT ER AÈ AUKAST AÈ FËLK HITI UPP HÒS SÅN MEÈ GËLFHITA Å STAÈ HINS HEFÈBUNDNA OFNAKERFIS "ETRI HITANÕTING ER ÒR GËLFIHITANUM SEM MINNK
AR ORKUKOSTNAÈINN TIL MUNA

Ofnarnir eru að hverfa af
heimilum landsmanna
Það hefur færst gríðarlega mikið í aukana síðustu ár að fólk láti leggja gólfhitakerfi í
íbúð sína í stað ofnakerfis. Heimir Freyr Heimisson segir aukningu mikla milli ára.
Sífellt er að aukast að fólk hiti upp
hús sín með gólfhita í stað hins
hefðbundna ofnakerfis. Gólfhitun
hefur ýmsa kosti fram yfir ofnakerfið.
„Þú færð miklu betri hitanýtingu úr gólfhitanum með þessu
móti. Þá minnkarðu orkukostnaðinn í gólfhitanum miðað við heita
vatnið sem fer á ofnana um einhver
sextíu prósent. Það sem gólfhitinn
hefur aðallega fram yfir ofninn er
að ofnarnir eru venjulega staðsettir
við glugga. Svo myndast hringrás í
herberginu, loftið er þá mun heitara í efsta hluta rýmis en hitastigið verður minna eftir því sem nær
dregur gólfinu,“ segir Heimir Freyr
Heimisson sem starfar hjá Vatni og
hita sem er í eigu Vatnsvirkjans.
„Manni er oft kalt á tánum í

heimahúsum sem aðeins eru með
ofnakerfi. Þegar maður hefur gólfhita þá byrjar hitinn hins vegar
augljóslega á gólfinu sem gerir það
að verkum að varmagjöfin í hverju
rými fyrir sig er alltaf jöfn og stöðug í öllum hlutum þess,“ sagði
Heimir. Það er þó alls ekkert nýtt að
verið sé að hita heimilin í gegnum
gólfin.
„Við komum með þetta fyrst á
markaðinn fyrir átta árum eða svo
og síðan hefur verið 60-80 prósenta
aukning í þessum geira á hverju ári.
Til að byrja með var gólfhiti tekinn með ofnalagningu, en núna er
gólfhitinn bara orðinn alls ráðandi.
Kostnaðurinn við að fá hitakerfi í
gólf er hlutfallslega meiri þegar
maður er að byrja og er að koma
þessu öllu í gang,“

„Þó að kostnaðurinn sé kannski
40 prósenta meiri þá skilar þetta
sér á næstu árum þegar kemur að
varmaleiðni. Svo fer þetta náttúrulega eftir því hvernig þú verðleggur
hlutina sjálfur. Án alls vafa þá má
segja að þetta sé það sem er móðins í dag eins og unga fólkið orðar
það,“ sagði Heimir sem segir að
gólhitinn sé þegar almennt tekinn
við af gamla ofnakerfinu.
Gólfhitakerfi hafa komið hvað
best út úr rannsóknum um þægindi
hitakerfa en minna ryk er í loftinu
á þeim heimilum sem hafa þannig
kerfi. Iljarnar á fótunum eru mjög
næmar og því finnur fólk oft fyrir
miklum mun þegar skipt er yfir í
gólfhita. Þá hefur sýnt sig að þetta
kerfi er mjög endingargott.
- egm
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Fleiri með arin en margir halda
Múrarameistarinn Magnús Böðvarsson starfar hjá Ákasti ehf. en fyrirtækið sérhæfir sig í arinsmíði og arinhönnun. Hann segist ekki
enn hafa lent í því að ekki sé hægt að setja arin upp á heimili.
„Þetta er rosalega vinsælt og fleiri með arin
á heimili sínu en margir halda,“ segir Magnús Böðvarsson sem starfar hjá Ákasti. „Þó að
hús sé ekki steypt upp með skorstein er alltaf
hægt að setja arin í það eftir á og það halda
áfram að koma arnar í gömul hús.”
Aðspurður segir Magnús að í langflestum tilfellum sé það ekki mikið vandamál að

finna leið til að setja upp arin á heimilum.
„Það þarf náttúrulega að vera hægt að koma
upp skorsteini og ef það er ekki önnur hæð
á húsinu þá er það ekki mikið mál. Settur
er upp stál-skorsteinn ef ekki er skorsteinn
fyrir. Ég hef enn ekki lent í þeim vandamálum að ekki sé hægt að finna leið til að koma
arni fyrir,“ segir Magnús.

„Svo er það spurningin hvernig arinn það
er sem fólk vill, inni í eldhólfinu er aðeins
um tvennt að velja. Það er gamli múrsteinninn eða grásteinn sem er íslenskur svartur náttúrusteinn. Fólk þarf að velja á milli
þessara tegunda en í 90 prósent tilfella í dag
velur fólk grásteininn. Hann er hins vegar
mikið dýrari en múrsteinninn. Fólk hefur
sínar hugmyndir um hvernig arin það vill en
ég sé um að hanna innvolsið, ef fólk hefur
hugmyndir sem ekki eru mögulegar þá segi
ég því það hreint út.“
Ákast tekur að sér að smíða arna eftir
teikningum arkitekta, verkkaupa eða eigin
hönnun. Fyrirtækið sér um að útvega allt
það efni sem þarf í arininn og gerir föst tilboð. Hægt er að kaupa alls konar aukahluti
fyrir arnana, meðal annars í versluninni
Arinvörum á Krókhálsi. Meðal aukahluta
sem þar fást má nefna neistagrindur, öskuskúffur, hreinsiefni, trekkspjaldastillingar
og kubbagrindur í eldhólf. Ákast mælir á
heimasíðu sínni með öskuskúffum. Þær gera
það að verkum að arinninn er notaður miklu
meira. Fyrirtækið býður annars vegar upp á
skúffu á hjólum sem rennur undir arininn
og hins vegar öskufötu sem sett er ofan í
arininn og sést ekki.

Það eru ýmis atriði sem gott er að hafa í
huga þegar kveikt er upp í arni. Gæta þarf
þess að kalt loft streymi ekki niður skorsteininn þegar kveikja skal upp. Ekki skal
nota vökva af neinu tagi við uppkveikju,
aðeins dagblöð. Nota á þurrkaðan við en ef
óþurrkaður viður er notaður fer mikil orka
í að losa rakann úr honum sem nýtist ekki
til upphitunar. Ef reykur stígur upp úr skorsteini ber það vott um kunnáttuleysi eigandans þar sem vanur kyndari kyndir án reyks.
- egm

&ALLEGUR ARINN SEM BYGGÈUR VAR AF -AGNÒSI OG FÁLÎGUM Å KASTI

Við tilkynnum til vina og viðskiptavina okkar að
við höfum unnið verðlaunin í ár, “Q” fyrir gæði í
ferðamannageiranum . Við viljum þakka okkar
virðulegu viðskiptavinum fyrir tryggðina.
Starfsfólk okkar á veitingastaðum Bali,
á Kanaríeyjum viljum óska öllum gleðilegs
nýs árs. Sjáumst á Kanarí.

Avd. de Tirajana, Esq. Avd. Bonn, 23
Apartamentos Tinache
-%,/.%2!3
35100-Playa del Ingles
##/ASIS "OULEVARD
 0LANTA ¹ MËTI #ASINO
Gran Canaria- España
(OTEL #OSTA -ELONERAS
Reservas: 0034 928 763 261
"ORÈAPANTANIR Å SÅMA
www.restaurantebali.com
  

Mikið í byggingu í Hafnarfirði og í
Reykjanesbæ
Eins og staðan er núna er lítið um
lóðaframboð á höfuðborgarsvæðinu
en flest bæjarfélög eru nýbúin að
hafa útboð. Í Hafnarfirði er þó ýmislegt í undirbúningi og ekki langt í
næsta útboð. „Eins og er eru engar
lóðir lausar, en mikið í byggingu sem
nýlega hefur verið úthlutað. Stefnt er
að því að úthluta u.þ.b. 150 einbýlishúsalóðum, 100 raðhúsalóðum og
lóðum fyrir um 160 íbúðir í fjölbýli
með vorinu. Siðar á árinu er stefnt að
úthlutun u.þ.b. 150 einbýlishúsalóða,
120 raðhúsalóða og lóðum fyrir u.þ.b.
50 íbúðir í fjölbýli. Auk þess erum
við að úthluta lóðum fyrir atvinnuhúsnæðí á stórum iðnaðarsvæðum
í suðurhluta bæjarins,“ sagði Bjarki
Jóhannesson, sviðsstjóri skipulagsog byggingarsviðs Hafnarfjarðar.
Í Reykjanesbæ hefur úthlutun
verið mikil síðustu ár, og úthlutað
lóðum undir 1800 íbúðir. Samkvæmt
upplýsingum frá bæjaryfirvöldum er
verið að ljúka uppbyggingu þriggja
hverfa. Enn eru um 40 lóðir lausar
í þeim hverfum. Í skipulagningu er
hins vegar 700 íbúða hverfi og verður
lóðum þar úthlutað á þessu ári. Stefna
bæjarins er að hafa ávallt nægt framboð af lóðum.
- egm

6aaiVÂ


,%
V[ha{iijg

HIÓGÖIH6A6
;AÏH6GVaaiVÂ

%

afsláttur

@t=GHE6G@:I
VaaVg\ZgÂ^g

20-30 %

afsláttur

76Á9:>A9>C

20 %

afsláttur

V[aajhZbZ``^Zg{ihaj

:\^aaÌgcVhdc][#ÌgbaV-&%-GZn`_Vk`Hb^/*.*%*%%lll#Z\^aaVgcVhdc#^h6[\gZ^ÂhajibVg/B{cjYV\V"[hijYV\V`a#."&-d\aVj\VgYV\V`a#&%"&+

6

NNNN { húsbyggjandinn } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Hvað er
Funk-Bus?
Sífellt eru gerðar meiri kröfur til
ljósastýringa á heimilum en FunkBus kerfið nýtur mikilla vinsælda.
Einfalt er að forrita Funk-Bus og allar
breytingar eftir að kerfið er komið upp.
Funk-Bus hefur margt að bjóða og má þar
meðal annars nefna að hægt er að slökkva
öll ljós á heimilinu á leiðinni út og kveikja á
mismunandi ljósum þegar heim er komið.
Í kerfinu eru sendar og móttakarar. Sendar eru
hreyfiskynjarar, veggsendar og handsendar í
formi fjarstýringar eða lyklakippu.
Upplýsingar af reykjafell.is

Búið vel um uppvaskið
Eins og úrvalið og möguleikarnir eru núna ættu allir að fá þann
eldhúsvask sem þeim hentar best.
Algengastir eru þeir úr stáli, enda
eru þeir sterkir og endingargóðir.
Ný efni hafa þó verið að ryðja sér
til rúms, eins og silgranít og corian.
Silgranít er sterkara efni en stálið
og er framleitt í nokkrum litum.
Corian er efni sem hægt er að móta
hvernig sem er, og algengt er að
fólk láti smíða vask og borðplötu
úr Corian-efninu. Alltaf eru það

einhverjir sem sækjast eftir að hafa
vaskana undir borðplötunni til að
vaskurinn verði ekki eins áberandi,
á meðan aðrir sækjast eftir stórum
vaski sem lætur mikið fyrir sér fara.
Postulínsvaskar sem notaðir voru
hér mikið áður fyrr eru að mestu
leyti horfnir, og eru sérpantaðir
að utan ef fólk sækist eftir þeim.
Gallinn við postulínsvaskana er sá
að það brotnar mikið upp úr þeim,
enda eldhúsvaskar oft undir miklu
álagi.

3ÁRSTAKUR HÎNNUÈUR HANNAR LÕSINGU ÅBÒÈARINNAR EFTIR ËSKUM OG ÖÎRFUM HVERS OG EINS

Lýsing í nýbyggingum
Fyrirtækið Lumex býður upp á hönnun á úti- og innilýsingu. Charlotta Björk Steinþórsdóttir tækniteiknari segir talsverða þróun hafa átt sér stað í þessum efnum.

3KEMMTILEGUR OG KRINGLËTTUR VASKUR ÒR )+%!
SEM NÕTIST VEL ÖAR SEM RÕMI ER LÅTIÈ '¾TI
EINNIG HENTAÈ Å VASKAHÒS

6ASKUR OG BORÈPLATA RENNA SAMAN Å EITT !LLT
SAMAN ER ÖETTA MËTAÈ ÒR EFNINU CORIAN

(VÅTUR POSTULÅNSVASKUR ÒR )+%!

Lýsingin á heimilinu skiptir mjög
miklu máli og er eitt af því sem
huga þarf að þegar nýtt hús er
byggt. Lumex er lampaverslun og
ráðgjafafyrirtæki þar sem ráðgjöfin
felst í þekkingu á þeim lömpum sem
fyrirtækið hefur til sölu. Starfsmenn
Lumex hafa mikla reynslu í hönnun
lýsingar.
„Algengustu spurningarnar varðandi lýsingu í dag eru annars vegar
um innfellda halogen-lýsingu,
díóðu-lýsingu sem er oft notuð
sem næturlýsingu eða ratlýsingu
og óbeina lýsingu þar sem notast
er við flúrperur eða díóður,“ segir
Charlotta Björk Steinþórsdóttir sem
er tækniteiknari hjá Lumex.
Hún segir talsvert hraða þróun
hafa átt sér stað í stýringum sem

tengjast m.a. lýsingu heimila. „Þar
efst á baugi má nefna kerfi sem
heitir Funk bus. Einnig starfrækjum
við hjá Lumex teiknistofu sem tekur
við stærri verkum,“ segir Charlotta.
Fyrirtækið býður upp á hönnun á úti- og innilýsingu en þetta á
bæði við um nýbyggingar sem og
eldri byggingar. „Það sem við þurfum til að geta unnið okkar vinnu
eru annars vegar grunnmyndir af
húsunum eða íbúðunum. Best er að
fá þær á tölvutæku formi en ef þær
eru ekki fáanlegar er hægt að notast
við útprentaðar grunnmyndir,“ segir
Charlotta þegar spurt er um það ferli
sem viðskiptavinir gagna í gegnum.
„Viðskiptavinurinn getur annars
vegar komið á staðinn og farið yfir
byggingu hússins með sölumanni,

lofthæð og óskir um lýsingu. Sölumaðurinn kemur þeim skilaboðum
síðan til teiknara sem gerir grunninn kláran fyrir lýsingarhönnuðinn.
Næsta skref er síðan að lýsingarhönnuður hannar lýsinguna eftir
óskum og þörfum hvers og eins.“
Þegar þessu er síðan lokið tekur
sölumaður teikninguna og gerir
sölutilboð sem viðskiptavinurinn
fær með teikningunni. „Teiknari
klárar að útfæra teikninguna og
hefur samband við kúnnann,“ segir
Charlotta.
Viðskiptavinurinn fær sent eintak í tölvupósti eða getur komið
og fengið útprentun á verkinu. Allt
þetta ferli tekur að meðaltali tíu
virka daga og kostnaður vegna þess
er allt frá 7.345 krónum.
- egm

ÁL ER OKKAR MÁL

Valsað báruál
Litað valsað báruál í 0,7 mm þykkt á svipuðu verði
og stálÁltak valsar báruál og afgreiðir pantanir í
réttum lengdum með 2-4 daga fyrirvara.
Eigum eftirfarandi liti fyrirliggjandi á lager:

Rautt
Rautt
Blátt
Dökkgrátt
Silfurmetalic
Hvítt
Dökkur Metalic

Horfðu til himins
Gæða þakgluggar á sérstöku
tilboði út október.
Margar stærði til á lager.
55 x 78 • 55 x 98 • 66 x 118 • 78 x 98
78 x 140 • 94 x 118 • 114 x 118 • 94 x 140

Stallað
þakefni
Áltak á til á lager,
stallað þakefni úr
áli í eftirfarandi litum:
RAL 3009 RYÐRAUTT
RAL 9005 SVART
RAL 9010 HVÍTT

Söluaðili:
Verslanir Húsasmiðjunnar um land allt

Stórhöfða 33 • 110 Reykjavík
Sími: 577-4100 • Fax: 577-4101
GSM: 898-0860 • altak@altak.is • www.altak.is

Hönnun: Bazooka!!/864 3603/2005

Ólitað ál
RAL 3002
RAL 3009
RAL 5009
RAL 7016
RAL 9006
RAL 9010
RAL 9007
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Lífgað hressilega upp á baðherbergið
Hægt er að fara að ýmsar leiðir til að lífga upp á baðherbergið. Egill Árnason hf. hefur opnað nýja og stærri
baðdeild þar sem hægt er að fá innblástur fyrir baðherbergið. Fréttablaðið skoðaði ýmsa skemmtilega hluti sem
í boði eru í versluninni.

"AÈKAR EFTIR 0HILIPPE 3TARCK %INNIG BÕÈUR %GILL RNASON HF UPP ¹ MIKIÈ ÒRVAL AF NUDDBAÈKÎRUM
(J¹ !GLI RNASYNI HF ER H¾GT AÈ F¹ ALLT FR¹ NETTUM STURTUKLEFUM Å STËRA OG EINKAR GL¾SILEGA
GLERKLEFA FYRIR Ö¹ SEM KUNNA VEL AÈ META GOTT RÕMI ¶AÈ SAMA M¹ SEGJA UM STURTUHAUSANA
OG ERU ÖEIR TIL Å ALLT AÈ  X  SM

(INN RËTGRËNNI ÅTALSKI FRAM
LEIÈANDI .IC FÁKK NÕLEGA TIL
LIÈS VIÈ SIG UNGAN ARKITEKT
SEM REYNDIST FYRIRT¾KINU
MÎGNUÈ VÅTAMÅNSPRAUTA
%KKI NËG MEÈ ÖAÈ AÈ
HÎNNUNIN SÁ GËÈ HELDUR ER
VERÈIÈ EINNIG GOTT

Þök, svalir, svalagarðar og sundlaugar
Við sérhæfum okkur í lagningu
á þakdúk fyrir stór og smá hús
þar sem fólki líður vel.

'ESSI SKER SIG ÒR FYRIR GL¾SILEGA OG FRUMLEGA
HÎNNUN &YRIRMYNDIN AÈ STURTUT¾KJUNUM
ER SËTT BEINT TIL N¹TTÒRUNNAR ÒÈINN MINNIR
¹ ÖÁTTA RIGNINGU )NNMÒRUÈ T¾KIN AUÈVELDA
ÖRIF OG ENGIN RÎR TRUFLA AUGAÈ

'ESSI ER ÅTALSKT VÎRUMERKI SEM FARIÈ HEFUR
SIGURFÎR UM %VRËPU ¶ESSI LÅNA EINKENNIST
AF STERKUM FORMUM SEM SËTT ERU TIL FORTÅÈAR
OG F¾RÈ Å NÒTÅMALEGAN BÒNING

Nýbyggingalán
Nýbyggingalán eru lán þar sem
lánað er frá lóðarkaupum að
fullbúinni fasteign. Á heimasíðu
Frjálsa fjárfestingabankans eru
þessi lán útskýrð nánar en þar segir
að þau hafi þróast á síðastliðnum
árum í takt við kröfur viðskiptavina. Lánin eru ekki háð skilyrðum um önnur bankaviðskipti.
Lánað er allt að 100 prósentum af
verði úthlutaðra lóða en hægt er
að greiða upp lánið hvenær sem er
án uppgreiðslugjalds. Eingöngu er
lánað gegn fyrsta veðrétti.
Ekki er greitt af nýbyggingar-

lánum fyrr en við sölu á eignunum. Viðskiptavinum Frjálsa
fjárfestingabankans bjóðast verðtryggð lán og óverðtryggð lán í
íslenskum krónum eða í erlendri
mynt. Ef um úthlutaða lóð frá
sveitarfélagi er að ræða er nægjanlegt að koma með staðfestingu
á úthlutun til að fá lán fyrir lóðarkaupum en annars þurfa gögn að
fylgja. Þau gögn eru áætlað verðmat fullbúinnar eignar frá löggiltum fasteignasala, verk-, tíma- og
kostnaðaráætlun fyrir stærri verk
og teikningar.

KLETTHÁLS 9

110 REYKJAVÍK

SÍMI 567 4222

FAX 567 4232
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JÓNSSON & LE’MACKS •
jl.is
•
SÍA

Brauðristargæðaeftirlit

¶ËRËLFUR !ÈALSTEINSSON FRAMKV¾MDASTJËRI .ORÈURVÅKUR ¹ (ÒSAVÅK TELUR BJARTSÕNI B¾JARBÒA
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,
¹ST¾ÈUNA FYRIR AUKINNI EFTIRSPURN EFTIR ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI

Aukin eftirspurn
Þórólfur Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Norðurvíkur
á Húsavík, segir aukna eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á
Húsavík og ástæðan sé bjartsýni fólks á svæðinu. Fyrirtækið vinnur nú að byggingu nýs pósthúss í bænum sem
tekið verður í notkun í sumar.
„Það er mjög merkjanleg aukning
á byggingu íbúðarhúsnæðis hér á
Húsavík og ég held að það sé fyrst
og fremst vegna bjartsýni íbúa hér
á svæðinu,“ segir Þórólfur Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Norðurvíkur á
Húsavík.
„Fólk hefur miklar væntingar
vegna umræðu um atvinnuuppbyggingu hér í bænum og sú bjartsýni skilar sér í aukinni eftirspurn
eftir húsnæði.“
Norðurvík hefur nýlega reist stórt
raðhús í bænum og segir Þórólfur að
þær íbúðir hafi selst á mjög skömmum tíma. Fyrirtækið fæst þó ekki
bara við smíði íbúðarhúsnæðis heldur sér fyrirtækið um alhliða smíðavinnu. „Við erum núna að vinna
að byggingu Gljúfrastofu í Ásbyrgi
fyrir Umhverfisstofnun. Þar er verið
að endurbyggja fjárhús og hlöðu

sem verða upplýsingamiðstöð og
sýningarsalur.“ Norðurvík er einnig að reisa nýtt pósthús á Húsavík
sem tekið verður í notkun 17. júní
næstkomandi. „Þetta er gjörbreytt
aðstaða fyrir Póstinn hér í bænum.
Aðgengi fyrir póstbíla er allt betra
og starfsmannaaðstaða rýmri.“
Það starfa um 25 manns hjá fyrirtækinu og segir Þórólfur fjölgun
starfsfólks hafa haldist í hendur við
aukin verkefni.
„Við höfum auk þess að vinna
hér á nærsvæðinu einnig unnið
töluvert á Austurlandi,“ segir Þórólfur. Hann segir að fyrir utan húsasmíðar bjóði fyrirtækið einnig upp á
smíði eldhúsinnréttinga og sé hægt
að koma með eigin hugmynndir til
Norðurvíkur sem framkvæmi þær.
„Við höfum smíðað mikið úrval eldhúsinnréttinga og erum að selja um
allt land.“
-öhö

Rofar fyrir nútímaheimili
Metnaðarfull hönnun virðist teygja
sig inn á öll svið heimilisins og er
áhersla lögð á minnstu smáatriði.
Rofar og innstungur eru meðal þess
sem tekið hefur miklum stakkaskiptum hvað hönnun varðar og er
ekki lengur bara um hvítt plast að
ræða fyrir rofana.
S. Guðjónsson í Kópavoginum
selur vörur frá Gira sem er í senn
einföld rofahönnun og tæknilegur
rafbúnaður fyrir heimilið í heild
sinni. Tæki og einingar í Gira-vörulínunni eru til í miklu úrvali og eru
yfir 40 gerðir til. Gira-kerfið getur
samhæft allt rafkerfi hússins, bæði
innandyra og utan og til að mynda

er hægt að kveikja öll ljós í húsinu
með einum takka. Samsetningarmöguleikar virðast vera endalausir
og með uppsetningu einnar miðstöðvar hægt að stýra öllu í húsinu,
og þegar farið er úr húsi er hægt að
slökkva öll ljós, slökkva á eldavél,
ræsa þjófavörn og jafnvel draga
fyrir gluggana eða setja upp sólarvörn, allt með einu handtaki. Aftur
á móti er Gira líka fyrir þá sem
vilja einfaldlega hafa fallega rofa
á veggjunum eða skipta um ítölsku
innstungurnar (ticion) sem leynast
víða í húsum og eru til vandræða
vegna þess að til þess að nota þær
þarf millistykki.
- keþ

2OFI OG INNSTUNGA MEÈ SANDBL¹SINNI
GLERPLÎTU

"L¹IR ROFAR GETA GEFIÈ HEIMILINU SÁRSTAKAN
SVIP

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

www.kokka.is

kokka@kokka.is
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¶ESSIR PËSTKASSAR ERU HAFÈIR UTANHÒSS

9FIRLITSMYND YFIR SV¾ÈIÈ

Nýtt hverfi að fæðast
,EIKVÎLLUR MEÈ NÕTÅSKU RËLUM FYRIR YNGRI
KYNSLËÈINA

 DAGINN IÈAR ALLT HVERFIÈ AF IÈNAÈARLÅFI

Í Norðlingaholti er nú unnið hörðum höndum enda er nýtt hverfi að myndast þar með
miklum hraða. Það er þó alveg ljóst að enn er mikið verk fyrir höndum en ljósmyndarinn Gunnar V. Andrésson skellti sér í Norðlingaholtið og tók þessar myndir.

&YRSTA VERSLUNIN Å .ORÈLINGAHOLTI ÖJËNUSTAR VERKAMENN ÖAR

ÈUR FYRR VAR HESTHÒSABYGGÈ Å .ORÈLINGA
HOLTI EN HÒN HEFUR ÖURFT AÈ VÅKJA

3TARFSMAÈUR /RKUVEITUNNAR AÈ STÎRFUM

6ERKAMENN Å .ORÈLINGAHOLTI L¹TA KULDANN EKKERT ¹ SIG F¹

&JÎLBÕLI Å .ORÈLINGAHOLTI
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-INNSTA VÁLMENNIÈ
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,EIKFANGAVÁLMENNI AF ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈUM ERU FEIKIVINS¾L MEÈAL
BARNA UM ALLAN HEIM 6ÁLMENNIÈ 3KELFIRINN VAR ¹ ËSKALISTA MARGRA UNGRA
DRENGJA FYRIR JËLIN OG VARÈ
MÎRGUM ÖEIRRA AÈ ËSK SINNI
(EIMSINS MINNSTA VÁLMENNI
Å MANNSLÅKI VAR KYNNT ¹
LEIKFANGAR¹ÈSTEFNU Å 4ËKÕË
¹ DÎGUNUM ¶AÈ NEFNIST
I 3OBOT OG ER AÈEINS   CM
¹ H¾È I 3OBOT GETUR GENGIÈ
LEIKIÈ ¹ TROMMUR OG HALDIÈ
JAFNV¾GI

Unaðslegar strútsfjaðrir
Skemmtilega hannaður bekkur.
Hann hefur haft unaðinn í fyrirrúmi hönnuðurinn sem skapaði
þennan nýstárlega bekk sem var
til sýnis á listsýningu úti í hinum
stóra heimi fyrir nokkru. Að
minnsta kosti virðist stúlkunni
líka það ljómandi vel að láta strútsfjaðrir líða yfir líkamann á færibandi. Spurning að fá sér einn
svona í svefnherbergið?

I 3OBOT ER SM¹R EN KN¹R
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

,ISTAVERK SEM ÖJËNAR GËÈUM TILGANGI

+RÅTARM¹LNING GERIR ÖÁR KLEIFT AÈ SETJA
UPP STËRA KRÅTARTÎFLU HVAR SEM ER ¹
HEIMILINU

Krítartafla
hvar sem er
Börn hafa gaman af krítarlitum og því tilvalið að mála
slíka töflu upp á vegg.
Nýlega buðu málningarvöruverslanir upp á skemmtilegan varning. Um
er að ræða svokallaða krítarmálningu, en með henni er hægt að setja
krítartöflu nánast hvar sem er. Með
krítarmálningu er til dæmis hægt að
mála heila krítartöflu á dyrnar á
barnaherberginu, eða jafnvel á heilan vegg og þannig geta börnin litað
stórar myndir á veggina án þess að
foreldrarnir fái taugaáfall.
Krítarmálning er fáanleg í
ýmsum litum og því er einnig hægt
að nota hana annars staðar í íbúðinni. Til dæmis er sniðugt að mála
eina skáphurð í eldhúsinnréttingunni með krítarmálningu og þar á
getur öll fjölskyldan skrifað skilaboðin, innkaupalistann og fleira.
MHG

(AFÈU LITLA KÎRFU VIÈ ÖVOTTAVÁLINA OG
SETTU ALLA STÎKU SOKKANA Å HANA

3TAKIR SOKKAR OG
KLINK ÒT UM ALLT
+!2&! /' +25++! ,%93! 6!.$
!..

(VER KANNAST EKKI VIÈ AÈ SITJA
UPPI MEÈ STAKA SOKKA SEM VIRÈAST
ENGAN SAMASTAÈ EIGA ¶EGAR TEKIÈ
ER ÒR ÖVOTTAVÁL KOMA YFIRLEITT Å LJËS
STAKIR SOKKAR SEM FARA SÅÈAN OFAN
Å SOKKASKÒFFU OG ENDA ÖAR Å HRÒGU
OG SEINT GEFST TÅMI TIL AÈ PARA SOKK
ANA ÖAR SAMAN
4IL AÈ LEYSA ÒR ÖESSUM HVIMLEIÈA
VANDA ER TILVALIÈ AÈ HAFA KÎRFU
VIÈ ÖURRKARANN EÈA ÖVOTTAVÁLINA
OG ÖANGAÈ ¹ AÈ SETJA ALLA ÖESSA
STÎKU SOKKA %INU SINNI Å VIKU M¹
SVO FARA Å GEGNUM ÖAÈ SEM ER Å
KÎRFUNNI OG PARA SAMAN SOKKA
!NNAÈ GOTT R¹È ER AÈ HAFA KRUKKU
¹ SAMA STAÈ OG Å HANA ER SNIÈUGT
AÈ SETJA SM¹PENINGA SEM DETTA
ÒR BUXNAVÎSUM ¶EGAR KRUKKAN
ER ORÈIN FULL M¹ GERA EITTHVAÈ
SKEMMTILEGT FYRIR SKOTSILFRIÈ KAUPA
GOTT ÖVOTTAEFNI EÈA JAFNVEL NÕTT
SOKKAPAR
MHG

;
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3UND ÒTI UNDIR BERU LOFTI Å GADDINUM ER ALVEG EINSTAKLEGA
ÅSLENSKT OG HRESSANDI ¶AÈ ER EIN BESTA LÅKAMSR¾KT SEM VÎL ER ¹
®LL FJÎLSKYLDAN GETUR STUNDAÈ HANA OG HÒN ER ËDÕR

Eldhúsáhöld
í örbylgjuna
Tvær mínútur í örbylgjuofni
drepa 99 prósent sýkla á uppþvottaburstum.
Matareitrun er algengari en margir telja. Hún er sjaldnast alvarleg
en þeim mun oftar óþægileg. Ein
af uppsprettum baktería sem
valda matareitrun eru uppþvottaburstar og -svampar.
Tveggja mínútna bakstur í
örbylgjuofni drepur 99 prósent
sýkla sem lifa á þessum áhöldum.
Frá þessu er greint á vef breska
ríkisútvarpsins.
Það eru ekki örbylgjurnar sem
valda dauða bakteríanna heldur
hitinn. Best er að hafa áhöldin
örlítið blaut til að auka áhrifin og
minnka líkur á að kveikja í þeim.
Hitunin drepur meðal annars
saurgerla á 30 sekúndum og drepur algjörlega ýmsar Bacillus-bakteríur sem erfitt getur reynst að
losna við.
TG

'UÈBJÎRG Å $IANI #HILDRENS 6ILLAGE MEÈ BÎRNUNUM .ADINE OG (ENRY

Baujan virkar á
Íslandi og í Afríku
Baujan er aðferð til að stjórna
eigin líðan. Nú er komin út
bók um hana eftir Guðbjörgu
Thoroddsen.

(ITINN SEM MYNDAST Å ÎRBYLGJUOFNI DREP
UR BAKTERÅUR HRATT OG VEL

www.minnsirkus.is/tv
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Guðbjörg hefur sjálf byggt upp og
þróað aðferðir sem hún nefnir
Baujuna og kennt þær um alllangt
skeið. Bókin sem hún hefur nú
gefið út er framhald af þeirri
vinnu og nafnið er táknrænt því
baujur eru leiðarljós og vegvísar.
Með lestri bókarinnar getur hver
og einn tileinkað sér þá þekkingu
sem þarf til að styrkja sjálfsöryggi sitt og vellíðan að sögn Guðbjargar. Vegna mikillar eftirspurnar segir hún fyrirhugað að þýða
Baujuna á ensku svo hún verði tiltæk fleirum en Íslendingum.
Guðbjörg er leikaramenntuð og

"AUJAN ER LEIÈARLJËS OG VEGVÅSIR TIL SJ¹LFS
STYRKINGAR

segir það hafa komið sér til góða
við að finna upp Baujuna. „Leikarinn þarf andlega og líkamlega slökun til að geta kastað sér í hvaða
hlutverk sem er og jafnframt að
vera í stöðugu sambandi við tilfinningaróf sitt. Þetta lærði ég að
heimfæra upp á daglega lífið.
Þegar hugurinn er í jafnvægi og
við erum í góðum tengslum við tilfinningar okkar kemur innbyggt
lækningakerfi okkur til hjálpar ef
eitthvað bjátar á,“ útskýrir hún.
Guðbjörg dvelur nú í Kenía í
Afríku. Þar hefur hún haldið
kennslufyrirlestra um Baujuna og
einnig tekið að sér einstaklinga
sem þurfa á hjálp að halda. „Fólk
hér í Afríku er áfjáð í sjálfsstyrkingu enda eru erfiðleikar þess
meiri en nokkrum manni eru hollir,“ segir hún og nefnir sem dæmi
munaðarlausa 12 ára stúlku á heimilinu Diani Childrens Village sem
hefur búið við afar erfið skilyrði á
sinni stuttu ævi. „Foreldrar hennar
og bróðir dóu úr eyðni og hún
hraktist stað úr stað. Stundum í
stöðugri límvímu til að gleyma
sorgum dagsins, ofbeldi og vanlíðan,“ segir Guðbjörg og heldur
áfram. „Eftir kennslufyrirlestur
fyrir starfsfólk heimilisins var ég
beðin að setjast niður með stúlkunni til að kanna hvort Baujan gæti
orðið henni til hjálpar. Eftir fimm
stutta fundi með henni er hegðun
og líðan hennar gjörbreytt og hún
horfir nú glöð og vongóð til framtíðarinnar.“
Baujan sjálfshjálparbók verður
til sölu í allnokkrum bókabúðum en
fólki er einnig bent á heimasíðu
Baujunnar, www.baujan.is.
GUN FRETTABLADIDIS

Hugsun í mænunni
Hvernig mannslíkaminn
stjórnar hreyfingum sínum er
ráðgáta. Nú hafa frændur vorir
Danir flækt þessa gátu enn
frekar.

D@7D?9;
FHßC7:EDD7
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90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

Danskir vísindamenn hafa komist
að því að í mænunni fyrirfinnast
handahófskennd boð. Hingað til
héldu vísindamenn að slík boð
væri einungis að finna í heilanum
sjálfum.
Vöðvum er stjórnað af þúsundum taugafrumna sem með rafboðum gera nákvæmnishreyfingar
okkar mögulegar. Þrátt fyrir að
sama hreyfingin sé endurtekin
nákvæmlega eru allt önnur taugaboð í gangi í hvert skipti. Það að
boð í mænu séu ekki mekanísk
heldur handahófskennd vekur upp

(VERNIG HEILINN OG M¾NAN VINNA SAMAN
AÈ STJËRN VÎÈVA ER ENN HULIN R¹ÈG¹TA

spurningar um hvort einhvers
konar hugsun sé að finna í
mænunni.
TG
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Príón-prótín fundið
Hópur vísindamanna telur
sig hafa fundið príón-prótein.
Fundurinn vekur vonir um að
hægt verði að lækna Creutzfeldt-Jacob sjúkdóminn.
Príónur eru prótein sem geta
fjölgað sér og valdið sjúkdómum
líkt og veirur og bakteríur. Príónur hafa hins vegar ekkert DNA
eða RNA og hafa hingað til verið
ein helsta ráðgáta líffræðinnar.
Nú hefur lið bandarískra vísindamanna fundið eitt þeirra próteina sem nauðsynleg eru príónum
ef þær eiga að valda sjúkdómum.
Án próteinsins, sem kallast
Hsp104, fjölga príónur sér ekki.
Fundurinn vekur vonir um að
einn daginn verði hægt að búa til
lyf sem hindrar virkni Hsp104.
Það ætti að stoppa framgöngu prí-

0RÅËNUR VALDA MEÈAL ANNARS RIÈU

ónu-sjúkdóma eins og CreutzfeldtJacobs, kúrú og riðu. Lyfið gæti
einnig nýst Alzheimer- og Parkin-

&2¡44!",!¨)¨®2.

son-sjúklingum en margir telja þá
sjúkdóma vera af völdum príóna.

Nýtt reykingalyf á markað
Lyfið er sagt þrefalda líkur þeirra sem reyna að
hætta að reykja.
Lyfið kallast Varenicline og virkar á nikótínviðtaka á
frumum líkamans. Reykingar eru ávanabindandi
meðal annars vegna þess að nikótín sest í þessa viðtaka og við það losnar dópamín, en dópamín veldur
vellíðan.
Er Varenicline binst viðtökunum kallar það fram
einhverja losun dópamíns og vinnur þannig bug á
fráhvarfseinkennum. Um leið hindrar það aðgang
nikótíns að viðtökunum og dregur úr vellíðan sem
fylgir reykingum.
Rannsóknir sýna að notkun lyfsins þrefaldar líkurnar á því að reykingamanninum takist að hætta.
Miðað við þunglyndislyf sem gefin eru í sama tilgangi virkar Varenicline um 150 prósent betur.

TG

6ALD TORVELDAR MÎRGUM AÈ SETJA SIG Å SPOR ANNARRA SAMKV¾MT NÕLEGRI RANNSËKN

Tillitssemin fjarar
út með auknu valdi
Samkvæmt niðurstöðum nýrrar
rannsóknar sem framkvæmd
var við Northwestern University stendur valdhöfum alveg á
sama um skoðanir annarra.
Völd breyta fólki og hafa áhrif á
hæfileika fólks til að setja sig í
spor annarra að því er kemur fram
á vefnum LiveScience.
Fyrri rannsóknir hafa sýnt
fram á að valdamikið fólk sem og
þeir sem eru algjörlega vanmáttugir bregðast við á svipaðan hátt.
Adam Galinsky, einn rannsóknarmanna sem tók þátt í verkefninu, notaðist við 57 nema sem var
sagt að hugsa um atburð þar sem
þeir hefðu haft vald yfir öðrum
eða atburð þar sem þeir voru undir
hælnum á öðrum aðila. Síðan var

TG

3UMUM REYNIST SVO ERFITT AÈ H¾TTA AÈ REYKJA AÈ LYF
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nemendunum sagt að skrifa bókstafinn E á ennið á sér. Rannsóknin virkar kannski kjánaleg en það
sem vísindamennirnir reyndu að
fá fram var að þeir sem skrifuðu
bókstafinn speglaðan svo hann
sneri rétt fyrir þá sjálfa en öfugt
fyrir öðrum, hvorki láta sig aðra
varða né létu sig máli skipta hvort
aðrir sæju bókstafinn réttan.
Nemendurnir sem skrifuðu
bókstafinn réttan fyrir aðra höfðu
þarfir annarra að leiðarljósi og
vildu sýna tillitsemi.
Þannig var bókstafurinn góð
leið til að sjá hvað gekk á í höfðinu
á tilraunadýrunum.
Það kom á daginn að nemendur
sem höfðu hugsað um atburði þar
sem þeir höfðu völdin, voru þrisvar sinnum líklegri til að snúa
bókstafnum rétt fyrir sjálfa sig.
RH

Námskeið
Laugardaginn 3. febrúar kl. 09.00 – 17.00
Sunnudaginn 4. febrúar kl. 09.00 – 17.00

Forvarnir í styrktarþjálfun
Verð 34.900

Ertu þú að þjálfa einhvern sem á við eymsli að
stríða? Ertu að þjálfa einhvern sem þarf að bæta
líkamsstöðu sína? Eða viltu koma í veg fyrir að
viðskiptavinir þínir meiðist? Ef að svarið er JÁ við
þessum spurningum þá er þetta námskeið fyrir
þig.
Rannsóknir hafa sýnt að það sé allt að
40% aukning á meiðslum þegar fólk byrjar
styrktarþjálfun, hvort sem það æﬁr undir umsjón
einkaþjálfara eður ei. Hvað veldur þessu?
Rannsóknir eru nokkuð sammála um að
hefðbundin styrktarþjálfun og teygjur hafa ekki
fyrirbyggjandi áhrif á bakmeiðsl. Hver er þá
lausnin?
Þróun styrktarþjálfunnar erlendis seinustu
ár hefur verið á þá vegu að leggja áherslu á
meiðslaforvarnir með því að styrkja djúpu
vöðvakerﬁ líkamans og tryggja rétta hreyﬁferla.
Styrktarþjálfarar og þjálfunarsamtök hafa
í síauknum mæli tekið til sín það besta úr
endurhæﬁngahugmynda-fræði og nýtt sér það til
að koma í veg fyrir meiðsl.
Áhersla verður lögð á bak-, hné og
axlarvandamál.

Það sem þú munt læra á þessu námskeiði er:
• Fræðilegur grundvöllur meiðsla.
• Hvernig vitneskja á tonic og phasic vöðvakerfum
líkamans getur hjálpað þér að velja æﬁngar og
teygjur til að leiðrétta rangar líkamsstöður og
koma í veg fyrir meiðsl.
• Hvernig á að aðlaga líkamsstöðu kúnna að
æﬁngum.
• Hvernig á að byggja upp æﬁngaáætlanir með
meiðslaforvarnir í huga.
• Hvernig margar algengustu æﬁngarnar valda
meiðslum og hvernig hægt er að aðlaga þær til
að forðast meiðsl.
• Fjölda æﬁnga. Þar með talið æﬁngar til að
virkja djúpu vöðvakerﬁn og fá þau til að virka í
æﬁngum.

Námskeiðið hentar sérstaklega vel
fyrir þjálfara, íþróttakennara og
einkaþjálfara.
Athugaðu hvort stéttarfélagið þitt
geti ekki endurgreitt námskeiðið.

Leiðbeinendur:
Haraldur Magnússon
Osteópati B.Sc. (hons), NST Þerapisti,
CFT ISSA, Golf Biomechanic,
Body Intellicence Concept.
Helgi Jónas Guðﬁnnsson
CHEK Practitioner level 1,
CHEK Exercise coach, NASM
Performance Enhancement Specialist,
NASM Certiﬁed Personal Trainer
Advandced Metabolic typing Advisor,
ISSA Certiﬁed Fitness Trainer, NASM
Corrective Exercise Specialist.

Skráning í síma 420 5500 og á
akademian@akademian.is
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4OYOTA #OROLLA 7' 3OL ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3PORT ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LF
SKIPTUR 6ERÈ  2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR 

4OYOTA !VNESIS 3$ 3OL ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

$ODGE 3TRATUS %3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

3UBARU ,EGACY ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR


,EXUS '3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSIS 3$ 3/, ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSI 7AGON 3/, ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

&ORD %XPLORER 8,4 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

(YUNDAI 4UCSON ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

(YUNDAI 4ERRACAN ',8 6 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

0EUGEOT  3734  6 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR 

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR


6OLVO 6 !7$ 8# 8 6 NÕTT LAG
k ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM BENS
ÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR


3KODA /CTAVIA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA !VENSIS 3$ %XECUTIVE ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR 6ERÈ  2NR 

-AZDA  3PEED 4URBO ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

67 #ARAVELLE ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR 

67 #RARAVELLE ¹RGERÈ  EKINN 
&/2$ & #2%7 #!" 8 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖMÅLUR DÅSEL SJ¹LFSKIPT
UR 6ERÈ  2NR 

-"ENZ - -, ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 
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&ELLIHÕSI

,YFTARAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

(LJËÈF¾RI

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

4ÎLVUR

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

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

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 


«SKA EFTIR ËDÕRU OG VEL MEÈ FÎRNU FELLI
HÕSIM AUKAHLUTUM 5PPL Å SÅMA 
 !KUREYRI

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

6INNUVÁLAR

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 HTTPWWWBILAPARTARIS BILAP
ARTAR BILAPARTARIS

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR
9AMAHA BASSI OG MAGNARI
5PPL Å S  

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
6IÈGERÈIR

4IL SÎLU

3P¹DËMAR

#RATE W

6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


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

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

(REINGERNINGAR
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 

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

"ËKHALD
&ELDER SPËNSUGA TVEGGJA POKA -JÎG
AFLMIKIL OG KRÎFTUG HP SUGA SBORG
3MIÈJUVEGI  3  

4IL BYGGINGA

4EK AÈ MÁR SKATTSKIL OG BËKHALD EIN
STAKLINGA OG FYRIRT¾KJA *ËN S  

6ARAHLUTIR

2¹ÈGJÎF

 STK NOTAÈAR BÅLSKÒRSH MOPNARA TIL
SÎLU 3T¾RÈ  X  6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  

WWWSNJOKEDJURIS

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

"ÅLAÖJËNUSTA

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

"ÅLAPARTASALAN S

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö ¶URRKARI ¹ 
Ö "ARNAFÎT ËDÕR UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö
HILLUSAMST¾ÈA ¹  Ö LEÈURSTËLL ¹ 
Ö OG FLÒORLJËS ¹  Ö $R¹TTARTËG ¹  Ö
&RYSTIKISTA ¹ Ö m SJËNVARP ¹ Ö
&ËTSTIGIN BARNABÅLL ¹ Ö 3  

6ERSLUN

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

«SKAST KEYPT

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

3ANDBL¹STUR

!LLUR BÒNAÈUR FYRIR SANDBL¹STUR ËSKAST
KEYPTUR 5PPL Å S  

6ANDAM¹L 'REIÈI ÒR FJ¹RHAGSLEGUM OG
FÁLAGSLEGUM VANDAM¹LUM ÖÅNUM *ËN
S  

(NÅFAPARATÎSKUR  HL %INNIG HNÅFATÎSK
UR OG POTTASETT 5PPL I S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALMENNIR FLUTN
!UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR
3     

4), 3®,5

3TÅFLUÖJËNUSTA
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%F ÖÒ ¹TT Å ERFIÈLEIKUM MEÈ EFTIRFAR
ANDI  (EILSUNA STARM¹L &J¹RHAGSM¹L
«FRJËSEMI HIKAÈU EKKI VIÈ AÈ HRINGJA
Å S   ¶AÈ ER H¾GT AÈ FINNA
LAUSN ¹ ÎLLU
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG   LAUGARDAGA

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

.UDD
6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR TIL SÎLU
6ERÈ  KR STGR 5PPL Å  
«LAFUR
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND VIÈ ,ILY Å
SÅMA  

3NYRTING

6EGNA SÁRSTAKRA AÈST¾ÈNA F¾ST GEF
INS BLENDINGSHVOLPUR DALMATÅASETTER
(ANN ER HLÕÈINN BARNGËÈUR RËLEGUR OG
VEL ÖJ¹LFAÈUR 3  

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

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

2AFVIRKJUN

,OÈINN KETTLINGUR SKËGARKATTA EÈA
PERSABLENDINGUR ËSKAST ¹ GOTT HEIMILI
5PPL Å SÅMA  
9NDISLEGIR CHIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU
4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR 5PPL Å S 

3VARTIR DVERG 3CHNAUZER HVOLPAR TIL SÎLU
4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR 3PRAUTAÈIR OG
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥
5PPL Å S  

0ERSNESKIR SKËGARKETT
LINGAR

µMISLEGT
2AFMAGNS NUDDBEKKUR OG NUDDSTËLL TIL
SÎLU .UDDBEKKURINN  ÖÒS OG STËLL
INN  ÖÒS 3  

'ULLFALLEGIR PERSNESKIR SKËGARKETTLINGAR
TIL SÎLU 5PPL Å S  

µMISLEGT

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

3NJËMOKSTUR 'ET B¾TT VIÈ MIG VERK Å
26+ OG N¹GRENNI 3  

4IL SÎLU QUEEN SIZE RÒM M X  M
(ÎFUÈGAFL  M 3ÅMI   6ERÈ

-JÎG VEL MEÈ FARIÈ  ¹RA GAMALT EKTA
#HESTERFIELD SËFASETT   6  Ö 3
 
4IL SÎLU BORÈSTUFUSETT BORÈ STËLAR OG
SKENKUR ÒR KIRSUBERJAVIÈ  ¹RA GAMALT
ÒR %XË 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S  

!NTÅK

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
 FM SKRIFSTOFUHÒSTN¾ÈI Å !KRALIND ¹
BESTA STAÈ Å +ËPAVOGI TIL LEIGU ,AUST FR¹
OG MEÈ  FEB 5PPL Å S  

.Õ UPPGERÈ MJÎG SKEMMTILEG HERB
ÅBÒÈ Å $ALTÒNI +ËP LAUS STRAX 6ERÈ 
ÖÒS MEÈ HITA OG RAFM (AFIÈ SAMBANDI
Å S   ¶R¹INN

(EILSUVÎRUR

3ËFASETT FR¹  KEYPT Å $ANMÎRKU
UPPGERT SELST ËDÕRT SÅMI  

(EIMILIST¾KI

4IL SÎLU LEIGU EINBÕLISHÒS Å 'ARÈAB
,EIGIST UM Ë¹KV TÅMA FR¹  FEB 3
 
4IL LEIGU  HERB ÅB FM Å  2VK
.Õ STANDSETT AÈEINS REGLUFËLK KEMUR
TIL GREINA 2EYKLAUS %NGIN GARÈUR Ö
PRM  M¹N FYRIRFRAM TRYGGING 5PPL
Å S   E KL 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR STËRU EINBÕLIS
HÒSI TIL LEIGU

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

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
6ILLTU N¹ ¹RANGRI HRATT OG ÎRUGGLEGA ,2
&IGUAKTIV ¹¾TLUNIN HEFUR SÕNT FR¹B¾RAN
¹RANGUR .¹NARI 5PPL Å S  
!ÈALHEIÈUR

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

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

+OKKUR Å -ÕVATNSSVEIT

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ 
KR 6ERSLUN OPIN   (AMRABORG 
3ÅMAR   EÈA   
WWWRAFHEIMILIDIS

0ARKET &LÅSAR -¹LING
,AGT¾KUR MAÈUR TEKUR AÈ SÁR ÕMISS
VERK OG VIÈHALD %INNIG ¹ LANDSBYGÈINNI
3  
"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

"AKARÅ

3UBWAY OPNAR NÕJAN
STAÈ
6ANTAR FËLK Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU ¹ NÕJAN STAÈ VIÈ UMFERÈ
ARMIÈSTÎÈINA 6AKTAVINNU
SVEIGANLEGUR VINNUTÅMI
5MSËKNIR ¹ ÎLLUM 3UBWAY
STÎÈNUM OG ¹ NETINU SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
"IRGITTA Å SÅMA  

.¾TURVINNA
6ANTAR FËLK ¹ N¾TURVAKTIR 
STARF ,EITUM AÈ J¹KV¾ÈU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ MIKLA ÖJËN
USTULUND (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ SUBWAYIS 'ËÈ LAUN Å BOÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(ILDUR Å SÅMA  

(AGABAKARÅ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MANNESKJU
TIL AFGREIÈSLUSTARFA VINNUTIMI
EFTIR SAMKOMULAGI 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTA MANNESKJU
.¹NARI UPPL VEITA 3TEINAR Å
S   OG !NNA Å S 


3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å BAKARÅ VINNUTÅMI
   
 VIÈ
AFGREIÈSLU 5PPL ¹ STAÈNUM F H¹DEGI
EÈA Å S   )NGUNN "JÎRNSB V
3KÒLAGÎTU

!U PAIR ËSKAST

5PPL Å S  

'ËÈAR AUKATEKJUR Å LÅFLEGU
UMHVERFI
3TËRT ÒTG¹FUFYRIRT¾KI Å 2EYKJAVÅK ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA TIL STARFA HRESST OG J¹KV¾TT
FËLK Å ÒTHRINGINGAR -JÎG GËÈ AUKAVINNA
UNNIÈ ER UM KVÎLD OG HELGAR &ÎST
LAUN OG BËNUSAR  ¹RA ALDURSTAKMARK
&REKARI UPPLÕSINGAR VIRKA DAGA Å SÅMA
  KL  
 (ËTEL VANTAR MANNESKJU TIL AÈ SJ¹
UM MORGUNVERÈ Å ELDHÒSI 6INNUTÅMI
FR¹ KL    DAGA Å M¹NUÈI %INNIG
VANTAR OKKUR MATREIÈSLUNEMA OG UPP
VASKARA   KVÎLD Å VIKU 5PPL Å S 
 MILLI KL  OG  Å DAG OG ¹ ELD
HUS HOTELIS

!ÈSTOÈARMAÈUR Å
"LIKKSMIÈJU
!ÈSTOÈARMANN VANTAR Å BLIKKSMIÈJU
(ELST SMÅÈAVANUR 5PPL Å SÅMA 

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ GRILL OG Å AFGREIÈSLU
AUK VAKTSTJËRNAR +JÒKLINGASTAÈURINN
3UÈURVERI 5PPL Å S  

%RT ÖÒ FËTAAÈGERÈAFR¾È
INGUR MEÈ REYNSLU

'ETUR ÖÒ HUGSAÈ ÖÁR AÈ VINNA  
DAGA Å VIKU (AFÈU Ö¹ SAMBAND Å SÅMA
 

,ANDBROT HF
6ANTAR VANAN GRÎFUMANN ¹ NÕJA 
TONNA HJËLAVÁL 5PPL Å S   OG
JON LANDBROTIS
!UPAIR TIL ,ÒXEMBORGAR &JÎLSKYLDA Å
,ÒXEMBORG ËSKAR EFTIR AUPAIR SEM
FYRST .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ MAILI
SIGRUNT VISIRIS

#AFE 6ICTOR
#AFE 6ICTOR ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI Å FULLT STARF ¹ KVÎLD OG
HELGARVAKTIR  DAGA VAKTIR
'¾TI HENTAÈ SKËLAFËLKI
5PPL VEITIR "ALDUR Å S 
 EÈA SENDIÈ UMSËKN ¹
BALDUR VICTORIS

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

"ÅLAÖRIF
+RAFTMIKILL STARFSMAÈUR ËSKAST
TIL ÖRIFA ¹ ALMENNINGSVÎGNUM
OG FLEIRA 6INNUTÅMI SAMKOMU
LAG RÒTUPRËF SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
%MAIL EINAR TEITURIS

0¹LMATRÁ EHF
6ERKAMENN ËSKAST Å BYGGINGAR
VINNU Å -OSFELLSB¾
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ANTAR MANNESKJU Å ÖJËNUSTUSTARF  
KVÎLD Å VIKU ¹ LITLUM NOTALEGUM STAÈ
Å MIÈB¾NUM HUGASAMIR HAFIÈ SAM
BAND Å S  

'RÎFUMAÈUR ËSKAST

6ANUR GRÎFUMAÈUR ËSKAST ¹ NÕJA HJËLA
GRÎFU 'ËÈ LAUN Å BOÈI 3  

"AKARÅ Å +ËPAVOGI
%NGIHJALLA

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

!ÈSTOÈARMAÈUR Å BAKARÅI
!ÈSTOÈARMAÈUR ËSKAST Å BAKARÅ Å
"REIÈHOLTI 5PPL Å S  

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

3MIÈIR 6ERKAMENN
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKSTJËRA
SMIÈI OG VANA KRANAMENN
4RÁ MËT EHF 5PPLÕSINGAR S
   S  

)ÈNAÈARMENN EHF
6ANTAR SMIÈI SMÅÈANEMA OG
VERKAMENN 5PPL Å S  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA S  

«SKA EFTIR STËRU EINBÕLISHÒSI
TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
FYRIR FJ¹RSTERKAN AÈILA 5PP Å S
 
5PP Å 3  

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

3TARFSKRAFTUR ËSKAST ¹ "ÅLASÎLU
6INNUTÅMI &R¹   6IRKA
$AGA 3TUNDVÅS ¹REIÈANLEGUR
2EGLUSEMI ¹SKILIN 5PPLÕSINGAR
SENDIST ¹ ,ISTAR VISIRIS
5PPLÕSINGAR SENDIST ¹
,ISTAR VISIRIS

3TARFSFËLK ËSKAST
¹ SËLBAÈSSTOFUR 3MART 6IRKA
DAGA FR¹ KL  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

%IGUM TIL ¹ LAGER HEITA RAFMAGNSPOTTA
MEÈ SJ¹LFHREINSIBÒNAÈI NUDDI OG HITUR
UM TILBÒNIR ¹ PALLINNMEÈ TRÎPPU VIÈAR
KL¾ÈNINGU OG LOKI !LLIR POTTARNIR ERU MEÈ
 NUDDSTÒT  STK  (0 6ATNSD¾LUR 
MANNA ST¾RÈ X 6ERÈ AÈEINS
 5PPL Å S  

2ISHERBERGI TIL LEIGU 3NYRTILEGUR MIÈ
ALDRA AÈILI 5PPL Å S  

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

3TARFSKRAFTUR ¹ "ÅLASÎLU
ËSKAST

3EL (ËTEL -ÕVATN ER AÈ LEITA
AÈ KOKKI TIL AÈ ELDA ¹ HËTELINU
5M ER AÈ R¾ÈA HEILS ¹RS STARF ¹
HEIMILISLEGUM VINNUSTAÈ
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
9NGVI Å SÅMA   EÈA
YNGVI MYVATNIS 3EL (ËTEL
-ÕVATN

(ÒSGÎGN

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

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

'EFINS

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

4IL SÎLU NÕLEGT mPLASTMASJËNVARP OG
9AMAHA 930  HEIMABÅË 'OTT SJËN
VARP F¾ST FYRIR SANNGJARNT VERÈ 5PPL Å
SÅMA  

%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA AÈ PASSA STR¹KANA
MÅNA FYRIR MIG X Å M¹N (AFÈU Ö¹
SAMBAND Å S   (LÅF

!TVINNA ËSKAST
3OFFÅA FR¾NKA GETUR B¾TT VIÈ SIG ÖRIFUM
¹ LAUGARDÎGUM KEM Å HEIMAHÒS EÈA
SM¾RRI FYRIRT¾KI OG REDDA M¹LUNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
-ATREIÈSLUMEISTARI MEÈ ¹RATUGA REYNSLU
HEIMA OG ERLENDIS ËSKAR EFTIR VINNU
5PPL Å S  

,EIKSKËLINN 3JËNARHËLL

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ NÕJA OG GL¾SILEGA
ÖJËNUSTUSTÎÈ /LÅUFÁLAGSINS %33/ VIÈ
(RINGBRAUT 5M ER AÈ R¾ÈA ALMENNA
AFGREIÈSLU OG ÖJËNUSTU VIÈ BÅLA ¹ PLANI
6AKTAVINNA %INNING ËSKAST STARFSFËLK ¹
AÈRAR ÖJËNUSTUSTÎÈVAR %33/ ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 5MSËKNIR ¹ WWWESSO
IS EÈA Å SÅMA  

/KKUR ¹ LEIKSKËLANUM
3JËNARHËLI VANTAR ¹HUGASAMAN
OG ¹BYRGAN STARFSMANN 6IÈ
LOFUM SKEMMTILEGU OG SÅBREYTI
LEGU STARFI MEÈ GËÈU FËLKI
5PPLÕSINGAR Å S    
 "ESSÕ ,EIKSKËLASTJËRI

4ILKYNNINGAR
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(RAFNISTA

  

   

5MÎNNUN

3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
¹ MORGUN KVÎLD OG HELGARVAKTIR
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI SAM
KOMULAG
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS

«SKAÈ ER EFTIR VITNUM AÈ ¹REKSTRI SEM
VARÈ UM H¹DEGISBILIÈ ¹ LAUGARDAGINN
SL ¹ (ÎFÈABRÒNNI YFIR 6ESTURLANDSVEG
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND VIÈ
,ÎGREGLU

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR
3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR
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"LIKKSMIÈIR VÁLVIRKJAR
J¹RNSMIÈIR OG RAFVIRKJAR
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ STARFSSTÎÈ OKKAR Å "ORGARNESI
,EITAÈ ER AÈ KÎRLUM JAFNT SEM KONUM MEÈ SVEINSPRËF
EÈA REYNSLU Å ÖESSUM GREINUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2EYNIR 'UÈMUNDSSON STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA  
EÈA ¹ NETFANGINU REYNIR LIMTREVIRNETIS

,ANDSÖING
&RJ¹LSLYNDA ÚOKKSINS

È50Ò/,5(<.-$9Ë.
'!#$!# #!#
 #& ' ) 
&

(ËTEL ,OFTLEIÈUM  OG  JANÒAR 

$AGSKR¹



   

+L 


34!2&3-!..!34*«2)
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
STARFSMANNASTJËRA LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR 
5MSËKARGÎGN OG ALLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA
¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML






,AUGARDAGUR  JANÒAR
+L 







  
 !   
 



!  


3KR¹SETNING FULLTRÒA AFHENDING GAGNA
2¾ÈA FORMANNS
'UÈJËNS !RNARS +RISTJ¹NSSONAR
+JÎR ÖINGFORSETA OG RITARA
3KÕRSLA STJËRNAR
4ILLAGA AÈ LAGABREYTINGUM p KYNNING
$RÎG AÈ STJËRNM¹LA¹LYKTUN LÎGÈ FRAM OG
KYNNT



&ÎSTUDAGUR  JANÒAR






!LMENNAR UMR¾ÈUR UM STJËRNM¹LA¹LYKTUN
+YNNING FRAMBJËÈENDA TIL TRÒNAÈARSTARFA
.EFNDASTÎRF
(¹DEGISVERÈUR
+YNNING FRAMBJËÈENDA TIL TRÒNAÈARSTARFA
3TJËRNM¹LA¹LYKTUN  UMR¾ÈUR
+OSNINGAR
A &ORMAÈUR
B 6ARAFORMAÈUR
C 2ITARI
D &ORMAÈUR FJ¹RM¹LAR¹ÈS OG FJËRIR
MEÈSTJËRNENDUR
E ¶RETT¹N FULLTRÒAR Å MIÈSTJËRN
!FGREIÈSLA ¹LYKTANA
,AGABREYTINGAR
®NNUR M¹L
¾TLUÈ ÖINGSLIT

ë9(5+2/7 5(<.-$9Ë.
   # 
  %'#$!# & 
!) (+
% (*(+
,!$ 2"!/+"+$
"  +"#'! "#'!"








!$!%.+""
0"#"%!+!-+!

.+$1  '%.". & 

¥ UPPHAÙ FUNDAR KYNNIR FORSETI ÖINGSINS FRAMLÎGÈ GÎGN OG
FYRIRKOMULAG KOSNINGA TIL TRÒNAÈARSTARFA

&!34%)'.)2

 #
8%,!,%%+)9$
7&$ 
#'' * ) &-$*

2
35
36 4 


&   # 

 &   # $     $
 &   %  $ 
 
8%,!,%%+)9$
7&$ 
".%!$ ) &-$*



'   # !   

 &   # '!!  !

  
 
 

    ' #
   %   &       
   !"    
     %  
"# #
8""$%+,)
!*+ $"'*%$

! #

E1$(&-(0@/@-(
F/30.&0(**+!-#(














 

82+!1%6+&(0=A0!++!+$(>8











7012!0%1,$--B=)C-3123,(>12D>2+!1
(-&)!0-+$&24(>,C2!>12.>.&0@>+$&&(-&!0
++!0'E1$(&-(0@$(&-!0+C>3,
$0>%0@ 
D0&'3-#03>$(&-(03,!>4$+)!
F)!0.&-.2!>!0$(&-(0
>12.>4(>0$*1230
06&&(-&!0
E1&D&$(&3=)C-312!
 @0!0$6-1+!
4(>1*(/2!4(-(0



(-2$0-!2(.-!+





   



?<<
)!)(- - (-) )
+*/ +  +)  
! !)*))) 
+) ) 
'. +)* ,)! *
")! / )"

.%%)



'-- , ) ) )*/ *  /% 

@-!0(3//+,(++(*+ .& !++!4(0*!#!&!8B,( 



81, 

555!2+!1("$+!-#".,81!+$1!2+!1("$+!-#".,







 JANÒAR  &)--45$!'52

"/2'). "²$!0%34
Þrjár borgir urðu að einni
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"ÒDAPEST ER HÎFUÈBORG 5NGVERJA
LANDS OG STENDUR ¹ BÎKKUM $ËN¹R
"ORGIN VARÈ TIL ¹RIÈ  ÖEGAR ÖRJ¹R
BORGIR "UDA OG «BÒDA ¹ VESTARI
BAKKANUM OG 0EST ¹ EYSTRI BAKKAN
UM SAMEINUÈUST Å EINA BORG
"ORGIN ER SÒ SJÎTTA ST¾RSTA INNAN
%VRËPUSAMBANDSINS EN RÒMLEGA  
MILLJËNIR MANNA BÒA Å HENNI ¶AÈ
ERU NOKKUÈ F¾RRI EN BJUGGU Å HENNI
ÖEGAR HÒN VAR SEM FJÎLMENNUST EN
¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM BJË RÒMLEGA  
MILLJËN MANNS Å BORGINNI
3ZÁCHENYI KEÈJUBRÒIN ER EITT
ÖEKKTASTA MANNVIRKIÈ Å "ÒDAPEST
"RÒIN SEM VAR HÎNNUÈ AF ENSKA
VERKFR¾ÈINGNUM 7ILLIAM 4IERNEY

+RISTJ¹N %LDJ¹RN
3*«.6!20334*!2.! /' &/23%4)

+RISTJ¹N %LDJ¹RN F¾DDIST  DESEM
BER ¹RIÈ  Å 3VARFAÈARDAL &AÈIR
HANS ¶ËRARINN VAR KENNARI OG EPL
IÈ FÁLL EKKI LANGT FR¹ EIKINNI Å ÖETTA
SKIPTIÈ +RISTJ¹N GEKK Å H¹SKËLANN
Å +AUPMANNAHÎFN ÖAR SEM HANN
LAGÈI STUND ¹ FORNLEIFAFR¾ÈI
6IÈ HEIMKOMUNA HËF HANN AÈ
KENNA VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS OG ¹RIÈ
 VARÈ HANN DOKTOR Å FORNLEIFA
FR¾ÈI %INS OG SLÅKUM FR¾ÈING
UM ER TAMT HÁRLENDIS VAR AÈAL
VIÈFANGSEFNI HANS GRAFIR GÎMLU VÅK
INGANNA
RIÈ  VAR +RISTJ¹N SKIPAÈ
UR FORSTÎÈUMAÈUR ¶JËÈMINJASAFNS
¥SLANDS ¶EIRRI STÎÈU GEGNDI HANN
TIL  ER HANN VAR KOSINN FORSETI
RIN  TIL  VAR +RISTJ¹N
KYNNIR Å FR¾ÈSLUÖ¾TTI Å Ö¹ NÕSTOFN
UÈU RÅKISSJËNVARPI ¥ Ö¾TTINUM
SÕNDI +RISTJ¹N ÕMSA MERKA FORN
MUNI Å VÎRSLU ÖJËÈMINJASAFNSINS
OG SETTI Ö¹ Å SÎGULEGT SAMHENGI
¶¾TTIRNIR URÈU GRÅÈARLEGA VINS¾L
IR OG M¾TTI SEGJA AÈ +RISTJ¹N HAFI
VERIÈ EIN AF FYRSTU SJËNVARPSSTJÎRN
UM ¥SLANDS
3TJÎRNUSTAÈA +RISTJ¹NS KOM HON
UM ¹N EFA VEL Å KOSNINGABAR¹TT
UNNI ER HANN GAF KOST ¹ SÁR Å FOR
SETAEMB¾TTIÈ ¹RIÈ  4IL AÈ
BYRJA MEÈ VIRTIST EKKERT GETA HINDR
AÈ AÈ 'UNNAR 4HORODDSEN SENDI
HERRA YRÈI FORSETI EN Å FYRSTU SKOÈ
ANAKÎNNUNUM VAR HANN MEÈ UM
OG YFIR  PRËSENT FYLGI

F í t o n / S Í A

6IÈSNÒNINGURINN VAR ALGJÎR OG
VARÈ ÒTKOMAN SÒ AÈ +RISTJ¹N SIGR
AÈI MEÈ   PRËSENTUM GREIDDRA
ATKV¾ÈA +JÎRSËKN VAR   PRË
SENT +RISTJ¹N VAR ENDURKJÎRINN
 OG  EN ¹RIÈ  DRË
HANN SIG Å HLÁ OG HELGAÈI SIG FR¾ÈI
STÎRFUM

#LARK ¹RIÈ  AÈ FRUMKV¾ÈI
)STV¹NS 3ZÁCHENYI GREIFA LIGGUR YFIR
$ËN¹ OG TENGIR BORGARHLUTANA ¹
BÎKKUNUM SAMAN (ÒN VAR TEKIN Å
NOTKUN ¹RIÈ  OG VAR ÖVÅ FYRSTA
BRÒIN Å HÎFUÈBORGINNI OG ¹ ÖEIM
TÅMA EIN SÒ ST¾RSTA Å HEIMI

3ZÁCHENYI KEÈJUBRÒIN TENGIR BORGAR
HLUTANA ¹ BÎKKUM $ËN¹R SAMAN
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Málefni útlendinga á vinnumarkaði
landi kallað afsal fullveldis, sem er óskiljanleg
fullyrðing.
Norðurlöndin
voru
fyrirmyndin,
engin
nattvæðingin hefur
þjóð í Evrópu hefur
valdið auknum hagnotið þessa samstarfs
vexti og velmegun, en
í jafnríkum mæli og
hún hefur jafnframt
Ísland. Það höfum við
orðið til þess að hagnaðséð á þróun íslensks
ur vegna framleiðniefnahagslífs. Umtalsaukningar hefur flust
verður hluti þeirra
frá launamönnum til
reglugerða sem eru
fjármagnseigenda. Fjár'5¨-5.$52
samþykktar í sammagnið leitar þangað
'5..!233/.
starfi fullvalda Evrsem vinnuaflið er ódýrópuríkja öðlast þegar gildi hér og
ast. Samtök launamanna eru
hafa gert um langt árabil. Okkar
frjálshyggjumönnum til trafala.
þjóðfélagsgerð kallar vitanlega á
Þetta kom glögglega fram hér á
svipaðar reglugerðir og tíðkast
landi í viðbrögðum frjálshyggjuannarsstaðar í Evrópu. Það eru
manna,
þegar
innflutningur
erlendra launamanna hófst í stórum stíl og stéttarfélögin reyndu
að verja réttindi þeirra og launkjör. Frjálshyggjumenn úthrópuðu
trúnaðarmenn
stéttarfélaganna
sem rasista.
Í vestrænum löndum þar sem
stéttarfélög eru veik hafa sumir
stjórnmálamenn reynt að vinna
gegn þessari þróun með því að
lögsetja lágmarkslaun og setja
skorður á viðskipti við þau lönd
þar sem lágmarkslaunin eru lág.
Vestræn verkalýðshreyfing hefur
talið best að bregðast við þessu
með því að efla stéttarfélög í þessum heimshlutum með því að leggja
umtalsverða fjármuni í að efla
starfsmenntun í þessum löndum
og þjálfa upp forystumenn.

5-2¨!.
%RLENT VINNUAFL

H

Við hefðum ekki ráðið við það
mikla álag sem hefur verið hér
á vinnumarkaði án erlendra
launamanna.
Streymi launamanna til Vesturlanda og svo heim aftur hefur leitt
til þess að þeir hafa flutt með sér
þekkingu og skilning á þeim mismun sem er á vestrænni verkalýðshreyfingu og þeirri sem þeir
þekkja í Austur-Evrópu frá valdatímum kommúnista, sem ekki kom
nálægt ákvörðunum um kaup og
kjör. Það var einhliða ákvörðun
valdamannaklíkunnar sem jafnframt stjórnaði fyrirtækjunum.
Sjónarmið og vinnubrögð þeirra
voru ótrúlega lík og framangreind
sjónarmið
frjálshyggjumanna,
sem eru í raun kommúnistar
nútímans.
Evrópuþjóðir
stofnuðu
til
stærri markaðs til að bæta stöðu
fyrirtækja og fjölgun starfa. Evrópskir stjórnmálamenn sáu upp úr
miðri síðustu öld, að þeir urðu að
gera eitthvað til þess að Evrópa
gæti staðist BNA og eins Asíulöndum snúning. Þetta hafa málsvarar frjálshyggjunnar hér á

"2¡& 4), ",!¨3).3
(VER VEGUR AÈ HEIMAN ER
VEGURINN HEIM
«LAFUR ! 'UÈMUNDSSON SKRIFAR UM
SAMGÎNGUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
 FYRRI HLUTA SÅÈUSTU ALDAR VAR UNNIÈ
MIKIÈ ÖREKVIRKI ÖEGAR VEGAR VAR LAGÈ
UR YFIR (OLTAVÎRÈUHEIÈI ¶ESSI NÕJA
SAMGÎNGUBËT TENGDI SAMAN .ORÈUR
OG 3UÈURLAND OG HEFUR ÖESSI VEGUR
VERIÈ ENDURNÕJAÈUR FR¹ ÖEIM TÅMA
AÈ SJ¹LFSÎGÈU OG GEGNIR ENN SAMA
HLUTVERKINU OG HANN GERÈI ¹ÈUR ¶AÈ
TEKUR UM  KLST AÈ AKA FR¹ "ORGAR
NESI YFIR HEIÈINA OG Å 3TAÈARSK¹LA
¶ETTA MUN VERA JAFNLANGUR TÅMI OG
ÖAÈ TEKUR Å DAG AÈ AKA FR¹ (AFNARFIRÈI
TIL 2EYKJAVÅKUR ¹ MORGNANA KL 
 OG SÅÈDEGIS KL   ¹
VIRKUM DÎGUM %R EKKI TÅMAB¾RT AÈ
RISIÈ SÁ UPP OG KRAFIST ÒRBËTA Å ÖESS
UM EFNUM %R ÖAÈ DUGLEYSI EÈA ER
ÖAÈ K¾RULEYSI SVEITARSTJËRNA ¹ ÖESSU
SV¾ÈI AÈ EKKI SKULI VERA B¾TT HÁR ÒR
3VEITARSTJËRNIR ÒTHLUTA LËÈUM OG HEIL
HVERFI ERU BYGGÈ ¹N ÖESS AÈ HUGAÈ
SÁ AÈ ÖVÅ AÈ FËLK SEM ÖAR BÕR ÖURFI
AÈ KOMAST FR¹ HVERINU OG AÈ ÖVÅ ¶AÈ
ER UMHUGSUNARVERT ÖAÈ ANDVARALEYSI
SEM KJÎRNIR FULLTÒRAR SÕNA ÅBÒUM ¹
SV¾ÈINU +ËPAVOGUR 'ARÈAB¾R OG
(AFNARFJÎRÈUR ERU EKKI LENGUR EITT
ATVINNUSV¾ÈI ÖVÅ HAMLA SAMGÎNGUR
¹ SV¾ÈINU

reyndar nokkrar reglugerðir sem
ekki hafa fengið náð hjá ríkisstjórn Íslands. Þær eiga sér það
sammerkt að auka réttindi launamanna.
Við opnun vinnumarkaðarins
var ákveðið að treysta allt regluverk og eftirlit á vinnumarkaði.
Tryggja með því að kjör og réttindi erlendra starfsmanna séu
sambærileg við þá íslensku. Áður
var töluverður ólestur á þessu og
ný lög áttu að gera erlendum þjónustu- og verktakafyrirtækjum
skylt að veita upplýsingar um
starfsemi sína og virða kjarasamninga og lög hér á landi. Sett
voru lög um að skrá yrði allar
starfsmannaleigur og þeim var
jafnframt gert að senda Vinnu-

málastofnun yfirlit yfir alla starfsmenn nöfn, heimilisföng í heimaríki, ríkisfang og starfsréttindi.
Við hefðum ekki ráðið við það
mikla álag sem hefur verið hér á
vinnumarkaði án erlendra launamanna. Efnahagsþróun hefði ekki
verið eins góð og verðbólga hærri.
Grundvöllur friðar felst í því að
fyrirtækin fari að settum reglum,
sama við hvern eigi, að öðrum
kosti er verið að samþykkja að
lækka laun. Laun fyrir þau störf
þar sem þau eru lægst fyrir og
stéttarfélögin hafa verið með sérstakt átak um að hækka og orðið
nokkuð ágegnt.
Í vaxandi mæli eru að koma
upp dæmi um að ríkissjóður hafi
orðið að greiða lækniskostnað

vegna ótryggðra erlendra launamanna því engin tryggingargjöld
hafi verið greidd. Hinir erlendu
launamenn eru fullkomlega ósjálfbjarga í höndum manna sem nýta
sér aðstöðu þeirra. Það er engin
lausn að banna erlendu launafólki
að koma hingað, það leiðir einfaldlega til þess að neðanjarðarkerfið
stækkar. Erlendir launamenn sem
koma hingað þurfa að hafa aðgang
að einum stað þar sem þeir geta
fengið allar upplýsingar um
íslenskan vinnumarkað og kjör á
honum. Skráningar og upplýsingar um viðurkenningar á starfsréttindum sínum.
Höfundur er formaður Rafiðnaðarsambandsins.
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40”

599.950

KDL46X2000

449.950

KDL40X2000

Full HD

Full HD

1080

1080

Verð áður

Verð áður

799.950

549.950

Best Buy - What Home Cinema
T3

Verðlækkun

Verðlækkun

200.000

100.000

Allt að 90% afsláttur
46”

KDL46V2000

40”

449.950

Verð áður

Verð áður

499.950

369.950

Verðlækkun

Verðlækkun

50.000

70.000

32”

Verð áður

32”

399.950

TAVL1

Verðlækkun

Verð áður

499.950 100.000
DAVDZ410
Heimabíókerfi
DCAC tækni

Verð áður

Verðlækkun

69.950 20.000

49.950

Editor’s Choice
- What Home Cinema

SRF-S54
Útvarp

299.950

KDL40V2000

Stuff Magazine

KDL32S2510

169.950

Verðlækkun

199.950 30.000

Editor’s Choice
- What Home Cinema

995

DSCH2
Myndavél

29.950

Verð áður

Verðlækkun

Verð áður

Verðlækkun

9.995

9.000

49.950

20.000

46”

KDL46W2000

40”

499.950

359.950

KDL40W2000

Full HD

Full HD

1080

1080

Verð áður

Verð áður

599.950

449.950

Verðlækkun

Verðlækkun

100.000

90.000

Best TV product of the year 2006
-WHAT HIFI

Útsala í Sony Center
46”

Verð áður

KDL46S2000

40”

349.950

Verðlækkun

Verð áður

499.950 50.000

26”

129.950

Verðlækkun

159.950 30.000

Verðlækkun

16.950

DCRHC94E
með ACCTCP

20”

KDL20S2000

84.950

Verð áður

Verðlækkun

99.950

15.000

69.950

RDRHX920S
Upptökutæki

59.950

Auka rafhlaða, taska og
ferðahleðslutæki fylgja!
Verðmæti 14.995

SAWM250
Bassabox
100W

269.950

299.950 30.000

KDL26S2000

Verð áður

KDL40S2000

Verð áður

Verðlækkun

Verð áður

Verðlækkun

Verð áður

Verðlækkun

24.900

8.000

92.900

22.950

79.950

20.000

www.sonycenter.is

sími 588 7669
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 &JÎLDI BARNA ¹ LEIKSKËLUM SEM NUTU SÁRSTAKS
STUÈNINGS





(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

nám, fróðleikur og vísindi

Umbætur í innflytjendamálum

3ILJA "¹RA «MARSDËTTIR STJËRNM¹LA
FR¾ÈINGUR OG FORSTÎÈUMAÈUR !LÖJËÈA
M¹LASTOFNUNAR (¹SKËLA ¥SLANDS SEGIR
AÈ ¥SLENDINGAR ÖURFI AÈ BÒA TIL BETRI
UMGJÎRÈ UM M¹LEFNI SEM SNERTA INN
FLYTJENDUR b)NNFLYTJENDUM HEFUR FJÎLGAÈ
MIKIÈ HÁR ¹ LANDI OG VIÈ ÖVÅ ÖARF AÈ
BREGÈAST 5MGJÎRÈIN HEFUR EKKI VERIÈ
N¾GILEGA VÎNDUÈ ¶AÈ ÖARF AÈ GERA
MEIRA TIL AÈ KOMA ÖEIM INN Å ÅSLENSKT
SAMFÁLAGm
3ILJA STÕRIR M¹LÖINGI UM M¹LEFNI INN
FLYTJENDA SEM HALDIÈ VERÈUR Å (¹SKËLA
¥SLANDS ¹ FÎSTUDAGINN ÖAR SEM MÎGU
LEGAR UMB¾TUR Å M¹LEFNUM ÖEIRRA VERÈA
MEÈAL ANNARS R¾DDAR b-ARKMIÈIÈ MEÈ
M¹LÖINGINU ER AÈ HEFJA UMR¾ÈU UM
ÖESSI M¹L SEM VONANDI GETUR LEITT AF SÁR
HEILDST¾ÈARI STEFNU Å M¹LEFNUM INNFLYTJ

ENDA m SEGIR 3ILJA "ERGLIND SGEIRSDËTTIR
SENDIHERRA MUN HALDA FYRIRLESTUR ¹ ÖING
INU ÖAR SEM HÒN BER STÎÈU INNFLYTJENDA
HÁR ¹ LANDI SAMAN VIÈ STÎÈU ÖEIRRA Å
ÎÈRUM /%#$ RÅKJUM
!ÈRIR FYRIRLESARAR ¹ M¹LÖINGINU VERÈA
MEÈAL ANNARRA "JÎRG +JARTANSDËTTIR
FULLTRÒI INNFLYTJENDAR¹ÈS 'UÈMUNDUR
(¹LFD¹NARSON PRËFESSOR Å SAGNFR¾ÈI VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS OG 3ALMANN 4AMIMI
FORMAÈUR &ÁLAGS MÒSLIMA ¹ ¥SLANDI
3ILJA SEGIR AÈ HUGMYNDIN AÈ M¹L
ÖINGINU SÁ KOMIN FR¹ NEMENDUM Å
ALÖJËÈASAMSKIPTUM VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS
SEM HAFI VILJAÈ FINNA ¹HUGAVERÈ VIÈ
FANGSEFNI OG RANNSËKNAREFNI HÁR ¹ LANDI
-¹LÖINGIÈ HEFST KLUKKAN  Å
FYRIRLESTRARSAL ®SKJU Å (¹SKËLA ¥SLANDS OG
ER ÎLLUM OPIÈ

N 3KËLINN

+¹RSNESSKËLI Å +ËPAVOGI
+¹RSNESSKËLI Å ÖEIRRI MYND SEM VIÈ ÖEKKJUM
HANN Å DAG TËK TIL STARFA  ¹GÒST ¹RIÈ  ÈUR
HÎFÈU VERIÈ TVEIR SKËLAR Å 6ESTURB¾ +ËPAVOGS
+¹RSNESSKËLI SEM TËK TIL STARFA ¹RIÈ  OG VAR
HEFÈBUNDINN BARNASKËLI OG ¶INGHËLSSKËLI SEM VAR
STOFNAÈUR  OG VAR GAGNFR¾ÈASKËLI 3KËLARNIR
TVEIR STÎRFUÈU SEM TV¾R SJ¹LFST¾ÈAR STOFNANIR SEM VORU SVO SAMEINAÈAR UNDIR
NAFNI +¹RSNESSKËLA
3KËLINN ER TIL HÒSA ¹ TVEIMUR STÎÈUM 9NGSTA STIGIÈ  TIL  BEKKUR ER Å GAMLA
+¹RSNESSKËLAHÒSINU EN MIÈ OG EFSTA STIG ERU Å ¶INGHËLSSKËLAHÒSINU .EMENDUR
SKËLANS ERU UM  OG SKËLASTJËRI ER 'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR

N &RUMSÕNING

&R¾ÈSLUMYNDIN "YRJENDAL¾SI SÕND VIÈ (!
.Õ FR¾ÈSLUMYND UM L¾SI VERÈUR FRUMSÕND Å
(¹SKËLANUM ¹ !KUREYRI Å DAG
3KËLAÖRËUNARSVIÈ (¹SKËLANS HEFUR UNDANFAR
IN ¹R STAÈIÈ FYRIR ÖRËUN NÕRRA KENNSLUH¹TTA Å
BYRJENDAKENNSLU Å LESTRI !ÈFERÈIN HEFUR HLOTIÈ
NAFNIÈ "YRJENDAL¾SI OG Å TENGSLUM VIÈ ÖRËUNAR
VERKEFNIÈ VAR FRAMLEIDD SAMNEFND FR¾ÈSLUMYND UM AÈFERÈINA -YNDIN ER FRAM
LEIDD AF . ¹ !KUREYRI FYRIR 2ËSU %GGERTSDËTTUR SÁRFR¾ÈING VIÈ SKËLAÖRËUNARSVIÈ
KENNARADEILDAR (! EN HÒN LEIDDI ÖRËUNARSTARFIÈ UM "YRJENDAL¾SI
!LLIR ERU VELKOMNIR ¹ FRUMSÕNINGUNA EN MYNDIN ER EINKUM ¾TLUÈ KENNURUM OG
KENNARANEMUM 3ÕNINGIN FER FRAM Å HÒSN¾ÈI (¹SKËLANS VIÈ ¶INGVALLASTR¾TI OG
HEFST KL 

N &YRIRLESTUR

-ISSION IMPOSSIBLE
 SUNNUDAGINN  JANÒAR FLYTUR DR !NDERS !NDRÁN PRËF
ESSOR Å FORNLEIFAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLANN Å 3TOKKHËLMI OPINN
FYRIRLESTUR ¹ VEGUM
&ORNLEIFAFR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS
!NDERS ¹ AÈ BAKI LANGT STARF INNAN FORNLEIFAFR¾ÈINNAR
OG EFTIR HANN LIGGJA FJÎLMARGAR GREINAR ¥ FYRIRLESTRINUM
¹ SUNNUDAGINN SEM KALLAST b-ISSION IMPOSSIBLE 4HE
!RCHAEOLOGY OF /LD .ORSE RELIGIONm VERÈUR .ORR¾NA
GOÈAFR¾ÈIN Å BRENNIDEPLI ®LL OKKAR VITNESKJA UM TRÒ HEIÈ
INNA MANNA KEMUR ÒR HEIMILDUM SEM SETTAR ERU SAMAN
AF KRISTNUM MÎNNUM !NDERS VARPAR FRAM ÖEIRRI SPURN
INGU HVORT TREYSTA MEGI ÖESSUM HEIMILDUM OG SVARAR ÖVÅ HVERNIG VANDAM¹LIÈ
HEFUR VERIÈ LEYST Å TENGSLUM VIÈ k6¼GAR TILL -IDG½RDl VERKEFNIÈ SEM HANN STJËRNAR
SAMHLIÈA PRËFESSORSSTÎÈU SINNI Å 3VÅÖJËÈ
&YRIRLESTURINN FER FRAM Å FYRIRLESTRARSAL ¶JËÈMINJASAFNSINS OG HEFST KL 

N 2¹ÈSTEFNA

2ANNSËKNAR¹¾TLUN %3"
2ANNÅS STENDUR ¹ MORGUN FYRIR KYNNINGARR¹È
STEFNU UM SJÎUNDU RANNSËKNA¹¾TLUN %3"
3JÎUNDA RANNSËKNAR¹¾TLUNIN HËFST NÒNA UM
¹RAMËTIN STENDUR FRAM TIL ¹RSINS  OG HAFA
FYRSTU AULÕSINGAR EFTIR UMSËKNUM VERIÈ BIRTAR 
R¹ÈSTEFNUNNI VERÈA MEÈAL ANNARS FULLTRÒAR FR¹
FRAMKV¾MDASTJËRN %VRËPUSAMBANDSINS SEM
MUNU KYNNA HLUTA ¹¾TLUNARINNAR %FTIR H¹DEGI
VERÈA SÅÈAN UNDIR¹¾TLANIRNAR KYNNTAR
2¹ÈSTEFNAN ER HALDIN ¹ .ORDICA (OTEL OG HEFST KL  (ENNI LÕKUR MEÈ
VEGGSPJALDASÕNINGU ¹ ÒRVALI VERKEFNA MEÈ ÅSLENSKRI Ö¹TTTÎKU Å SJÎTTU RANNSËKN
AR¹¾TLUN %3"
2¹ÈSTEFNAN ER ÎLLUM OPIN EN ËSKAÈ ER EFTIR ÖVÅ AÈ Ö¹TTTAKENDUR SKR¹I SIG ¹
NETFANGIÈ RANNIS RANNISIS EÈA Å SÅMA   ¶ETTA ER GOTT T¾KIF¾RI FYRIR ALLA
Ö¹ SEM VILJA KYNNA SÁR T¾KIF¾RI SEM GEFAST INNAN ¹¾TLUNARINNAR

Gítarnámskeið - Einkatímar
6NUiQLQJVWHQGXU\Àr Sími 581-1281
gitarskoli@gitarskoli.is • www.gitarskoli.is
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Alþýðuraddirnar hljóma
Munnleg saga þykir áhrifarík aðferð innan sagnfræði.
Frásagnir og endurminningar óbreytts fólks þykja
ljúka sagnfræðingum upp
nýjar gáttir að skilningi að
sögunni en ritaðar heimildir þykja fremur horfa til
sögu valdastéttanna.
„Við erum að fara af stað með
þessa miðstöð því okkur hefur
fundist brotalöm á ákveðnum
þætti í okkar menningu. Við
höfum lagt mikla áherslu á að
varðveita ritaðar heimildir en
þær munnlegu hafa fengið að
sitja á hakanum,“ segir Guðmundur Jónsson sagnfræðingur, einn
þeirra sem koma að opnun Miðstöðvar munnlegrar sögu. Mið-

stöðin verður opnuð við hátíðlega
athöfn í Landsbókasafni Íslands á
morgun um klukkan þrjú.
Guðmundur segir miðstöðina
ætla að beita sér fyrir söfnun,
varðveislu, rannsóknum og miðlun á munnlegum heimildum sem
snerta sögu lands og þjóðar. Hann
segir munnlegar sögur helst ólíkar þeimrituðu að því leyti að þær
miðli fremur sögu alþýðunnar en
valdhafanna. Munnlegar heimildir gefi fólki tækifæri til að nálgast söguna á nýjan og oft óvæntan
hátt, því í henni fái raddir alþýðufólksins að hljóma, sem allt of
sjaldan heyrist í opinberum
sagnaritum.
„Mikil vakning varð meðal
sagnfræðinga í kringum 1970 á
munnlegri sögu og hefur hún
notið hylli víða um lönd síðan.
Einhverra hluta vegna hefur hún
þó aldrei náð almennilegri fót-

festu hér á landi,“ segir Guðmundur en nefnir sem líklega
skýringu að lítið hafi verið lagt
stund á samtíma sögu hér á landi.
Guðmundur hvetur fólk til að
senda upptökur sem það telur
eiga erindi við miðstöðina. Upptökurnar verði færðar yfir á stafrænt form og frumeinktakið sent
til eigendanna aftur.
Við opnunina verður tekin í
notkun vefsíðan munnlegsaga.is.
„Okkar von er að þetta megi
verða til þess að rödd alþýðufólks
og skilningur þess á sögunni fái
frekar að heyrast,“ segir Guðmundur.
Í tilefni af opnun Miðstöðvarinnar verður haldið norrænt málþing um munnlegar heimildir í
húsnæði Odda, Háskóla Íslands, á
laugardaginn. Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu Háskólans.
KAREN FRETTABLADIDIS

3EGJA AÈ DREGIÈ HAFI ÒR ¹HRIFUM KENNARA

Kennarar vanmetir leiðtogar
„Það hefur ekki verið horft á kennara sem leiðtoga á námskeiðum
hér á landi og því fannst okkur
áhugavert að snerta á þeim fleti.
Báðar erum við nefnilega sannfærðar um að þessi stétt gegni
leiðtoga hlutverki þótt það sé vanmetið,“ segja Eiríksína Kr.
Ásgrímsdóttir og Edda Kjartansdóttir,
verkefnisstjórar
SRR
símenntun hjá Kennaraháskóla
Íslands.
Eiríksína og Edda hafa báðar
starfað við kennslu og stjórnun og
segja þær reynslu sína af þeim
störfum ýta enn frekar undir þá
kenningu þeirra að kennarastarfið
sé vanmetið leiðtogastarf. Úr
þessu vilja þær bæta og í samræðum þeirra á milli kviknaði hugmyndin að námskeiðinu „Býr leiðtogi í þér“ sem þær eru nú að fara
af stað með.
Eiríksína segir að dregið hafi
úr áhrifum kennara á eigin störf
að undanförnu þar sem þeir séu
undir stöðugum kröfum og leið-

%$$! +*!24!.3$«44)2 /' %)2¥+3¥.! +2 3'2¥-3$«44)2 3EGJA KENNARA VAN

METNA LEIÈTOGA OG ÒR ÖVÅ VILJA Ö¾R B¾TA

beiningum frá margs konar sérfræðingum sem telji sig hafa fundið upp leiðarvísi að skólastarfi.
Þær Edda og Eiríksína segja
námskeiðinu ætlað að efla áhrifamátt kennara og gera þá að frekari
gerendum í starfi sínu. „Við erum

&2¡44!",!¨)¨'6!

ekki að hnýta í þau störf sem kennarar vinna nú þegar heldur viljum
við einfaldlega gera fólki og kennurum ljóst að kennarastarfið er
leiðtogastarf og á að vera metið
sem slíkt,“ segir Eiríksína að
lokum.
KDK
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Ástkær eiginmaður minn,

Snjólfur Björgvinsson



„Ég held að Íslendingar og
Japanar eigi tölvert sameiginlegt.
Fyrir utan það að vera frá
eldfjallaeyjum þá eru báðar
þessar þjóðir svolítið klikkaðar og
tæknióðar en trúa samt á gamlar
þjóðsögur.“

frá Borgargerði, Djúpavogi, Vestursíðu 10,
Akureyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Seli mánudaginn
22. janúar. Útförin auglýst síðar.





Fyrir hönd barna hins látna og annarra ástvina,


Hulda Friðriksdóttir.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

NORÈURLJËS SJ¹ST B¾ÈI HÁR
¹ LANDI OG ANNARS STAÈAR Å
%VRËPU
3KËLASKYLDA ER LENGD ÒR
¹TTA ¹RUM Å NÅU Å FRUM
VARPI TIL LAGA ¹ !LÖINGI
3TEF¹N (ÎRÈUR 'RÅMSSON
HLÕTUR ¥SLENSKU BËK
MENNTAVERÈLAUNIN ÖEGAR
ÖAU ERU VEITT Å FYRSTA SINN
"ORIS *ELTSÅN FORSETI 2ÒSS
LANDS SEGIR AÈ H¾TT VERÈI
AÈ BEINA RÒSSNESKUM
KJARNAFLAUGUM AÈ SKOT
MÎRKUM Å "ANDARÅKJUNUM
4ËNLISTARMAÈURINN
-ICHAEL *ACKSON REIÈIR
FRAM S¹TTAGREIÈSLU ¹N
ÖESS ÖË AÈ J¹TA SÎK Å M¹LI
ÖAR SEM HANN VAR SAKAÈUR
UM AÈ HAFA MISNOTAÈ
UNGAN DRENG

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Svavar Svavarsson
múrarameistari, Austurvegi 16, Grindavík,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann
22. janúar. Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju miðvikudaginn 31. janúar kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hins látna er bent á orgelsjóð Grindavíkurkirkju.
Sæbjörg M. Vilmundsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir
Hallur Gunnarsson
Lárus Svavarsson
Svavar Þór Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, sonar, bróður og tengdasonar,

Jóhanns Pálmasonar
fer fram frá Dómkirkjunni föstudaginn 26. janúar kl 13.
Ragnheiður Gísladóttir
Hlynur Jóhannsson
Egill Þór Jóhannsson
Askur Jóhannsson
Alfa Jóhannsdóttir
Pálmi Sveinsson
Kristrún Pálmadóttir
Sveinbjörg Pálmadóttir
Gísli Jónsson

Alfa Malmquist

Jóna Birta Óskarsdóttir

Þeim sem vildu minnast Jóhanns er bent á minningarsjóð
nr. 0513-14-607272 hjá Glitni.

Alexía Margrét Ólafsdóttir
Skipholti 6, Reykjavík,
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lést á Landspítala Fossvogi föstudaginn 19. janúar sl.
Jarðarförin fer fram fimmtudaginn 25. janúar frá
Grafarvogskirkju kl. 13.00.
Jens Stefán Halldórsson
Ólöf Jóna Jensdóttir
Ástbjörn Jensson
Jenný Stefanía Jensdóttir
Ingibjörg Jensdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Björn Grímsson
May Brit Kongshaug
Grettir Grettisson
Gunnar Smith

María Guðmundsdóttir
lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar aðfaranótt
mánudagsins 22. janúar. Jarðsungið verður frá
Siglufjarðarkirkju laugardaginn 27. janúar kl. 11.
Halldóra Ragnarsdóttir

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

Alexía Margrét Ólafsdóttir
Skipholti 6, Reykjavíkm

Frímann Gústafsson
Einar Júlíusson
Haukur Jónsson
Herdís Sæmundardóttir
Jón Ásgeirsson

María Lillý Ragnarsdóttir
Guðmundur Ragnarsson
Kristín Ragnarsdóttir
Ragnar Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Landspítala Fossvogi föstudaginn 19. janúar sl.
Jarðarförin fer fram fimmtudaginn 25. janúar frá
Grafarvogskirkju kl. 13.00.
Jens Stefán Halldórsson
Ólöf Jóna Jensdóttir
Ástbjörn Jensson
Jenný Stefanía Jensdóttir
Ingibjörg Jensdóttir
ömmu- og langömmubörn.

60 ára

&JÎLBREYTT SËKN
Dr. Halldór Björn Runólfsson var nýlega skipaður í
embætti
forstöðumanns
Listasafns Íslands. Halldór
Björn lauk doktorsprófi frá
sjónlista- og fagurfræðideild
við Sorbonne-háskóla í París
á síðasta ári og starfar sem
lektor og yfirmaður listfræða
við
Listaháskóla
Íslands. Hann mun taka við
starfinu, sem veitt er til
fimm ára, þann 1. mars næstkomandi.
Listasafn Íslands er þjóðlistasafn og leggur megináherslu á 19. og 20. aldar list,
íslenska og erlenda. Það á

er í dag 25. janúar
Björn Grímsson
May Brit Kongshaug
Grettir Grettisson
Gunnar Smith

Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð
við andlát og útför móður, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu
okkar,

Ámundi Jökull
Játvarðsson
vélfræðingur.
Í dag rekur Ámundi Regnbogann leikskóla
ásamt konu sinni Lovísu Hallgrímsdóttur
leikskólastjóra. Þau taka á móti ætting jum
og vinum næsta laugardag 27. janúar milli
kl. 17 og 19 í sal Regnbogans að
Bleikjukvísl 10, Reykjavík.

SÁR SËKNARF¾RI Å UPPLÕSINGAMIÈL
UN SAFNSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigurlaugar Gísladóttur
sem lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
sunnudaginn 14. janúar síðastliðinn.

,)34!3!&. ¥3,!.$3 .ÕR SAFNSTJËRI

merkasta safn íslenskra
verka hér á landi eftir helstu
myndlistarmenn þjóðarinnar sem og vaxandi safn
erlendra
verka
eftir
heimskunna listamenn.
Halldór
segist
meta
helstu sóknarfæri Listasafns Íslands í hlutverki
þess sem upplýsingaveita
um myndlist. „Nú þegar er
búið að vinna töluvert í því
að gera safnskost safnsins
aðgengilegan. Búið er að
mynda safnið og koma því á
tölvutækt form og það er í
farvatninu að gera safnið
aðgengilegt
á
netinu,“
útskýrir Halldór og vísar til
Sýndarsafnsins sem er rafrænn gagnagrunnur um
listaverkaeignina sem nú
má fá aðgang að í Fræðslumiðstöð safnsins við Fríkirkjuveg en stefnt er að því
að koma efni þess á netið.
„Það væri einnig frábært
ef að hægt yrði í framtíðinni
að miðla sýningum á netinu,“
bætir hann við.

Sigríður Sigurgeirsdóttir
Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

frá Súðavík, síðast til heimilis í
Tjarnarlundi 17b, Akureyri,

verður jarðsungin frá Súðavíkurkirkju laugardaginn
27. janúar kl. 14.00. Blóm og kransar afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð
Súðavíkurkirkju. Upplýsingar í símum 450 4621,
456 4912 og 456 4959.
Daníela Guðmundsdóttir
Grétar Geir Guðmundsson
Sævar M. Birgisson
Ólafur Guðmundsson
ömmu- og langömmubörn.

Sigurjón Þorvaldsson
Agnes Eymundsdóttir
Svanhvít Leifsdóttir
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við fráfall og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra

Jóns Kristins Þorsteinssonar

Péturs Traustasonar,

Bollatanga 16, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Gjörgæsludeildar
Landspítalans - háskólasjúkrahúss í Fossvogi.
Þórey Ásthildur Kolbeins
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

augnlæknis, Miðleiti 1, Reykjavík.
Theodóra Smith
María Pétursdóttir
Anna Guðrún Pétursdóttir
Trausti Pétursson
Óskar Smith Grímsson

Dagmar Lúðvíksdóttir
Þrúður Gunnlaugsdóttir.

Svala Guðmundsdóttir
í Selsundi,
verður kvödd og jörðuð að Odda á Rangárvöllum laugardaginn 27. janúar 2007 kl. 14. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á endurhæfingarstöðina á Reykjalundi,
eða elli- og hjúkrunarheimilið Lund á Hellu.
Sverrir Haraldsson,
börn, tengdabörn, barnabörn,
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.
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"JÎRN 2UNËLFSSON
VAR AÈSTOÈAR
SÕNINGARSTJËRI ¹
SÅÈUSTU SÕNINGU
,ISTASAFNS ¥SLANDS
(ÁR ER HANN ¹SAMT
,AUFEYJU (ELGADËTT
UR LISTFR¾ÈINGI OG
SÕNINGARSTJËRA
&2¡44!",!¨)¨'6!

ARF¾RI
Halldór Björn segir að landsmenn séu ekki nægilega meðvitaðir um þennan fjársjóð sinn. „Ég
hugsa að þjóðin viti af safninu en
það er ekki nægilega mikið hugað
að kynningu þess. Fráfarandi forstöðumaður dr. Ólafur Kvaran
hefur gert mikinn skurk í kynningarmálum þess, til dæmis með því
að semja um ókeypis aðgang að
safninu sem er ein frumforsenda
þess að almenningur kynnist því
betur. Það má því segja að hann
hafi hafið þessa sókn.“
Nýi forstöðumaðurinn kveðst
einnig vilja vinna að því að bæta
sýningaraðstöðu safnsins. „Það
hefur lengi verið rætt um að
stækka sýningarrými þess. Erlendum gestum sem vilja gjarnan kynnast íslenskri list finnst til dæmis
bagalegt að hvergi sé hægt að sjá á
einu bretti sögulegt yfirlit um
íslenska myndlist. Að því hefur
ekki verið hugað hjá neinu safnanna enda hefur ekki verið aðstaða
til þess. Að þessu verður að vinna
og myndi ég gjarnan vilja beita
mér fyrir því.“

Útsölulok
Nú á
allt að
seljast

KRISTRUN FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
(ELGA )NGËLFSDËTTIR
SEMBALLEIKARI ER  ¹RA

SGEIR ¶ËR $AVÅÈSSON
VEITINGAMAÈUR ER  ¹RA

3JÎFN (ARALDSDËTTIR
MYNDLISTARMAÈUR ER 
¹RA

Kringlunni sími 553 3536
"ALDUR ¶ËRHALLSSON
STJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR ER
 ¹RA
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Um daginn fékk
ég senda lesningu í formi
reglugerðar
fyrir húsfreyjur á sjötta áratugnum. Þó að
ég ímyndi mér
ekki að sömu
reglur séu enn
við lýði gat ég
hugsað
mér
að
þarna færi ágætis áminning um
hvernig dekra mætti við sambýlinginn á tyllidögum.
Efst á blaði var eðli málsins
samkvæmt að hafa kvöldmatinn
tilbúinn á réttum tíma, svo kauða
fyndist hann velkominn heim.
Einnig er mikilvægt að púðra

nefið og koma sér í gírinn, svo
maður (kona, öllu heldur) sé nú
sætur og hress þegar bóndi snýr
heim. Nefpúðrun má þó ekki hefjast fyrr en búið er að snyrta íbúð
og börn.
Þegar þessum undirbúningi er
lokið og húsbóndi kominn inn um
dyrnar er afar mikilvægt að steinhalda sér saman og passa að kvartanir sleppi ekki út fyrir varirnar.
Með lokaðan munn ber húsfreyju
því næst að hlúa að bónda í þartilgerðum
húsbóndastól,
útbúa
drykk handa kauða og klæða hann
úr skóm. Þá má gera rifu á munninn, en bara til að tala blíðlega.
Ekki má heldur gera kröfur um í
hvað kvöldinu skuli varið. Markmiðið er, að lokum, að gera heim-

ilið að stað þar sem eiginmaðurinn getur slakað á í friðarparadís
eftir erfiðan dag.
Það næsta sem ég kemst þessari reglugerð er að á heimili mínu
er til húsbóndastóll. Og ég held ég
láti það alveg eiga sig að leita í
þennan gagnabanka á næsta tyllidegi. Ég get mögulega teygt mig
yfir í að kaupa bjór til að eiga í
ísskápnum, hvort að sambýlingurinn fái nokkuð af honum get ég
ekki ábyrgst. Og mér finnst sambandsslit töluvert vænlegri kostur en að færa sveittan karlmann
úr sokkum að loknum löngum
vinnudegi. Mikil ósköp er ég fegin
og glöð að vera fædd á réttum
tíma og geta þess vegna verið jafn
eigingjörn og ég vil.

N 0ONDUS
Hvers vegna eru
gosauglýsingar
alltaf einhvers
konar glansmynd af
raunveruleikanum?
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%FTIR &RODE °VERLI

Til að
selja
meira
gos!

Ég meina, af hverju
þurfa allir að vera
svona fjandi ríkir,
grannir, eiga stórar
villur, ﬂottan bíl og
falleg börn?

Til að
selja
meira
gos!

Selur það Já, drekktu frá
meira gos að þér kvölina með
láta mér líða gosi og þá líður
eins og aula? þér eins og
sigurvegara!

N 'ELGJAN

Það virkar ekki,
gos fjandans
sull! Ég drekk
bara Öl!

Eins og svo
margir aular!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Það þarf sterka
tilﬁnningu

Ekki vera sár
mamma,
En kannski ertu bara
of gömul til að verða
ein með símanum!

Þetta er skondið að Friðrik
hringi, ég er búinn að vera að
hugsa til hans í allan dag!

Og mikla
þekkingu á
samskiptatækni
21stu
aldarinnar!

Nei! Ég
Þetta er Friðrik, er
trúi þessu
pabbi þinn þarna?
ekki

Meistari!

3 5 
N (ANDAN VIÈ HORNIÈ
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%FTIR 4ONY ,OPES

Góðan daginn nemendur
góðir og velkomin í
undraveröld galdra! í dag
ætlum við að renna yﬁr
grunninn í töfrum.

1"("-*1/:* &8"-'
)" ,7(&$+,*'/(8(
!/*$*1 $(+ %*6'6(-1$
N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Jæja, nú ætla ég að breiða
út tónlistina mína, ég
byrja á Tjörninni, fer svo á
Miklatún og þaðan fyrir utan
Kringluna!

N "ARNAL¹N
Minntu mig á að segja þér
nýjasta slúðrið um hana
Birgittu næst þegar við
erum ein.

Nú hefst Íslandstúrinn!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Minntu mig á það að gleyma
því aldrei að við erum aldrei
ein!
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Styður við menningarlífið
Kl. 20.00
Tónleikar í Laugarborg, Eyjafjarðarsveit. Þórunn Ósk Marínósdóttir
víóluleikari og Steinunn Birna Ragnarsdóttir píanóleikari flytja íslensk
samtímaverk eftir Þórð Magnússon,
Hafliða Hallgrímsson og Kjartan
Ólafsson. Tónleikarnir verða endurteknir í Listasafni Íslands næstkomandi laugardag kl. 17.30.

MENNING FRETTABLADIDIS

'LITNIR BANKI GERÈI NÕLEGA TVO SAMSTARFSSAMN
INGA ANNARS VEGAR VIÈ .ÕLISTASAFNIÈ OG HINS
VEGAR VIÈ MENNINGARMIÈSTÎÈINA (AFNARBORG OG
"YGGÈASAFN (AFNARFJARÈAR
-EÈ SAMNINGI SÅNUM VIÈ 'LITNI MUNU
(AFNAR BORG OG "YGGÈASAFN (AFNARFJARÈAR GETA
BOÈIÈ ËKEYPIS AÈGANG AÈ SÕNINGUM SÅNUM ¹RIÈ

*AFNFRAMT ÎÈRU STARFI SÅNU Å Ö¹GU MENNING
ARM¹LA ¹ LANDINU STARFR¾KIR 'LITNIR EINNIG SÁR
STAKAN MENNINGARSJËÈ SEM ¾TLAÈ ER AÈ STYÈJA
VIÈ VERKEFNI ¹ SVIÈI MENNINGAR OG LISTA MENNT
UNAR OG VÅSINDA SEM OG FORVARNARSTARFS OG
LÅKNARM¹LA EN MARKMIÈIÈ MEÈ STARFSEMI HANS
ER AÈ EFLA TENGSL FYRIRT¾KJANNA VIÈ SAMFÁLAGIÈ
OG STARFSUMHVERFI ÖEIRRA -ENNINGARSJËÈURINN
AFGREIÈIR FJÎLDA STYRKBEIÈNA ¹ ¹RI HVERJU EN ÖAÈ
ER JAFNFRAMT STEFNA HANS AÈ EIGA FRUMKV¾ÈI AÈ
SAMSTARFI Å ¹HUGAVERÈUM VERKEFNUM

 %KKI MISSA AF
EINLEIK "JARNA (AUKS ¶ËRS
SONAR UM FÎÈURHLUTVERKIÈ SEM
FRUMSÕNDUR VERÈUR Å )ÈNË Å KVÎLD
,EIKSTJËRI 0ABBANS ER 3IGURÈUR
3IGURJËNSSON
SÅÈUSTU SÕNINGUM ¹ GRÅSKRI
H¹DRAMATÅK Å ¶JËÈLEIKHÒSINU
EN ÖAR GEFUR AÈ LÅTA "AKKYNJUR
%VRÅPÅDESAR
AMERÅSKRI DANSSVEIFLU Å SÎNG
LEIKNUM &OOTLOOSE Å "ORGARLEIK
HÒSINU ,EIKSTJËRI ER 5NNUR ®SP
3TEF¹NSDËTTIR

&/234*«2) ',)4.)3 ,IPUR MEÈ PENNANN ÖEGAR

KEMUR AÈ UPPBYGGJANDI UNDIRSKRIFTUM

!BBABABB Å (AFNARFIRÈI
%2,%.$)2 !0!2 (LJËMSVEITIN &OREIGN

-ONKEYS LEIKUR ¹ &ORLEIK Å KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Fimmtudags
forleikurinn
Hljómsveitirnar Vicky Pollard,
Út-Exit, Gordon Riots og Foreign
Monkeys leika á vegum Fimmtudagsforleiks Hins hússins í kvöld.
Foreign Monkeys eru sigurvegarar Músíktilrauna árið 2006.
Tónleikarnir hefjast kl. 20 og er
allir 16 ára og eldri velkomnir.
Að venju er frítt inn.
Fimmtudagsforleikur
Hins
hússins er tónleikaröð sem er
hugsuð sem vettvangur fyrir
ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára
til að koma tónlist sinni á framfæri jafnframt því að fá reynslu í
því að sjá um tónleika. Tónleikaraðirnar byggja á þeirri hugmyndafræði að: útvega aðstöðu
og tækjabúnað til tónleikahalds
og búa með því til vettvang í samstarfi við ungt tónlistarfólk þar
sem að það getur öðlast reynslu í
því að halda tónleika og koma
tónlist sinni á framfæri.

Uppi varð fótur og fit þegar
fjölfræðingurinn og tónlistarmaðurinn Dr. Gunni
fékk styrk úr leiklistarráði
í fyrra til að vinna söngleik fyrir börn. Félagi hans
í þeim ráðagerðum var
leikarinn góðkunni Felix
Bergsson.
Leið og beið og kvisaðist að nýi
söngleikurinn væri byggður á
alræmdri barnaplötu Dr. Gunna,
Abbababb, sem geymdi meðal
annars Prumpulagið. Síðan fréttist að nýja verkið færi á fjalirnar í
Hafnarfirði.
Nú er hið sanna komið í ljós:
leikflokkur Felix, Á senunni, og
Hafnarfjarðarleikhúsið
standa
saman að nýjum söngleik fyrir
börn. Söngleikurinn
Abbababb
byggir á frábærri barnaplötu
Gunnars Lárusar Hjálmarssonar,
Dr. Gunna, sem kom út árið 1997
og seldist í þúsundum eintaka.
Meðal þekktustu laga eru Prumpulagið fyrrnefnda, Systa sjóræningi, Herra Rokk og fýlustrákurinn og Rauða hauskúpan. Lögin
eru hvert og eitt litlar sögur sem
standa sjálfstætt en geta líka
myndað skemmtilega heild.
Abbababb gerist í lok sumars,
einhvern tímann í kringum 1975,
meðan allir krakkar voru úti að
leika sér. Aðalkarakterarnir eru
börnin í leynifélaginu Rauðu hauskúpunni. Þau dreymir um að kom-

ast á forsíðu Moggans fyrir að
koma upp um hrikalega glæpi. Þegar dínamít fer að hverfa úr
vinnuskúrum í nágrenninu fara
dularfullir hlutir að gerast og æsispennandi atburðarás fer af stað.
Þá reynir á Rauðu hauskúpuna,
Herra Rokk og vini þeirra í hverfinu...
Listamenn sem koma að verkefninu eru þekktir: Sigurjón Kjartansson leikur Herra Rokk, Jóhann
G. Jóhannsson, Álfrún Örnólfsdóttir og Orri Huginn Ágústsson
leika krakkana í Rauðu hauskúpunni, Atli Þór Albertsson og Sveinn
Þór Geirsson leika stóru strákana
og Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir leikur Systu sjóræningja.
Hljómsveitina skipa auk dr.
Gunna, Birgir Baldursson og Elfar
Geir Sævarsson. Jón Skuggi skapar hljóðmyndina. Leikmynd er
verk Lindu Stefánsdóttur, Lárus
Björnsson hannar lýsingu og búningar eru hugarsmíð Dýrleifar
Ýrar Örlygsdóttur og Margrétar
Einarsdóttur.
Sigríður
Rósa
Bjarnadóttir hannar gervi. Leikstjóri söngleiksins Abbababb er
María Reyndal.
Og meira er í vændum: Geisladiskur með tónlistinni í sýningunni er tilbúinn. Á plötunni eru 16
skemmtileg lög. Birgir Baldursson og Dr. Gunni stjórnuðu upptökum. Heimasíða sýningarinnar
er
www.abbababb.is.
Framkvæmdastjóri Abbababb er Felix
Bergsson. Frumsýning er ákveðin
11. febrúar og þá er bara bíða
spenntur.
PBB

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

Ekki missa af...
Stórskemmtileg sýning um kostulega konu!

Ólafía Hrönn í ham!

,%)+(²3 ,EIÈIR $R 'UNNA OG &ELIX L¹GU SAMAN Å 0OPPPUNKTI EN NÒ ERU ÖEIR BÒNIR

AÈ SMÅÈA SÎNGLEIK FYRIR BÎRN (AFNARFJARÈARLEIKHÒSIÈ BUIÈ AÈ KAUPA NÕTT HLJËÈ
KERFI OG FRUMSÕNING ¹KVEÈIN

Þrælar þorrans
Skáldafélagsskapurinn
Nýhil
stendur fyrir upplestrarkvöldi í
Stúdentakjallaranum við Hringbraut í kvöld.
Skáldin þreyja þorrann líkt og
aðrir landsmenn og munu nokkrir
„súrsaðir og sviðnir kjammar“
troða upp og lesa ljóð sín og verða
þar bæði óvæntir nýliðar sem og
annálaðir góðkunningjar Nýhilsamsteypunnar.

Á lista afreksfólksins má finna
Gísla Hvanndal Ólafsson, Þórdísi
Björnsdóttur, Ingólf Gíslason, Unu
Björk
Sigurðardóttur,
Örvar
Þóreyjarson Smárason og Björk
Þorgrímsdóttur.
Dagskráin hefst kl. 20.30.
Aðgangur að samkomunni er
ókeypis og eru ljóðaunnendur og
annað andans fólk hvatt til að
mæta.

bakkyn jur
2400 ára snilld!
Merkilegur menningarviðburður!
Stórbrotin uppsetning!

3²23!¨52 /' 36)¨).. ®RVAR ¶ËREYJARSON 3M¹RASON RITHÎFUNDUR OG TËNLISTARMAÈUR

LES UPP Å 3TÒDENTAKJALLARANUM ¹SAMT FLEIRUM
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Í tilefni Myrkra músíkdaga
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Framlag
Sinfóníuhljómsveitar
Íslands til Myrkra músíkdaga að
þessu sinni er glæsilegir tónleikar
þar sem kynnt verða fjögur verk
eftir jafnmörg tónskáld. Sveitin
flytur, ásamt einleikurunum
Guðrúnu Birgisdóttur og Martial Nardeau, verk eftir Karólínu Eiríksdóttur, Herbert
H. Ágústsson, Erik
Mogensen og Örlyg
Benediktsson.
Hljómsveitarstjóri
er Roland Kluttig.
Tónlistarunn-

,%)+!.$) 4«.,)34!2
(*«. (JËNIN -ARTIAL

.ARDEAU OG 'UÈRÒN
"IRGISDËTTIR HAFA ¹TT FAR
S¾LT SAMSTARF VIÈ +ARËLÅNU
%IRÅKSDËTTUR TËNSK¹LD

endur kannast við verk Karólínu
Eiríksdóttur en hún hefur starfað
ötullega að sköpun sinni um árabil.
Nýlega frumsýndi Íslenska
óperan verk hennar Strengjaleiki en að þessu sinni
verður konsert á
efnisskránni
sem
Karolína
samdi sérstaklega fyrir einleikarana,
hjónin
Martial
Nardeau og
Guðrúnu
Birgisdóttur. Hafa þau
átt farsælt
samstarf
við tónskáldið sem áður
hefur samið
verk fyrir

þau, bæði dúó- og einleiksverk.
Herbert H. Ágústsson stundaði
tónlistarnám í Graz og var hornleikari í Fílharmoníuhljómsveitinni í Graz á árunum 1945 til 1952
en þá kom hann til Íslands og gerðist fyrsti hornleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Verkið „Concerto breve“ samdi Herbert árið
1965 en Sinfóníuhljómsveit Íslands
lék verkið fyrst árið 1971.
Örlygur Benediktsson hóf tónlistarnám í Hafralækjarskóla,
lærði síðan hjá tréblásarameisturum Tónlistarskólans í Reykjavík
og að því loknu hóf hann nám í tónfræðadeild skólans. Framhaldsnám sitt stundaði hann við rússnesku Ríkiskonservatoríuna í St.
Pétursborg. Tónverk hans „Eftirleikur“ er fyrsta verkið sem Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur.
Tónleikarnir hefjast að vanda
kl. 19.30 í Háskólabíói.
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Gyðingar og víkingar
„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Fjórar ungar konur úr tveimur
ólíkum löndum deildu vist í Arnhem við nám í samningu listdansa í ArtEZ-skólanum. Tvær
þeirra voru íslenskar, menntaðar
sem dansarar úr Listdansskóla
Íslands, hinar komu frá Ísrael.
Þeim var falið það verk að setja
saman hugmynd að danssýningu
og datt þá í hug að leiða saman
tvo ólíka heima. Hugmyndinni
var vel tekið en það var ekki fyrr
en komið var að skilnaðarstund
að upp rann ljós; innrásin í Líbanon stóð sem hæst.
Nú eru þær komnar hingað til
lands allar fjórar og á föstudag
og laugardagskvöld verða þær
með sýningu: Víkingar og gyðingar kallast hún og er sett saman
úr þremur dansverkum og einni
stuttmynd. Sér til liðsinnis hafa
þær stöllur ellefu unga tónlistar-

menn úr skóla FÍH. Verkin eru
ólík: Margrét segir eitt þeirra
afstrakt, annað hafa beina tilvísun í hryðjuverk. Þau standi nær
leikverkum og myndverkum í
rými en beinlínis dansi.
Þær stöllur, Margrét Bjarnadóttir, Sara Sigurðardóttir, Annat
Eisenberg og Noa Shadur náðu
vel saman. Þeim var ljóst hvað
hlutskipti þeirra voru ólík: stelpurnar frá Ísrael rifjuðu upp þá
daga þegar þær urðu að fara í
skólann með gasgrímur í poka
meðan Persaflóastríðið stóð sem
hæst. Þó þær næðu vel saman
var heimur þeirra ekki einn - eða
bjuggu þær þrátt fyrir það sama
heiminn.
Margrét segir að verkefnið
hafi orðið til með stuðningi verkefnis Evrópusambandsins - Ungt
fólk í Evrópu. Hún er hvergi

bangin að koma heim og taka upp
þráðinn við frekari dansasamningu þegar þessari lotu lýkur.
Þær Saga ætla að reyna að vinna
saman að frekari verkefnum.
Ekki er ljóst á þessu stigi hvort
þær komast með vinkonum
sínum til Ísrael til að sýna þar.
Það er erfiðara að finna fjármagn til sýninga þar en hér. Þær
voru svo heppnar að komast í
samband við Hafnarfjarðarleikhúsið, en þar standa nú yfir
æfingar á tveimur verkum,
Abbababb,
barnarokksöngleik
dr. Gunna og Felix Bergssonar
og verki sem byggir á Draumalandi Andra Snæs. Skammt er í
frumsýningingu á Abbababb og
var danssýningu þeirra vinkvenna skotið inn. Einungis eru
fyrirhugaðar sýninga á föstu- og
laugardagskvöld.
PBB

Rannsóknasetur stofnað
Samkeppnin eykst enn milli
háskólanna í landinu og eru menn
teknir að merkja sér ný svið: í gær
var tilkynnt að Háskólinn á Bifröst, Íslenska óperan og Félag
íslenskra hljómlistarmanna kæmi
að stofnun Rannsóknaseturs í
menningarfræðum við Háskólann
á Bifröst. Við setrið skulu stundaðar rannsóknir á sviðum sem
tengjast listgreinum og öðrum
sviðum menningar. Á Bifröst hafa
menn um tveggja ára skeið staðið
fyrir meistaranámi í menningarog menntastjórnun með það að
markmiði að þjálfa stjórnendur í
mennta- og menningarlífi. Á þeim
tveimur árum sem liðin eru síðan
farið var af stað með þetta nám
hefur fjölbreyttur hópur fólks úr
menningar- og listalífi, skólakerfinu og fleiri sviðum samfélagsins

stundað þetta nám á Bifröst og
útskrifuðust fyrstu nemendurnir í
fyrra. Menningarstarfsemi er
veigamikill þáttur í íslensku samfélagi og skilar verulegum efnahagslegum og andlegum verðmætum og er tónlistin skýrt dæmi um
slíkt. Hefur nýráðinn rektor á Bifröst, dr. Ágúst Einarsson, lagt sig
fram um að kanna framlegð og
umfang menningarstarfsemi og
flutt um það erindi víða, síðast á
aðalfundi Bandalags íslenskra
listamanna í Borgarnesi um síðustu helgi. Frekari rannsóknir á
þessum sviðum eru nauðsynlegar
til að efla listgreinar enn frekar.
Stofnaðilar skuldbinda sig til
að leggja setrinu lið eftir föngum,
með ráðgjöf, aðstoð, kennslu eða á
annan hátt. Segir í yfirlýsingu
þeirra að rannsóknir skuli taka

-%..).'!22!..3«+.)2 $R GÒST

%INARSSON ER FRUMKVÎÈULL Å RANNSËKN ¹
UMFANGI MENNINGAR HÁR ¹ LANDI Å EFNA
HAGSLEGU TILLITI

mið af íslenskum og erlendum
aðstæðum og niðurstöður rannsókna skulu birtar á aðgengilegan
hátt og vera grundvöllur umræðu
um menningarmál í íslensku samfélagi.
PBB
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R¹ (¹SKËLAÒTG¹FUNNI ER KOMIÈ
RITIÈ -ATHEMATICAL %DUCATION IN
&)CELAND
IN (ISTORICAL #ONTEXT p 3OCIO
%CONOMIC
$EMANDS AND
)NFLUENCES
p EFTIR +RISTÅNU
"JARNADËTTUR
"ËKIN FJALLAR
UM ST¾RÈ
FR¾ÈIN¹M
OG KENNSLU
¹ ¥SLANDI FR¹
ÖRETT¹NDU
ÎLD TIL ÖEIRRAR
TUTTUGUSTU
2AKIN ERU
STRAUMHVÎRF ER URÈU ÖEGAR ST¾RÈ
FR¾ÈINGARNIR "JÎRN 'UNNLAUGSSON OG
«LAFUR $ANÅELSSON MËTUÈU KENNSLU
2EYKJAVÅKURSKËLA HVOR ¹ SINNI ÎLD
OG GREINT FR¹ REGLUGERÈ ¹RIÈ  ER
VARÈ TIL ÖESS AÈ STOFNUN ST¾RÈFR¾ÈI
DEILDAR SKËLANS SEINKAÈI UM ¹RATUGI
-EGINEFNI BËKARINNAR VARÈAR ALÖJËÈ
LEGA UMBËTAHREYFINGU SEM KENND ER
VIÈ NÕST¾RÈFR¾ÈI ORSAKIR HENNAR OG
¹HRIF ¹ ÅSLENSKA ST¾RÈFR¾ÈIMENNTUN
¶R¹TT FYRIR MARGVÅSLEGA ERFIÈLEIKA SEM
HÒN OLLI ¹TTI HÒN VEIGAMIKINN Ö¹TT Å
ENDURNÕJUN ÅSLENSKS SKËLAKERFIS OG
LAÈAÈI FRAM FRUMKV¾ÈI KENNARA OG
SKÎPUNARKRAFT

Styttist í Tvíæringinn í Feneyjum
Það styttist í Tvíæringinn í Feneyjum: Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson myndlistarmaður var
valinn af fagnefnd sem menntamálaráðherra skipaði til að vera
fulltrúi Íslands á þessari stærstu og
virtustu myndlistarmessu Evrópu.
Í vikunni var tilkynnt að Landsvirkjun kæmi honum til stuðnings.
Forstöðumaður
Kynningarmiðstöðvar myndlistar, dr. Christian
Shoen, er „commissioner“ verkefnisins en Hanna Styrmisdóttir er
sýningarstjóri og heldur um alla
þræði. Sagði hún í samtali við
Fréttablaðið að fjármögnun verksins gengi vel og stefnt væri á að
ljúka henni í mars. Steingrímur
hefur þegar lagt verkið niður og er
vinnsla þess langt komin. Verður
það kynnt í smáu sem stóru við

sama tækifæri. Nú er lokið langri
dvöl íslenskra myndlistarmanna í
finnska skálanum á sýningarsvæðinu. Shoen fór suður eftir og fann
nýtilega jarðhæð í palazzo við
Grand Canale, um 180 fermetra, og
er hún leigð undir sýninguna.
Þar er aðgengi gott, bæði frá
götu og síkinu. Fer sendinefnd til
Feneyja 20. maí en kynningardagar eru 7.-9. júní og hin formlega
opnun hinn 10. júní. Tvíæringurinn stendur svo fram á haust.
Steingrímur sagði í samtali við
Fréttablaðið að verkefnið væri
býsna stórt og kostnaðarsamt. Þó
að ákvörðun hafi verið tekin um
þátttöku hans í vor hafi ekki byrjað
vinna af alvöru við útfærslu fyrr
en í haust. Framlag Landsvirkjunar
væri mikilvægt.
PBB

F ERLENDRI RËT p ¶ÕÈINGAR Å BLÎÈUM
!
OG TÅMARITUM ¹ ÅSLENSKU 
 p NEFNIST RIT SEM NÕKOMIÈ ER ÒT
Å RITRÎÈINNI
3TUDIA )SLAND
ICA OG ER ÖAÈ
 RANN
SËKNARVERKIÈ
SEM KEMUR
ÒT Å ÖEIRRI RÎÈ
(ÎFUNDUR ER
3VANFRÅÈUR ,AR
SEN OG RITSTJËRI
RAÈARINNAR
ER 'UNNÖËR
UNN 'UÈ
MUNDSDËTTIR
²TGEFANDI
ER "ËKMENNTAFR¾ÈISTOFNUN (¹SKËLA
¥SLANDS ¶AR ER FJALLAÈ UM ÖANN MIKLA
VÎXT SEM VAR Å ÒTG¹FU PRENTMIÈLA ¹
SÅÈUSTU ¹RATUGUM NÅTJ¹NDU ALDAR OG
Å UPPHAFI ÖEIRRAR TUTTUGUSTU ¶ESSARI
ÒTG¹FU FYLGDI STËRAUKIN ÖÕÈINGASTARF
SEMI OG BIRTIST Å TÅMARITUM OG BLÎÈUM
¹KAFLEGA FJÎLSKRÒÈUGT ÒRVAL AF ÖÕDDU
EFNI (ÁR VORU ¹ FERÈ SK¹LDSÎGUR Å
FORMI NEÈANM¹LSSAGNA SM¹SÎGUR OG
LJËÈ EFTIR HEIMSÖEKKTA SEM LÅTT ÖEKKTA
HÎFUNDA VÅÈA AÈ ÒR HEIMINUM AUK
MARGS KONAR HAGNÕTRA TEXTA AF ÕMSUM
GERÈUM ¥ BËK 3VANFRÅÈAR ,ARSEN !F
ERLENDRI RËT ¶ÕÈINGAR Å BLÎÈUM OG
TÅMARITUM ¹ ÅSLENSKU   ER
ÖETTA EFNI SKR¹È OG FLOKKAÈ Å FYRSTA
SINN SVO AÈ LOKS ER H¾GT AÈ GERA SÁR
MYND AF ÖESSU VÅÈFEÈMA ÖÕÈINGAR
STARFI ¥ BËKINNI M¹ SJ¹ HVAÈA HÎFUND
AR VORU ÖÕDDIR HVERS KONAR TEXTAR VORU
VINS¾LASTIR TIL ÖÕÈINGAR OG Å MÎRGUM
TILVIKUM HVERJIR VORU MIKILVIRKUSTU
ÖÕÈENDURNIR 3KR¹NNI FYLGIR ÅTARLEGUR
INNGANGUR UM ÖÕÈINGAR TÅMABILSINS
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&IMMTUDAGUR
N N /0.!.)2
F  3ÕNING ¹ BËKVERKUM
3IGURBORGAR 3TEF¹NSDËTTUR VERÈUR
OPNUÈ Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI  SÕN
INGUNNI 3PARI B¾KUR ERU MYNDVERK
Å FORMI BËKAR "ËKIN SJ¹LF ER VERKIÈ
Å HEILD SINNI µMSAR AÈFERÈIR ERU
NOTAÈAR VIÈ AÈ BÒA TIL B¾KURNAR TIL
D¾MIS M¹LUN TEIKNING KLIPPIT¾KNI
LJËSMYNDUN OG ÖRYKKAÈFERÈIR ÕMIS
KONAR ¶¾R INNIHALDA SUMAR B¾ÈI
TEXTA OG MYNDIR AÈRAR ANNAÈHVORT
EÈA HVORUGT 6ERKIN ¹ SÕNINGUNNI ERU
UM ÖAÈ BIL  TALSINS EN HÒN STEND
UR ÒT FEBRÒARM¹NUÈ
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F  (LJËMSVEITIN 3LOW 4RAIN
HELDUR TËNLEIKA ¹ 'RAND 2OKK
3VEITIN LEIKUR TËNLIST TIL HEIÈURS
MEISTARA "OB $YLAN
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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STEPHEN KING

LEIKRIT BYGGT Á SÖGU STEPHEN KING
FR
26. JAN

MIÐASALA Á WWW.NASA.IS
EINNIG Á NASA MILLI KL.
13
3 OG 17
7 DAGLEGA.
PANTANIR Í SÍMA 511 1313

Sérstakt tilboÐ til VISA kreditkorthafa í janúar:*
MiÐinn í forsölu á 1.950 kr. í staÐ 2.900 kr.
*500 kr. afsláttur á miÐa eftir þaÐ.

LAUGARD. 26 JAN. 2007

LOKSINS,

LOKSINS

NÝDÖNSK
Á ÞESSU ÁRI MUN HLJÓMSVEITIN NÝ-DÖNSK FAGNA TUTTUGU ÁRA AFMÆLI
OG ÞVÍ ÁSTÆÐA TIL AÐ SLETTA ÚR KLAUFUNUM. MÆTA ÞEIR ÞVÍ HÉR Á NASA
Í FANTAFORMI, ÆTLA ÞEIR AÐ HEFJA LEIK UM KL 00.30 OG SPILA Í EINUM RYKK.
BETRA ER ÞVÍ AÐ KOMA SNEMMA TIL AÐ TRYGGJA SÉR MIÐA OG
MISSA EKKI AF NEINU.

HÚSIÐ OPNAR KL. 23
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
MIÐAVERÐ 1500 KR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA
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Ingjaldsfíflið er eftirminnilegt
 'OTT GL¹P

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
#HILDREN OF -EN SEM VAR FÅN OG (APPY &EET
SEM ER UMHVERFIS¹RËÈUR FYRIR BÎRN

EFTIRMINNILEGUR %INS ÎLL HLUTVERK 3VEINS
- %IÈSSONAR Å MYNDUM (RAFNS 'UNN
LAUGSSONAR

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
9OU -E AND $UPREE 6ONT

-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA
"RANDO OG "OGART

(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹
ÖIG
%MPIRE OF 4HE 3UN SAT Å MÁR LENGI OG 2OKK
Å 2EYKJAVÅK HORFÈI ÁG ¹ AFTUR OG AFTUR ÖË SVO
AÈ ÁG V¾RI AMK  ¹RUM OF UNGUR TIL AÈ
SKILJA PÎNKIÈ ALMENNILEGA

-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
#LINT

&/2%,$2!2 Frábærlega leikin mynd sem kemur

í kjölfar Barna og gefur þeirri mynd lítið eftir.
Áhrifarík mynd sem á fullt erindi við samtímann.
"!"%, Kvikmyndagerð í hæsta gæðaflokki. Krefj-

andi mynd sem lætur engan ósnortinn. Veitir
ekkert af því að sjá hana oftar en einu sinni.

(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
¡G ER TILFINNINGAVERA
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
+ARL GÒST ²LFSSON SEM )NGJALDSFÅFLIÈ ER

BIO FRETTABLADIDIS
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¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

„Nei, ómögulega takk“
Flestir eru á því að Martin Scorsese muni loksins hampa Óskarsverðlaununum fyrir bestu leikstjórn þegar verðlaunin verða afhent í næsta
mánuði. Hann er nú tilnefndur fyrir glæpamyndina The Departed.
Scorsese er minn maður og ég held með honum en samt held ég að það
færi best á því að hann fengi verðlaunin ekki að þessu sinni. Fari svo
að Akademían sjái loks aumur á honum væri sterkast hjá honum að
afþakka heiðurinn. Best væri einfaldlega að hann sleppti því að mæta í
Kodak-höllina en með því að láta sjá sig er hann að kyssa vönd þeirra
sem hafa niðurlægt hann fimm sinnum.
Scorsese var ekki tilnefndur fyrir Taxi Driver en hlaut tilnefningar
fyrir Raging Bull, The Last Temptation of Christ, Goodfellas, Gangs of
New York og The Aviator. Allt stórfínar myndir ef frá er talin Gangs of
New York, sem verðskuldaði varla tilnefningu á sínum tíma.
The Departed er fantagóð mynd en samt telst hún ekki til bestu verka
leikstjórans og þó hann þrái verðlaunin heitt er eitthvað bogið við það
ef hann þarf að þiggja þau fyrir mynd sem stendur Goodfellas og
Raging Bull að baki. Þá verður ekki horft framhjá því að að þessu sinni
etur Scorsese kappi við Alejandro González Iñárritu og Babel. Mynd
Iñárritu er stórvirki og Scorsese hlýtur að taka við verðlaununum með
nokkru óbragði í munni fari leikar svo að Akademían ákveði loks að
stinga dúsu upp í hann. Babel er betri og sterkari mynd en The
Departed. Um það þarf vart að deila og eftir að hafa sjálfur þurft að
lúta í lægra haldi, með sín bestu verk, fyrir minni spámönnum getur
Scorsese vart hugnast að hafa verðlaunin af leikstjóra sem er líklegur
til þess að hafa álíka mikil áhrif á kvikmyndagerð á fyrri
hluta 21. aldar og hann hafði sjálfur á seinni hluta
þeirrar tuttugustu.
Fái Scorsese verðlaunin nú eftir allt sem á undan hefur
gengið, og í ljósi þess við hvern er að etja nú, er í raun
um álíka málamyndun að ræða og að þiggja heiðursóskar á áttræðisaldri. Brenglað gildismat Akademíunnar liggur fyrir og er öllum ljóst sem vilja
sjá það þannig að það er miklu flottara að
vera í flokki með Hitchcock, Kubrick og
Orson Welles. Sagan er eini marktæki
dómarinn í þessum málum og það er því
ekki stórmennum sæmandi að míga utan í
Akademíuna.
Gefðu hyskinu því bara langt nef Marty
minn og segðu „nei, ómögulega takk“.

-ESTI SKÒRKURINN
3VARTHÎFÈI

'REASE )) VAR ËÖÎRF AÈ ËGLEYMDRI
&IELD OF $REAMS SEM VAR VOND
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIK
MYND TIL AÈ LEIKA Å HVERNIG
V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN HVER V¾RI
LEIKSTJËRI OG HVER MYNDI LEIKA ¹
MËTI ÖÁR
¶AÈ YRÈI "ASIC )NSTINCT  Å LEIKSTJËRN
0AUL 6ERHOEVEN ÖAR SEM ÁG K¾MI
Å STAÈ -ICHAEL $OUGLAS OG
!NGELINA *OLIE F¾RI MEÈ
HLUTVERK 3HARON 3TONE

(VER ER VERSTA KVIK
MYND SEM ÖÒ HEFUR
SÁÈ
#OBRA VAR LEIÈINDABLETTUR
¹ ANNARS FR¹B¾RUM FERLI
3YLVESTER 3TALLONE OG

"LINT AUGA !KADEMÅUNNAR
Martin Scorsese var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir The Departed á
þriðjudaginn. Þetta er sjötta
tilnefning Scorsese sem
besti leikstjórinn en þrátt
fyrir það hefur hann aldrei
hampað styttunni eftirsóttu.
Hann er þó síður en svo eina
dæmið um brenglað gildismat Akademíunnar.
Óskarsverðlaunin eru og hafa alltaf verið umdeild en í gegnum tíðinna hefur þó aldrei verið meira
deilt um nokkurn verðlaunaflokk
en besta leikstjórann. Þeir sem
finna Óskarnum flest til foráttu
benda iðulega á leikstjóraverðlaunin sem skýrasta dæmið um að
verðlaunin séu stór brandari sem
hafi ekkert með gæði eða hæfileika að gera enda er það illskiljanlegt að þungaviktarmenn
eins og Alfred Hitchcock, Charlie
Chaplin, Orson Welles og Stanley
Kubrick, hafi farið í gröfina án
þess að hljóta verðlaun fyrir sín
bestu verk.
Þessir fjórir, svo einhverjir séu
nefndir, hafa með myndum sínum
haft ómæld áhrif á minni spámenn
í bransanum og þegar vel er að
gáð gefur listinn yfir þá leikstjóra
sem ekki hafa hlotið Óskarsverðlaunin listanum yfir sigurvegarana lítið eftir.

(ITCHCOCK ALLTAF ÒTUNDAN
Kapalsjónvarpsstöðin
Turner
Classic Movies gerði skoðanakönnun á meðal breskra áhorfenda sinna árið 2005 um hver væri
besti leikstjórinn sem aldrei hefði
hlotið Óskarinn. Þar leiddi
Hitchcock listann en Scorsese
kom í kjölfarið með Stanley
Kubrick á hælunum.
Hitchcock fékk sex tilnefningar á árabilinu 1941 til 1961, meðal
annars fyrir ekki ómerkari myndir en Rebecca, Rear Window og
Psycho. Þegar horft er til risa eins
og Hitchcock og manns sem á að
baki jafn magnaðar myndir og
Kubrick hlýtur allt val Akademíunnar að gengisfalla en á þeim
bænum er lenska að friða samviskuna með því að veita afskiptum meisturum heiðursverðlaun á
gamals aldri.
Þetta á til dæmis við um

3 "%34) 3%- !,$2%) &¡++ 6%2¨,!5. !LFRED (ITCHCOCK VAR EINN ¹HRIFAMESTI KVIK
MYNDAGERÈARMAÈUR  ALDARINNAR !KADEMÅAN FÁKK SEX T¾KIF¾RI TIL AÈ VERÈLAUNA
HANN EN KAUS JAFN OFT AÈ SNIÈGANGA HANN

Hitchcock, Kubrick, Welles, Howard Hawks og Robert Altman.
Scorsese er hins vegar ekki dauður enn og á því enn möguleika á
langþráðum leikstjóraverðlaununum en er þessa stundina í sporum
Hitchcocks með sex tilnefningar.
Hvort The Departed skili honum
betri árangri en Psycho gerði
Hitchcock kemur í ljós í lok febrúar.

#OSTNER GEGN 3CORSESE
Akademían beindi blinda auganu
að Scorsese með eftirminnilegum
hætti árið 1991 þegar hún tók
Kevin Costner og Dances with
Wolves fram yfir Scorsese og
Goodfellas. Þarna var Scorsese
mættur með eina af sínum allra
bestu myndum en mátti horfa á
eftir styttunni til Costners og
ofmetinnar myndar sem hefur
ekki staðist tímans tönn. Costner
var í kjölfarið hampað sem miklu
efni og framtíð hans virtist björt.
Það kom svo á daginn að hann er
vonlaus leikstjóri sem hefur ekki
skilað af sér almennilegri mynd
frá því hann hampaði Óskarnum.

«3+!234!0!2!2 4# !LFRED (ITCHCOCK
 -ARTIN 3CORSESE
 3TANLEY +UBRICK
 2IDLEY 3COTT
 4IM "URTON
 )NGMAR "ERGMAN
 3PIKE ,EE
 -IKE ,EIGH
 (OWARD (AWKS
 2OBERTO 2OSSELLINI

¶EIR SÅSTU VERÈA FYRSTIR
Tapið fyrir Dances with Wolves er
eitt grófasta dæmið á seinni árum
um vafasamt gildismat Akademíunnar þó að fáir hafi kippt sér upp
við það á sínum tíma að Scorsese
skyldi lúta í lægra haldi fyrir
Costner. Þetta er þó hvorki í fyrsta
né síðasta skiptið sem falsspámaður er tekinn fram yfir meistara í
faginu og þessi saga mun halda
áfram að endurtaka sig svo lengi
sem Óskarsverðlaunin verða veitt.

Grísinn og kóngulóin
NÝTT OG BETRA GRAS...
EKKERT GERVIGRAS!

WWW.GRAS.IS

Barna- og fjölskyldummyndin
Charlotte‘s Web verður frumsýnd
í Sam-bíóunum annað kvöld. Myndin byggir á samnefndri og víðlesinni barnabók og fjallar um lítinn
grís, Wilbur að nafni, sem ung
stúlka bjargar frá slátrun og tekur
að sér að býlinu sínu. Í hlöðunni
kynnist Wilbur kóngulónni Charlotte sem tekur hann upp á sína
arma.
Dag einn komast Wilbur og
Charlotte að því að grísinn þykir
ekki á vetur setjandi og hefst þá
kapphlaup við tímann þar sem

Charlotte reynir með vef sínum að
stafa skilaboð til mannanna og
forða honum frá glötun.
Dakota Fanning leikur stúlkuna
sem bjargar grísnum í upphafi en
fjölmargir heimsþekktir leikarar
ljá dýrunum á býlinu rödd sína.
Fremst í flokki fara Julia Roberts,
sem talar fyrir Charlotte, Steve
Buscemi, Oprah Winfrey og Robert
Redford.
#(!2,/44%3 7%" +ËNGULË OG GRÅS

TENGJAST ËROFA BÎNDUM

THORARINN FRETTABLADIDIS
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Örvæntingarfull leit að blóðdemanti
Það er sláttur á þeim félögum
Leonardo DiCaprio og Djimon
Hounsou (Gladiator, The Island,
Eragon) í spennumyndinni Blood
Diamond og þeir uppskáru báðir
óskarsverðlaunatilnefningar
fyrir hlutverk sín í myndinni.
DiCaprio að sjálfsögðu fyrir bestan leik í aðalhlutverki en Hounsou
fyrir aukahlutverk.
Borgarastyrjöldin í Sierra
Leone er baksvið myndarinnar,
sem fjallar um lífshættulega leit
tveggja manna að stórum bleikum demanti. Hounsou leikur
fiskimanninn Solomon sem hefur
verið hrifsaður úr faðmi fjölskyldu sinnar og neyddur til þess
að leita að demöntum sem eru

notaðir til að fjármagna stríðsbrölt. Hann rekst fyrir tilviljun á
risavaxinn demant og ákveður að
hætta lífi sínu með því að fela
fundinn enda gæti demanturinn
bjargað fjölskyldu hans úr vonlausum aðstæðum.
Demantasmyglarinn
Danny
Archer (DiCAprio) hefur haft
lífsviðurværi af því að stunda
vopnaviðskipti með demöntum.
Hann fær fregnir af demanti Solomons á meðan hann er bak við
lás og slá en þegar hann fær
frelsið hefur hann uppi á fiskimanninum. Þessir ólíku einstaklingar snúa svo bökum saman í
leitinni að fjársjóðnum þó að forsendur þeirra séu gerólíkar.

Solomon er einnig að leita að
syni sínum sem hann vonast til að
geta bjargað frá herþjónustu en
Archer er fyrst og fremst að
hugsa um að bjarga eigin skinni
og ætlar að nota andvirði demantsins til þess að komast burt
frá Afríku.
Amnesty
International
á
Íslandi mun dreifa kynningarefni
um svokallaða „blóðdemanta“ á
meðan á sýningu myndarinnar
stendur en þetta orð er notað yfir
demanta sem eru notaðir til að
fjármagna vopnað ofbeldi.
Stríðsátök í Afríku eru oftar
en ekki háð fyrir andvirði blóðdemanta og stríðsherrar og uppreisnarmenn hafa notað gríðar-

legan
hagnað
af
slíkum
viðskiptum til vopnakaupa.
Samkvæmt
upplýsingum
Amnesty er talið að um 3,7 milljónir hafi látist í Angóla, Kongó,
Líberíu og Síerra Leóne í átökum,
sem fjármögnuð voru með sölu
blóðdemanta. Þó að stríð geisi
ekki lengur í Angóla og Síerra
Leóne, og átök hafi minnkað í
Kongó, leiðir sala blóðdemanta
enn til mannréttindabrota.

"!2)34 5- ",«¨$%-!.4 "LOOD $IA
MOND FJALLAR ÎÈRUM ÖR¾ÈI UM BLËÈUG
¹TÎK Å 3ÅERRA ,EËNE ,EONARDO $I#APRIO
ER HENT INN Å MIÈJA ÖESSA ATBURÈAR¹S Å
MYNDINNI SEM ÖYKIR HÎRÈ OG ËV¾GIN
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7INSLET FER MEÈ EITT AÈALHLUTVERKANNA Å
ÖESSARI UMTÎLUÈU MYND 4ODD &IELD

Foreldrar og
börn
Leikstjórinn Todd Field vakti mikla
athygli með frumraun sinni In the
Bedroom árið 2001. Myndin var
frumsýnd á Sundance-kvikmyndahátíðinni þar sem gagnrýnendur
tóku henni opnum örmum. Myndin
var hvarvetna ausin lofi og The
New York Times, The Wall Street
Journal, New York Magazine og
The New Yorker völdu hana mynd
ársins. Þá fékk hún fimm tilnefningar til Óskarsverðlauna, þar á
meðal sem besta myndin.
Græna ljósið frumsýnir nýjustu
mynd Fields, Little Children, á
föstudaginn en hún þykir ekki gefa
In the Bedroom þumlung eftir. Hér
fara þau Kate Winslet, Jennifer
Connelly og Patrick Wilson með
aðalhlutverkin en myndin fjallar
um nokkur pör sem kynnast í gegnum börn sín og eiga aðallega samskipti á leikvöllum, götum og í
sundlaugum smábæjarins sem þau
búa í.
Líf þessa fólks fléttast saman á
óvæntan og jafnvel hættulegan hátt
en annars er best að hafa sem fæst
orð um söguþráðinn enda hafa
framleiðendur þrábeðið fjölmiðla
um að segja sem minnst til þess að
draga ekki úr áhrifamætti myndarinnar.
&25-3µ.$!2 5- (%,').!
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.



 JANÒAR  &)--45$!'52

-!4'¨).'52).. 3)'52*«. "2).+ 4«.,)34!2-!¨52

Lét ekki glepjast af lifur í dulbúningi

Athugaðu...
...að það eru ýmis
ráð til hafir þú
saltað matinn of
mikið. Prófaðu
að setja hráa afhýdda kartöflu út
í réttinn. Hún ætti
að draga í sig saltið
á meðan rétturinn
eldast.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
¶AÈ TELST NÒ KANNSKI EKKI TIL MATAR EN ÖAÈ MYNDI VERA
KAFFI OG -AGIC ¶AÈ RÅFUR MANN AF STAÈ *Ò OG SKYR

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
-ÁR LÅÈUR NÒ YFIRLEITT BARA MJÎG VEL EN ¾TLI ÖAÈ SÁ EKKI BLAND Å
POKA FYRIR SVONA CA  KALL

"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
$RULLUMALLIÈ HENNAR MÎMMU ER ALLTAF BEST 3VO
AUÈVITAÈ FISKISÒPAN SEM ¶ËRUNN MÅN ELDAR STUND
UM 5PPSKRIFTIN ER HERNAÈARLEYNDARM¹L ÒR FJÎLSKYLD
UNNI HENNAR

(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¥SKALDAN BJËR
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¶ETTA ER AUÈVELT KAFFI -AGIC DRULLUMALL FR¹ MÎMMU FISKI
SÒPU POPP BLAND Å POKA FYRIR  KALL OG NËG AF ÅSKÎLDUM
BJËR

%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
¡G HEF ALDREI GETAÈ BORÈAÈ LIFUR SAMA HVERSU
MAMMA REYNDI AÈ DULBÒA HANA TIL AÈ KOMA
HENNI OFAN Å MIG ¡G GET HELDUR EKKI BORÈAÈ
ÖORRASÒRMETI ÖAR FËR KÒLIÈ

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
3VÅNSFËTUR MEÈ KLAUFINNI OG ÎLLU -AÈUR BORÈAÈI MEÈ SKEIÈ
UPP ÒR F¾TINUM ÖAÈ VAR ALGJÎR VIÈBJËÈUR

,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
¡G ER ALGJÎR POPPARI SVO ÖAÈ ER ALLTAF GOTT
AÈ EIGA NËG AF POPPI

6¥.6)¨52)..
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Hitaeiningar í áfengum drykkjum
Fyrir nokkrum árum tók ég þátt í afar sérkennilegri smökkun. Prófaðar
voru rétt um tíu áfengar gosblöndur og var markmiðið ekki einungis að
sannreyna gæði drykkjanna heldur ekki síður að skeggræða hvaða áhrif
þessir drykkir myndu hafa á neyslumenninguna. Þetta var á þeim árum
sem sala á áfengum gosblöndum margfaldaðist á ári hverju og ekkert
virtist stöðva framrás þeirra. Þeir sem tóku þátt í smökkuninni voru
flestir komnir yfir þann aldur sem drykkirnir eru miðaðir að (lesist:
voru ekki í markhópnum) en engu að síður kom það mér á óvart hversu
eindregin niðurstaðan var; fólk skildi hreinlega ekki hvernig sumt af
þessu dóti seldist því annan eins hroða höfðu menn vart smakkað. Nú
virðist sala gosblandanna hafa náð toppnum og neysla eykst sáralítið
milli ára. Ekki græt ég þá þróun því mér hefur alltaf verið fremur illa
við þessa drykki sem mér hefur virst vera framleiddir í þeim eina
tilgangi að koma áfengi ofan í þá sem annars geta vart komið því niður,
oftast sökum aldurs og þroskaleysis bragðlauka.
Við undirbúning greinar um hitaeiningafjölda í áfengum drykkjum
hugsaði ég með mér að nú væri lag að benda fólki á óhollustuna í
bölvuðum gosblöndunum! En sú Þórðargleði varði skammt því það kom
mér á óvart að þótt vissulega séu engir hollustudrykkir þarna á ferðinni
þá eru hitaeiningarnar ekki nema svona áttatíu prósentum fleiri en í
sambærilegu magni af bjór! Hélt það væri margfalt en það er víst notað
talsvert af gervisætuefnum í blöndurnar ...
Á netinu má finna ýmsar síður þar sem hitaeiningafjöldi áfengra
drykkja er tiltekinn. Áfengir drykkir eru misjafnlega hitaeiningaríkir en
þó sýnist mér að munurinn á milli einstakra vörumerkja í viðkomandi
flokkum sé hverfandi. Fyrir fólk í megrun er það Bjarmalandsför að
hefja leit að diet léttvíni eða vodka light, slíka drykki er ekki að finna.
Veldur því sú einfalda staðreynd að jafnan koma yfir níutíu prósent af
hitaeiningum í áfengum drykkjum úr alkóhólinu sem þeir innihalda. Og
hingað til hefur engum tekist að búa til hitaeiningasnautt alkóhól. Önnur
hitaeiningarík efni í áfengum drykkjum eru þrúgusafinn í vínum og
kornmjöðurinn í bjórum. Léttvín inniheldur afgangssykur sem ekki
breytist í alkóhól við gerjun og nemur hann frá tveimur til þremur
grömmum í þurrum vínum og upp í tíu til tuttugu grömm í til dæmis
sætum þýskum hvítvínum. Þau innihalda hins vegar mun minna alkóhól
en flest hvítvín og er því heildarhitaeiningafjöldinn
svipaður eða minni jafnvel. Hefðbundin sætvín
(desertvín) sem eru í senn sæt og með hátt hlutfall
af alkóhóli innihalda hins vegar mun fleiri hitaeiningar.
Meiri munur er á bjórnum. Venjuleg bjórflaska
inniheldur álíka margar hitaeiningar og vínglas.
Svokallaðir „light“ bjórar innihalda um þriðjungi
færri hitaeiningar og alkóhóllágur bjór allt að
helmingi færri.
 "/4.).. (6/,&4
%ITT KÅLË LÅKAMSFITU JAFNGILDIR UM  HITAEININGUM 3¹ SEM
DREKKUR  STËRA BJËRA ¹ VIKU INNBYRÈIR  HITAEININGAR ¹ ¹RI
SEM JAFNGILDIR RÅFLEGA  KÅLËUM AF LÅKAMSFITU
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%LDAÈ FYRIR ÎNNUM KAFNA
Birta Ósk Gunnarsdóttir
er önnum kafin kona. Hún
hefur þó afskaplega gaman
af að halda matarboð þegar
tími vinnst til.
„Ég vinn hjá 3 Sagas entertainment, og er framkvæmdastjóri
Footloose núna. Ég er líka í skóla
að læra markaðsfræði og alþjóðviðskipti, og svo er ég nuddari. Ég
sinni því svona stundum um helgar,“ sagði Birta. Það er því varla að
furða að hún kunni að meta auðvelda og fljótlega rétti. „Mér finnst
voða gott að fá mér salat með
kjúklingi eða eitthvað svoleiðis
þegar ég er ein,“ sagði Birta. „Hins
vegar hef ég mjög gaman af að
halda matarboð,“ bætti hún við.
Birta er hrifin af fiski, og þá
sérstaklega lúðu. „Af þessum
venjulegu fisktegundum finnst
mér lúðan langbest, en svo finnst
mér humar líka góður,“ sagði hún.
Hún segist á stundum reyna til-

raunastarfsemi í eldhúsinu, og til
dæmis læddust bananarnir fyrir
slysni í uppskriftina sem hún deilir hér með lesendum.
„Ég borða banana nú ekki hráa,
mér finnst þér ekki góðir. En einhvern tíma átti ég til banana og
var að malla þennan fiskrétt. Það
kemur svo gott sætt bragð af þeim
sem blandast svona við þetta
sterka,“ sagði Birta.
Hvað grænmetið í uppskriftinn
varðar segist hún yfirleitt grípa
það sem til er í ísskápnum. Eins er
það smekksatriði hve lengi rétturinn fær að standa í ofninum. „Lúðu
þarf bara rétt aðeins að steikja og
hún er fljót að eldast inni í ofninum. Maður fylgist bara með ostinum, hann á náttúrulega ekki að
vera brenndur. Í rauninni er allt í
fatinu tilbúið, þetta blandast bara
saman í ofninum,“ sagði Birta.
Réttinn má bera fram með salati og brauði, en Birta segir hann
þó það matarmikinn að því megi
vel sleppa.
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 LÒÈUFLÎK
HRÅSGRJËN FYRIR TVO
BANANAR
PAPRIKA
HVÅTLAUKUR
LAUKUR
SMUROSTUR
RIFINN OSTUR

Sjóðið hrísgrjónin og setjið í
eldfast mót, skerið lúðuna í bita og
veltið upp úr hveiti með sítrónupipar, salti og pipar. Steikið paprikuna, hvítlaukinn og laukinn á pönnu
og snöggsteikið lúðuna rétt aðeins.
Setjið lúðubitana yfir hrísgrjónin.
Setjið smá rjómaost, hreinan
eða með kryddblöndu, á pönnuna
svo úr verði smá sósa og hellið
síðan yfir fiskinn og grjónin.
Skerið bananann í þunnar sneiðar, raðið yfir allt saman og síðast
en ekki síst, stráið rifnum osti yfir.
Bakið í ofni þar til osturinn er bráðinn.

F í t o n / S Í A

Með fíkjur í fyrirrúmi
Fíkjur geta verið ráðgátur fyrir
leikmenn. Rúnar Gíslason hjá
Kokkunum veisluþjónustu þekkir
þó leyndardóminn og gaf Fréttablaðinu góð ráð um notkun ávaxtanna. „Fíkjur eru í raun og veru
ekki líkar neinum öðrum ávöxtum,“ segir Rúnar, sem borðar þær
eins og epli. „Það þarf ekkert að
fletta hýðinu af, bara bíta í.“
Rúnar segir fíkjur vera
afar vinsælan fylgifisk
villibráðar. „Þá gerir
maður oft marmelaði eða sultu úr
þeim. Fíkjurnar eru skornar í grófa
teninga,
settar í

pott með sykri og kannski einum
dropa af ediki. Svo er þetta soðið
niður, bara ekki of lengi,“ segir
hann.
Einnig má búa til afspyrnugóða
eftirrétti úr ávöxtunum. „Það er
hrikalega gott að gera karamellu á
pönnu, skera fíkjurnar í báta,
skella út í og bera fram með ís,“
segir Rúnar. „Svo má líka baka
þær. Þá sker maður smá stykki
ofan af, gerir kross í með hnífnum
og þrýstir kjötinu aðeins upp, eins
og maður gerir með bakaða kartöflu. Svo er brúnum hrásykri stráð
í sárið og fíkjurnar bakaðar í
ofni.“
Fíkjur geta þó verið mjög misjafnlega þroskaðar, að sögn Rúnars. „Sumar eru grænleitar, en
þær eru bestar svona bláleitar að
utan,” segir Rúnar.
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Capone í útvarpsrekstur
„Það er ekkert komið á hreint,
ekki ennþá,“ segir Búi Bendtsen,
annar stjórnandi morgunþáttarins
sáluga Capone. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru hann og
Andri Freyr Viðarsson að skoða
þann möguleika að stofna nýja
útvarpsstöð. „Þetta er mikið mál,“
bætir Búi við og vill sem minnst
segja. „Þetta er á frumstigi“,
útskýrir hann.
Þeim félögum var sem kunnnugt er sagt upp á gamlársdag
þegar útsendingum XFM og Kiss
FM var hætt. Búi segir að þessi
ráðstöfun hafi komið flatt upp á þá
og að aðdáendur þáttarins hafi
látið vel í sér heyra. „Þeir vilja fá
okkur sem fyrst í loftið,“ bætir
Búi við og segir þá róa að því

öllum árum að ráða bót á þessum
skorti. „Þetta eru enn bara þreifingar enda mikið mál að koma á
fót heilli útvarpsstöð,“ segir Búi.
Hann fer þó ekki í felur með að
þeir séu að athuga hvort þetta sé
raunhæfur möguleiki og útilokar
ekki að ef útvarpið gangi ekki upp
komi sjónvarp til greina.
Andri Freyr sagðist vera
spenntur fyrir þessum hugmyndum en vildi lítið tjá sig. „Já, hvað,
það er ekki eins og maður hafi
ekki gert þetta áður,“ segir hann
kokhraustur. Bloggarinn Ómar
Valdimarsson lét í veðri vaka á
heimasíðu sinni að félagarnir
væru komnir í samband við fjársterka aðila en Búi vísaði því alfarið á bug.
FGG
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*EFF 7HO MEÈ ÖRENNU
Hlustendaverðlaun FM 957
voru afhent með pompi og
prakt í Borgarleikhúsinu í
fyrrakvöld. Hljómsveitin
Jeff Who? var sigurvegari
kvöldsins með þrenn verðlaun.
+%,,9 /3"/52.% +ELLY MUN EKKI BIRTAST

¹ SÅÈUM 0LAYBOY ÖR¹TT FYRIR AÈ HAFA
MIKINN ¹HUGA ¹ ÖVÅ

Kelly ekki í
Playboy
Hugh Hefner, útgefandi Playboy,
segist ekki hafa áhuga á að birta
myndir af Kelly Osbourne í tímaritinu. „Ég sé það ekki gerast í
framtíðinni. Við breytum myndunum okkar ekki nógu mikið til
þess að það geti gerst,“ sagði
hann.
Ekki er langt síðan Kelly sagðist hafa mikinn áhuga á að láta
taka nektarmyndir af sér fyrir
Playboy en svo virðist sem þær
vonir séu nú orðnar að engu.

Jeff Who? fékk verðlaun sem
hljómsveit ársins, nýliði ársins og
fyrir lag ársins, Barfly. Magni
Ásgeirsson fékk tvenn verðlaun;
annars vegar sem söngvari ársins
og hins vegar fyrir tónleika ársins, Rockstar-tónleikana í Höllinni, sem hann hafði veg og vanda
af.
Stúlknasveitin Nylon fékk
tvenn verðlaun; fyrir myndband
ársins við lagið Closer, auk þess
sem Klara Ósk Elíasdóttir var
kjörin söngkona ársins. Loks var
plata Sálarinnar hans Jóns míns,
Undir þínum áhrifum, valin plata
ársins. Heiðursverðlaun FM 957
hlaut skemmtikrafturinn Laddi,
sem varð sextugur á dögunum.
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 #%.4 %INN AF UPPTÎKUSTJËRUM RAPPAR
ANS FANNST L¹TINN ¹ HEIMILI SÅNU

Upptökustjóri látinn
Einn af upptökustjórum rapparans 50 Cent, Dave Shayman, fannst
látinn á heimili sínu í New York.
Talið er að hinn 26 ára Shayman
hafi framið sjálfsvíg, enda átti
hann við þunglyndi að stríða.
Shayman, sem var einnig þekktur sem Disco D, tók m.a. upp lagið
Ski Mask Way á hinni vinsælu
plötu 50 Cent, The Massacre. Hann
hafði einnig unnið með Kevin
Federline að hans fyrstu plötu.
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ENDAVERÈLAUNIN

Owen leikur
Marlowe
Clive Owen, sem síðast lék í framtíðarmyndinni Children of Men,
mun að öllum líkindum leika bandaríska rannsóknarlögreglumanninn
Philip Marlowe í nýrri mynd.
Margir leikarar hafa farið með
hlutverk skáldsagnapersónunnar
Marlowe, þar á meðal Humphrey
Bogart sem lék kappann í myndinni The Big Sleep árið 1946.
Einnig má nefna þá Dick Powell,
Robert Mitchum og Elliott Gould.
Myndin með Clive Owen verður
byggð á einum af bókum Raymond Chandler um Marlowe.

(%)¨2!¨52 3KEMMTIKRAFTURINN ,ADDI
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Útsala
Enn meiri verðlækkun
Aðeins 5 verð:

500
1.000
1.500
2.000
2.500

Kringlunni sími 551 3200
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
Gagnrýni. baggalútur.is

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2

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
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
m.a sem besta myndin

ATH: Ekkert hlé á sýningunni og miðasölu lýkur þegar sýning hefst.

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 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. 3.40
ERAGON
kl. 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE

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

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Cavern fimmtugur
The Cavern Club, klúbburinn þar
sem Bítlarnir tróðu upp í upphafi
ferils síns, hélt nýverið upp á
fimmtugsafmæli sitt.
Klúbburinn var opnaður í
Liverpool árið 1957 sem djassstaður en hann varð ekki frægur fyrr
en Bítlarnir fóru að spila þar í
byrjun
sjöunda
áratugarins.
Fyrstu tónleikar þeirra á staðnum
voru í hádeginu árið 1961 en
reyndar höfðu bæðið John Lennon
og Paul McCartney spilað þar áður
með hljómsveitinni The Quarrymen. Ekki leið á löngu þar til plötusalinn Brian Epstein uppgötvaði
þá í klúbbnum og eftir það fóru
hjólin að snúast hjá Bítlunum.
Systir John Lennon, Julia, starfar á klúbbnum og segir hún að
Lennon hafi fundið sig vel á þar.
„John leið eins og alvöru rokkara
uppi á sviðinu. Hann var alltaf fúll
yfir því að hljómsveitin var hreinsuð upp, klædd í jakkaföt og rifin
úr leðurklæðnaðinum,“ sagði
Julia.
Talið er að Ringo Starr hafi

Páll Óskar Hjálmtýsson er
með tvær plötur í bígerð.
Önnur verður fyrsta sólóplata hans í átta ár.

*/(. ,%../. *OHN ,ENNON SYNGUR
LEÈURKL¾DDUR Å #AVERN KLÒBBNUM Å BYRJUN
SJÎUNDA ¹RATUGARINS &2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

einnig átt frumraun sína í
klúbbnum með The Eddie Clayton
Skiffle Group á sjötta áratugnum.

ÞA Ð I Ð A R A LLT A F L Í F I!
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

&YRSTA SËLËPLATAN Å ¹TTA ¹R
„Hún kemur vonandi í sumar, en
kannski í haust. Ég ætla að klára
X-factor í friði og sé bara til,“
sagði hann. Plötuna segir Páll
Óskar stefna í að verða útúrgeggjaða teknóplötu. „Það var nú ekki
ætlunin, en lögin eru að fara í þá
áttina. Ég hlakka til að leyfa fólki
að heyra þetta, það sem komið er
hljómar mjög vel í mínum eyrum,“
sagði hann. Páll Óskar og Monika
Abendroth undirbúa einnig frekari útgáfu, en samstarf þeirra
hingað til hefur reynst afar farsælt. „Við erum að safna lögum.
En ég ætla að koma þessari dansplötu frá mér sem fyrst,“ sagði
Páll Óskar.
Þó að X-factor eigi hug hans
mestallan getur ekkert hamlað því
að Páll Óskar komist í Eurovisiongírinn. „Það gerist nú bara sjálfkrafa,“ sagði hann kátur. „Ég er
einmitt búinn að taka að mér að
vera með eftirpartí á Nasa eftir
íslensku keppnina 17. febrúar,“
sagði Páll Óskar, sem ætlar þó jafnframt að halda hið árlega Eurovisionpartí sitt. „Við erum búin að fá
hinn rúmenska Mihai, sem söng
Tornero, til landsins. Hann mun
troða upp í úrslitakeppninni á RÚV
og svo hleypur hann bara beint yfir
á Nasa í partíið mitt,“ sagði Páll
Óskar, sem sér sjálfur um skífuþeytingar og treður upp. „Þetta
verður alveg geggjað,“ sagði hann
kampakátur.
SUNNA FRETTABLADIDIS

34!.3,!534 345¨ 0¹LL «SKAR VINNUR AÈ TEKNËPLÎTU SEM VERÈUR FYRSTA SËLËPLATA HANS

Å ¹TTA ¹R

Hendrix-orkudrykkur á markað
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Nýr orkudrykkur, Liquid Experience, er væntanlegur í
verslanir í Bandaríkjunum í apríl. Drykkurinn
er nefndur eftir hljómsveitinni
The
Jimi
Hendrix Experience.
„Að mynd af Jimi
Hendrix og þær fallegu
tilfinningar sem hann
hefur skapað á ævi
minni séu notaðar í
auglýsingaskyni er
lítillækkandi
og
veldur mér miklum vonbrigðum,“
sagði
Flea,
bassaleikari
Red Hot Chili
Peppers, sem
heitir réttu
nafni Michael
Balzary. Flea
hefur lengi

verið mikill aðdáandi Hendrix og
ofbýður greinilega auglýsingamennskan í kringum hann.
Ímynd Hendrix, sem lést
árið 1970 vegna ofneyslu lyfja,
hefur verið notuð fyrir ýmsar
vörur í gegnum árin,
meðal annars fyrir
barnaföt,
ilmefni,
lampa og jólaskraut.
Að
sögn
Bruce
Kuhlman, sem hefur
umsjón með vörumerkinu
Hendrix,
hefur hluti af hagnaðinum ávallt runnið til menntamála,
þar á meðal til

&,%! "ASSALEIKARI 2ED (OT #HILI

0EPPERS ER AFAR ËS¹TTUR VIÈ
NÕJA (ENDRIX ORKUDRYKKINN

*)-) (%.$2)8 'ÅTARSNILLINGURINN *IMI

(ENDRIX LÁST ¹RIÈ  VEGNA OFNEYSLU
LYFJA AÈEINS  ¹RA GAMALL

sjóðs fyrir þeldökka Bandaríkjamenn.
Framkvæmdastjóri fyrirtækisins sem framleiðir Liquid
Experience ætlar að heiðra minningu Hendrix með því að gefa
hluta af hagnaðinum til stofnunar sem annast menntun tónlistarmanna.
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Verðlaunamyndirnar eru í SAMbíóunum
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FRÉTTABLAÐIÐ

H.J. MBL

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

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

GOLDE GLOBE

BESTA MYND ÁRSINS

EEEE

EEEEE

TOPP5.IS

FBL

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

EEEE
PANAMA.IS

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO
FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN
MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM

FORELDRAR

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

THE HOLIDAY

BABEL

kl. 6 - 9 - 10:30

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30

B.i. 16

THE PRESTIGE

kl. 8

B.i.12

DÉJÁ VU

kl. 8

B.i. 12

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

kl. 5:30

B.i. 7

1TILNEFNING TIL

5TILNEFNINGAR TIL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó

ÓSKARSVERÐLAUNA

ÓSKARSVERÐLAUNA

EEE
Þ.J. -FBL
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ÓSKARSVERÐLAUNA

ÓSKARSVERÐLAUNA

/ ÁLFABAKKA

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG
SNIÐUG GAMANMYND...

/ KRINGLUNNI

BABEL

kl. 5:30 - 8 - 10:50

B.i.16

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

BABEL VIP

kl. 8 - 10:50

Leyfð

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30

FORELDRAR

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:20 - 5:40

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:20

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

FORELDRAR

kl. 6 - 8:30 - 10:30

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 8 - 10:15

Leyfð

BABEL

kl 8

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 6 - 8:15 - 10:40

B.i.12

KÖLD SLÓÐ

kl. 8

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8

B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10:15

B.i. 12

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 5:50

Leyfð

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 8:10

Leyfð

B.i.16

Skráðu þig á

SAMbio.is

Tónlistargjörningur í fimmtugsafmælinu
Tónlistargagnrýnandinn
Árni Matthíasson er að
verða fimmtugur. Af því
tilefni blæs hann til mikillar veislu á þriðjudag þegar
hann býður vinum og samstarfsmönnum upp á eyrnakonfekt að hætti hússins.
„Þetta er nú ekki frægasta liðið
en þetta er fólk sem mig langaði
til að sjá,“ segir tónlistargagnrýnandinn Árni Matthíasson, sem
hyggst bjóða upp á tónlistarhlaðborð á Nasa hinn 30. janúar. Tilefnið er ærið. Árni
er fimmtugur
og tuttugu ár
liðin síðan
hann hóf að
skrifa um
tónlist
fyrir Morgunblaðið.

Þær hljómsveitir sem heiðra
Árna með nærveru sinni eru
meðal annars Ghostigital, Benni
Hemm Hemm, Mínus og rokkrisaeðlurnar í Ham. „Þetta verður reyndar hálfgerður tónlistargjörningur enda hef ég parað
hljómsveitirnar tvær og tvær
saman til að heyra eitthvað nýtt,“
útskýrir hann.
Árna telst til að yfir sjö þúsund greinar um tónlist liggi eftir
hann. Og er þá aðeins dregið úr.
„Fyrsta viðtalið sem ég tók var
við Sykurmolana Einar Örn og
Þór Eldon á lítilli knæpu í miðborg Reykjavíkur. Mjög eftirminnilegt því hljómsveitin hafði
nýverið gefið út smáskífuna
Ammæli,“ segir Árni.
Þar að auki hefur tónlistargagnrýnandinn verið formaður
dómnefndar á Músíktilraunum
svo lengi sem elstu menn muna.
„Mér finnst bara ekkert skemmtilegra en að heyra eitthvað nýtt.
Þetta verður einhver árátta. Að
finna nýjar hljómsveitir er einhver sérstök upplifun.“

"*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR KEMUR

FRAM ¹ 'LASTONBURY H¹TÅÈINNI Å SUMAR

Syngur á
Glastonbury
Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir mun koma fram á Glastonbury-hátíðinni í Bretlandi í sumar.
Stígur hún á svið föstudagskvöldið 22. júní.
Þessi mikilsvirta hátíð er önnur
hátíðin sem Björk hefur boðað
komu sína á því stutt er síðan hún
samþykkti að koma fram á
Coachella-hátíðinni í Bandaríkjunum. Björk er að leggja lokahönd á
nýja plötu þar sem hún vinnur með
þekktum nöfnum á borð við Timbaland og Antony úr hljómsveitinni
Antony and the Johnsons.

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Djassað popp eða poppaður djass
3./7 0!42/, 4ROMMULEIKARI 3NOW

0ATROL ER HANDLEGGSBROTINN

Brotnaði á
snjóbretti
Jonny Quinn, trommari Snow
Patrol, missir af væntanlegri tónleikaferð sveitarinnar um Evrópu
og Ástralíu vegna handleggsbrots.
Quinn brotnaði þegar hann var
að leika sér á snjóbretti í Ölpunum. Hefur hann fengið vin sinn
Graham Hopkins, sem hefur spilað með Therapy og Cranberries,
til að hlaupa í skarðið. Tónleikaferðin hefst 4. mars og er farin til
að fylgja eftir hinni vinsælu plötu
Eyes Open.

Ef Norah Jones væri ekki sjálf að
gefa út plötu þessa dagana myndi
ég hiklaust mæla með þessari
dömu hér með erfiða nafnið,
Madeleine Peyroux, til þess að
fylla upp í skarðið.
Erfitt að segja hvort þetta sé
létt popp undir djassáhrifum, eða
djass undir léttum poppáhrifum.
Tilfinningin er a.m.k. sérstaklega
afslöppuð og útsetningar berstrípaðar. Einhver reyndi að
ljúga því að mér að Madeleine
syngi eins og Billie Holiday, en
það er fjarri lagi.
Hún er miklu keimlíkari
nútíma djasssöngkonum, sem
syngja letilega og lýtalaust. Eins
og ég get ímyndað mér að freðin
Idol-stjarna myndi hljóma í
kvöldmessu á sunnudagskvöldi.
Eitthvað sem aldrei væri hægt að
segja um Lady Day, en það var
akkúrat meingölluð rödd hennar
sem færði henni sjarmann ódauðlega.
Madeleine syngur svo sannarlega fallega, sérstaklega í jólalega laginu River (sem fær að

„láni” stef úr Jingle Bells), þar
sem hún fær skosku vinkonu sína
K.T. Tunstall til halds og trausts.
Ég myndi þó aldrei segja að hún
sé með auðþekkta, hvað þá eftirminnilega rödd. Það er svolítill
kántríkeimur í túlkun hennar,
sem fer vel við þetta gítardrifna
djasspopp.
Flest lögin á plötunni eru tökulög, og Madeleine vandar valið.
Hún fer ágætlega með Tom
Waits-lagið Looking for the Heart
of Saturday Night sem og Serge
Gainsbourg-lagið La Javanaise.
Útgáfu hennar af Charlie Chaplin-laginu Smile fannst mér þó
ekkert varið í. Kannski þess
vegna sem það er síðast. Hennar
eigin lagasmíðar falla svo vel inn
í heildina.
Þetta er afskaplega ljúf plata
sem ég get ekki ímyndað mér að
geti mögulega farið í taugarnar á
nokkurri lifandi manneskju,
nema kannski hörðustu Waitsaðdáendum sem vilja helst ekki
heyra neinn annan flytja hans
lög.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON
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"ENNA (EMM (EMM ER KOMIN ÒT ¹
VÅNYL
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Vínylútgáfa
af Kajak

4«.,)34
(ALF THE 0ERFECT 7ORLD
-ADELEINE 0EYROUX

(((
-ADELEINE 0EYROUX ER UNG OG RÅSANDI
DJASS STJARNA "RETARNIR HALDA EKKI
VATNI YFIR ÖESSA DAGANA ,JÒF OG
HUGLJÒF PLATA FYRIR Ö¹ SEM LAÈAST AÈ
SÎNGKONUM ¹ BORÈ VIÈ .ORUH *ONES

Nýjasta plata Benna Hemm
Hemm, Kajak, er nú fáanleg í
vínylútgáfu. Með útgáfunni fylgir
sjö tommu plata þar sem sænski
tónlistarmaðurinn Jens Lekman
tekur lagið með Benna Hemm
Hemm.
Lekman, sem hefur gefið út
tvær plötur, hefur notið töluverðra
vinsælda undanfarið. Spilaði hann
m.a. á síðustu Iceland Airwavestónlistarhátíð. Með vínylútgáfunni
fylgir með plakat sem var sérhannað fyrir útgáfuna.
Kajak hefur verið tilnefnd til
Íslensku tónlistarverðlaunanna í
flokki popptónlistar. Verðlaunin
verða afhent hinn 31. janúar næstkomandi.

 $ËMARAR SÎMDU VIÈ +3¥
+NATTSPYRNUSAMBAND ¥SLANDS OG
SAMNINGANEFND KNATTSPYRNUDËMARA
KOMUST AÈ SAMKOMULAGI Å FYRRAKVÎLD
+JARADEILA HEFUR RÅKT UNDANFARNAR VIKUR
EN NÒ HEFUR VERIÈ SAMIÈ TIL N¾STU
ÖRIGGJA ¹RA %R ÖETTA Å ANNAÈ SKIPTIÈ SEM
SAMKOMULAG N¾ST EN Å FYRRA SKIPTIÈ
FELLDU DËMARAR TILLÎGUNA .Ò HEFUR
HINS VEGAR NÕR SAMNINGUR ÖEGAR VERIÈ
UNDIRRITAÈUR

SPORT FRETTABLADIDIS
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Valur Fannar á leið aftur til Fylkis
6ALUR &ANNAR 'ÅSLASON ER H¾TTUR HJ¹
6AL OG ER ¹ LEIÈ AFTUR TIL &YLKIS EF AÈ
LÅKUM L¾TUR ,EIKMENN 6ALS FENGU AÈ
VITA ÖETTA ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDIÈ ¥ G¾R
¹TTU FORR¹ÈAMENN FÁLAGANNA Å VIÈR¾È
UM UM FÁLAGASKIPTIN ¶Ë ÖYKIR NOKKUÈ
ÎRUGGT AÈ ÖAU MUNI GANGA Å GEGN
INNAN SKAMMS ¶ETTA HEFUR
&RÁTTABLAÈIÈ EFTIR HEIMILD
UM SEM STANDA B¹ÈUM
FÁLÎGUM AFAR N¾RRI
6ALUR &ANNAR SAMDI
VIÈ 6AL HAUSTIÈ 
EFTIR AÈ HAFA LEIKIÈ
Å ÖRJÒ ¹R MEÈ &YLKI
&ÁLAGASKIPTIN VÎKTU
MIKIÈ UMTAL ¹ SÅNUM
TÅMA EFTIR AÈ &RÁTTABLAÈIÈ

GREINDI FR¹ ÖVÅ AÈ Å HONUM V¾RU
LAUNATÎLUR SEM V¾RU AFAR SJALDSÁÈAR
HÁR ¹ LANDI 3ÅÈAN Ö¹ HAFA SLÅKIR SAMN
INGAR ÖË ORÈIÈ ¾ ALGENGARI
&YLKIR KEYPTI 6AL &ANNAR FR¹ &RAM
¹RIÈ  OG G¾TI ÖVÅ NÒ VERIÈ AÈ
KAUPA HANN TIL FÁLAGSINS Å ANNAÈ
SKIPTIÈ (J¹ &RAM VAR HANN FR¹
 OG LÁK HANN  LEIK
OG SKORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR
FÁLAGIÈ -EÈ &YLKI LÁK
HANN EINNIG  LEIK Å
DEILDINNI EN SKORAÈI
ÖRJÒ MÎRK (ANN VERÈUR
ÖRÅTUGUR ¹ ¹RINU OG
HEFUR TIL ÖESSA LEIKIÈ
MEÈ !USTRA ¹ %SKIFIRÈI
!RSENAL OG "RIGHTON ¹

%NGLANDI OG 3TRÎMSGODSET Å
.OREGI
(ANN ¹TTI ERFITT UPPDR¹TTAR
HJ¹ 6AL Å SUMAR EN HANN MEIDD
IST SNEMMA TÅMABILS OG MISSTI Å
KJÎLFARIÈ S¾TI SITT Å VÎRNINNI TIL
3KOTANS "ARRY 3MITH
6ALUR &ANNAR HEFUR
LENGI VERIÈ ORÈAÈUR
VIÈ &YLKI EN NÒ VIRÈIST
M¹LIÈ VERA ¹ LOKASTIGI
%KKI N¹ÈIST Å "ÎRK
%DVARDSSON FORMANN
KNATTSPYRNUDEILDAR
6ALS NÁ HELDUR
«TTHAR %DVARDSSON
FRAMKV¾MDA
STJËRA
ES¹
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VINTÕRIÈ HELDUR ¹FRAM
2/.!,$).(/ %R HÁR FELLDUR AF *UANITO

'UTIERREZ
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2EAL "ETIS "ARCELONA

Eiður kom inn
á í jafntefli
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen

landsliðsfyrirliði kom inn á sem
varamaður í leik Real Betis og
Barcelona sem lyktaði með
jafntefli, 1-1. Souza kom Betis
yfir í fyrri hálfleik en Marquez
jafnaði metin í þeim síðari.
Innkoma Eiðs Smára var
jákvæð en dugði ekki til að
klófesta sigurinn. Varamaðurinn
Dani fékk reyndar frábært
tækifæri til að gera út um leikinn
fyrir heimamenn á lokamínútunni
en missti marks.
ES¹

,EIKMANNAM¹L &YLKIS

Nýr Dani í
Árbæinn

&«4"/,4) Miðvallarleikmaðurinn

Mads Beierholm hefur gengið til
liðs við Fylki. Hann er 22 ára
gamall og kemur frá Sönderjiske.
Sextán ára gamall varð hann
yngsti leikmaður dönsku úrvalsdeildarinnar frá upphafi er hann
lék með Vejle og skömmu síðar
yngsti markaskorarinn. Hann
kemur til landsins um þarnæstu
mánaðamót.
ES¹

%2&)¨52 $ANIR RÁÈU ILLA VIÈ )VANO "ALIC
EINN BESTA LEIKMANN HEIMS

Strákarnir okkar buðu aftur upp á skrautsýningu í gær þegar þeir skelltu Túnisum, 36-30. Það sýndi sig enn og aftur að vörn og markvarsla vinnur leiki.

SEM ENDRAN¾R

&2¡44!",¨)¨0*%452

«LAFUR 3TEF¹NSSON

Getum fylgt
eftir sigri

(!.$"/,4) Ísland stendur vel að

vígi í milliriðli HM eftir frábæran
sex marka sigur, 36-30, á sterku
liði Túnis. Frábær varnarleikur og
markvarsla Rolands Vals Eradze í
síðari hálfleik vann leikinn fyrir
Ísland.
Logi Geirsson var frekar óvænt
í byrjunarliðinu en hann æfði ekkert daginn fyrir leik vegna tognunar í ökkla. Það var ekki að sjá á
honum að ökklinn væri að pirra
hann því Logi lék frábærlega.
Fyrri hálfleikur byrjaði vel hjá
íslenska liðinu sem mætti mjög
ákveðið til leiks og tók strax frumkvæði í leiknum.
Túnisum óx ásmegin mjög fljótlega og íslensku strákarnir réðu
mjög illa við hraðann í Túnisliðinu. Þeir komust yfir, 6-8, eftir níu
mínútur og þá tók Alfreð þjálfari
leikhlé og setti í kjölfarið Roland
Eradze í markið.
Það breytti litlu því vörn Túnisa
var búin að skella í lás og íslensku
strákarnir voru í verulegum vandræðum með að finna göt á vörn
þeirra. Á sama tíma var íslenska
vörnin í miklum vandræðum.
Alfreð skipti mörgum mönnum
af bekknum og ýmislegt var reynt
enda Túnisarnir við það að stinga
af. Mest náðu þeir fimm marka
forystu, 13-18, en íslenska liðið
kom til baka síðustu tíu mínútur
hálfleiksins og munurinn var ekki
nema þrjú mörk í leikhléi, 16-19.
Alfreð gerði taktískar breytingar á varnarleiknum í leikhléi
og byrjaði að klippa miðjumanninn Mgannem úr leiknum í stað
þess að einblína á skyttuna Hmam.
Það virkaði, því fát kom á sóknarleik Túnisa. Strákarnir gengu á
lagið og jafnt og þétt unnu þeir
upp forskot Túnisa.
Vendipunktur varð þegar Guðjón Valur jafnaði, 24-24, en þá voru

$2*²'52 «LAFUR STËÈ FYRIR SÅNU Å G¾R

(!.$"/,4) „Þetta kom hjá okkur í
seinni hálfleik og þegar vörnin og
markvarslan kemur spilum við
frábærlega. Þetta er alltaf sama
sagan,“ sagði fyrirliðinn Ólafur
Stefánsson, sem átti stórleik í gær.
„Auðvitað hafði maður smá
áhyggjur í fyrri hálfleik og það
var nauðsynlegt að sýna að við
getum fylgt eftir góðum sigurleik. Við vorum slakir í fyrri
hálfleik en við náðum að rífa
okkur upp sem betur fer,“ sagði
Ólafur.
HBG

6).4µ2) ¥ ¶µ3+!,!.$) ¥SLENSKIR STUÈNINGSMENN ERU ¹BERANDI Å ¶ÕSKALANDI OG ERU

SANNARLEGA AÈ UPPLIFA ¾VINTÕRI ¹ (- Å HANDBOLTA ÖARLENDIS

nítján mínútur eftir af leiknum.
Íslenska liðið fylltist gríðarlegum
krafti og sjálfstrausti í kjölfarið
og breytti engu þótt liðið missti
tvo menn af velli skömmu síðar.
Ísland komst samt yfir, 26-25, og
strákarnir litu aldrei til baka.
Leikur Túnisa hrundi algjörlega
og strákarnir okkar hreinlega
keyrðu yfir þá og lönduðu sætum
sex marka sigri, 36-30.
Leikur strákanna í gær var frábær og liðið sýndi enn og aftur
þann gríðarlega karakter sem einkennir það. Þeir buguðust ekki við
mótlætið og efldust við hverja
raun. Sóknarleikurinn var yfirvegaður og leikmenn ótrúlega
skynsamir í leik sínum. Allir voru
til í að stíga upp og strákarnir
gerðu það hver á fætur öðrum.
Það var alltaf sjálfstraust til að
skjóta. Strákarnir sem komu af
bekknum lögðu einnig þung lóð á

&2¡44!",!¨)¨0*%452

vogarskálarnar og breiddin sem
lengi hefur verið kvartað yfir
hefur svo sannarlega verið til
staðar í síðustu leikjum.
Varnarleikurinn og markvarslan í síðari hálfleik unnu þó leikinn
og ef þetta lið nær að hafa þessa
tvo hluti í lagi vinnur það hvaða
andstæðing sem er enda er sóknarleikurinn enginn hausverkur. Þær
stáltaugar sem liðið hefur sýnt í
síðustu tveimur leikjum í erfiðum
stöðum vita á gott.
Strákarnir standa gríðarlega
vel að vígi í riðlinum og með álíka
frammistöðu í framhaldinu eru
þeim allir vegir færir á þessu
móti.

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
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SKRIFAR FR¹ $ORTMUND
HENRY FRETTABLADIDIS

3'%)2 ®2. TTI FR¹B¾RA INNKOMU Å
LEIKNUM Å G¾R
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SGEIR ®RN (ALLGRÅMSSON

Erum að svara
gagnrýni
(!.$"/,4) „Þetta er lið og það

verða allir að skila einhverju og
ég reyndi að gera það,“ sagði
Ásgeir Örn Hallgrímsson, sem
átti frábæra innkomu í leikinn
rétt eins og gegn Frakklandi en
félagarnir á bekknum hafa gefið
öllu tali um enga breidd langt nef.
„Við vorum að svara gagnrýni
meðal annars og svo er þetta líka
hugarfar hjá mönnum og ég held
að hugarfarið sé rétt hjá öllum.
Sjálfstraust manna er í botni
þessa dagana.“
HBG
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!ÈRIR LEIKIR ¹ (-

Króatía vann
Danmörk
(!.$"/,4) Króatía vann

í gær sigur á Danmörku, 28-26, í 2. riðli.
Leikurinn var æsispennandi og var jafnt,
25-25, þegar skammt
var til leiksloka. Sem
fyrr reyndist Ivano
Balic betri en enginn í þeirri
stöðu og tryggði hann sigurinn.
Króatía, Spánn og Ungverjaland eru öll með fjögur stig í
riðlinum en hin liðin þrjú án
stiga.
Frakkland vann öruggan sigur
á Pólverjum þrátt fyrir að hafa
verið marki undir í hálfleik.
Lokatölur 31-22.
Þá vann Grænland sinn fyrsta
sigur á HM með góðum 34-25
sigri á Áströlum.
ES¹
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Tvö dýrmæt stig unnin
Með sigrinum á Túnis í gær
náði íslenska landsliðið í tvö dýrmæt stig í baráttunni um sæti í
fjórðungsúrslitum keppninnar.
Stigin voru þó engan veginn auðsótt og var það ekki fyrr en á síðasta stundarfjórðungnum sem
liðinu tókst að komast yfir og
snúa leiknum sér í hag.
Íslenska liðið hóf leikinn á 6-0
vörn sem kom mér nokkuð á óvart.
Fyrir fram taldi ég skynsamlegast
að spila 5-1 vörn með Guðjón Val
fljótandi fyrir framan.
Frammistaða varnarinnar var
mjög slök í fyrri hálfleik og þá
sérstaklega hægri vængur hennar sem og miðjan. Helstu leikmenn Túnis, Hmam og Mgannem,

komust upp með að skora nánast
hvenær sem þeir vildu.
Það var oft á tíðum hálf furðulegt að horfa á framgang varnarinnar í fyrri hálfleik og leikmenn
virkuðu allt að því áhugalausir.
Til marks um áhugaleysið fékk
íslenska liðið ekki einn einasta
brottrekstur og varla að leikmenn
væru orðnir sveittir. Niðurstaðan
því nítján mörk fengin á okkur í
fyrri hálfleik.
Allt annað var að sjá til
íslenska liðsins í seinni hálfleik.
Greinilegt var að menn hafa vitað
upp á sig sökina enda komu þeir
mun ákveðnari til leiks. Vörnin
varðist framar og betur tókst að
trufla sóknarleik Túnis. Það tók

þó sinn tíma að komast inn í leikinn, ekki fyrr en á síðustu fimmtán mínútunum sem fyrr segir. Þá
fyrst tókst okkur að snúa leiknum
okkur í hag og breyttum stöðunni
úr 25-26 í 36-30.
Erfitt er að meta frammistöðu
einstakra leikmanna, sem var
mjög köflótt. Góður stígandi var í
leik Rolands eftir að hann kom
inn á snemma í fyrri hálfleik.
Hann varði alls fimmtán skot.
Helstu lykilmenn liðsins, Óli,
Guðjón, Alex, Logi og Snorri,
stóðu sig ágætlega í sókn en þeir
skoruðu 30 af 36 mörkum Íslands.
Allir geta þeir þó klárlega gert
betur en í leiknum í gær.
Enn og aftur átti Ásgeir Örn

sterka innkomu og nýtti hann sitt
tækifæri vel. Sömu sögu má segja
um Róbert Gunnarsson, sem kom
öflugur inn í síðari hálfleik.
Niðurstaðan er því tvö mikilvæg stig unnin. Það er þó ljóst að
við getum ekki leyft okkur í
næstu leikjum að spila varnarleikinn eins illa og framan af leik
í gær. Annars er hætt við að verr
muni fara enda þau lið sem við
eigum eftir að mæta öll sterkari
en Túnis.
Liðið er nú komið með fjögur
stig og fjórtán mörk í plús, sem
getur reynst afar dýrmætt þegar
á hólminn er komið. Einn sigur í
viðbót og við erum komin í átta
liða úrslit.
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(ART TEKIST ¹ Å GLÅMUNNI

Sentimetrum frá því að deyja

Tvífótbrotnaði
á æfingu
',¥-! Jóhannes Pétur Héðinsson,

27 ára glímumaður úr KR,
tvífótbrotnaði á glímuæfingu í
síðustu viku og þurfti í kjölfarið
að fara í tvær skurðaðgerðir.
Þetta kemur fram á heimasíðu
KR. Þar kemur enn fremur fram
að læknar séu bjartsýnir og telji
að hann muni ná sér að fullu.
Slysið gerðist í lok glímuæfingarinnar og vitni vilja meina að
um sé að kenna nýrri tegund af
glímuskóm sem Jóhannes hefur
notað í vetur. Ákveðið hefur verið
að taka skóna, Asics Warrior II,
úr umferð og endurmeta þá.
ËËJ

&2*,3!2 ¥¶2«44)2 Ólympíumeistarinn og heimsmethafinn í tugþraut, Roman Sebrle frá Tékklandi, var nálægt því að kveðja
þennan heim þegar hann fékk
spjót í sig á æfingu í Suður-Afríku á dögunum.
Sebrle, sem er orðinn 32 ára,
fékk spjótið í öxlina og það
munaði ekki miklu að skaðinn
hefði orðið miklu meiri. „Ef
spjótið hefði hitt mig 10 sentimetrum lengra til vinstri þá hefði
lungað farið illa en það versta
hefði verið að fá spjótið 20 sentimetrum ofar, í hálsinn, því þá
hefði ég ekki staðið upp aftur,“
sagði Sebrle og bætti við: „Ég var

(%00).. 2OMAN 3EBRLE HEFUR TVISVAR
ORÈIÈ %VRËPUMEISTARI INNANHÒSS OG
¾TLAR SÁR AÈ B¾TA ÖRIÈJA GULLINU VIÈ Å
MARS
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

í mínum eigin heimi að hugsa um
mína æfingu. Ég var búinn að
steingleyma
spjótkösturunum

sem voru að æfa á sama tíma.
Allt í einu heyrði ég mikil öskur
en áður en ég gat brugðist við
fékk ég spjótið í mig. Ég horfði á
öxlina og fékk áfall þegar ég sá
spjótið standa út úr henni,“ sagði
Sebrle sem játaði því að ef spjótið hefði brotið bein, rifið vöðva
eða liðbönd hefði íþróttaferli
hans verið lokið. Sárið var tólf
sentimetra langt og er furðulegt
hvað Tékkinn slapp annars ótrúlega vel.
Sebrle stefnir áfram að því að
keppa á Evróumeistaramótinu
innanhúss í byrjun mars og mun
byrja æfingar í lok vikunnar.
ËËJ

.!$!, ²R LEIK Å STRALÅU ./2$)# 0(/4/3'%449

/PNA ¹STRALSKA Å TENNIS

Nadal tapaði
4%..)3 Rafael Nadal tapaði í gær í

fjórðungsúrslitum opna ástralska
meistaramótsins fyrir Fernando
Gonzalez frá Chile. Gonzalez
vann auðveldan sigur, 3-0. Hann
mætir næst Tommy Haas sem
vann Nikolay Davidenko í gær.
Kim Clijsters og Maria
Sharapova unnu sína leiki í gær
og mætast í undanúrslitum
einliðaleiks kvenna.
ES¹
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 &5,,5 3TUÈNINGSMENN LÁTU EKKI SITT

EFTIR LIGGJA ¹ LEIK ¥SLANDS OG 4ÒNIS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨0*%452

3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON

Við gefumst
aldrei upp

(!.$"/,4) „Við þurfum ekkert að
&2!- !LFREÈ 'ÅSLASON HVETUR SÅNA MENN ¹FRAM Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨0*%452

'ÅFURLEGA MIKILV¾GUR SIGUR
Alfreð Gíslason var gríðarlega ánægður með að lið hans skyldi hafa fylgt
Frakkaleiknum eftir með öðrum góðum sigri. Hann segir að leikmenn eigi
fyrst og fremst að njóta sín og ekki hugsa of mikið um framhaldið.
(!.$"/,4) „Það er bara allt í gúddí

og ekki hægt að kvarta yfir
neinu,“ sagði landsliðsþjálfarinn
Alfreð Gíslason kampakátur í
leikslok. „Þetta voru tveir mjög
ólíkir hálfleikir. Vörnin var hrikalega léleg í fyrri hálfleik og varnarmennirnir voru eins og skólastrákar. Það var alveg sama hvað
ég prófaði. Lykillinn að þessari
góðu vörn í síðari hálfleik var
ekki bara breytingin á því að ég
lét taka út miðjumanninn heldur
að Ásgeir og Róbert komu frábærlega inn og leystu af stöður
þar sem aðrir voru ekki að standa
sína plikt.“
Alfreð var ekki nógu sáttur við
sóknarleikinn í fyrri hálfleik sem
honum fannst of hægur en hann
sagði sóknarleikinn í síðari hálfleik hafa verið frábæran. Vörnin
er lykillinn að árangri liðsins segir
Alfreð.

„Ef við spilum ekki góðan
varnarleik á móti Slóveníu þá
vinnum við aldrei. Það er ekki
möguleiki. Við þurfum sárlega á
góðum varnarleik að halda og
hann fleytir okkur ávallt áfram,“
sagði Alfreð, sem var orðinn frekar heitur á bekknum í fyrri hálfleik er hann las yfir hausamótunum á strákunum sínum.
„Ég var orðinn alveg brjálaður
enda vorum við heppnir að vera
bara þrem mörkum undir í hálfleik því Túnis hefði hæglega getað
leitt með svona átta mörkum. Ég
sagði síðan við strákana að ef við
fengjum smá vörn í gang myndum
við vinna með tíu mörkum,“ sagði
Alfreð, sem er mjög feginn að liðið
náði að fylgja eftir góðum sigurleik með öðrum.
„Það var gífurlega mikilvægt
upp á sjálfstraustið, sem og að ná
einhverjum takti. Það hefur loðað

við íslensk landslið í gegnum tíðina að klikka eftir frábæra leiki og
það var gott að brjóta þetta munstur upp og sýna að það sé engin
regla. Ef liðið er ekki með sjálfstraust núna þá veit ég ekki hvenær
menn eigi að fá sjálfstraust. Pressan er engin nema frá leikmönnum
sjálfum og það er frábært að sjá
að breiddin er að aukast. Ég er
ekki að hugsa of mikið um framhaldið og ég legg áherslu á að
strákarnir séu ekki heldur að gera
það. Við eigum að njóta hvers leiks
og hafa gaman af mótinu og sjá
hvert það skilar okkur,“ sagði
Alfreð Gíslason.

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

ræða karakterinn í þessu liði því
hann er svo sannarlega til staðar.
Við gefumst ekki upp,“ sagði
leikstjórnandinn Snorri Steinn
Guðjónsson, sem stýrði sóknarleik Íslands af einstakri röggsemi.
„Sóknin var fín en vörnin slök
í fyrri hálfleik. Um leið og vörnin
kom þá náðum við yfirhöndinni.
Það er gríðarlega mikilvægt að
fylgja Frakkaleiknum eftir og
það var rætt fyrir leik hversu
mikilvægt það væri að vinna
þennan leik því hann er lykillinn
að framhaldinu. Við erum búnir
að galopna okkar möguleika núna.
Erum með gott sjálfstraust og ef
við höldum áfram að spila svona
er ég bjartsýnn.“
HBG

(- TËNLISTIN

Traustur vinur
spilaður
(!.$"/,4) Það vakti mikla kátínu

Íslendinga sem fylgdust með
leikjum Íslands í Magdeburg að
hin klassíska íslenska perla
„Traustur vinur“ var spiluð
reglulega í Bördelandhalle.
Íslensk tónlist er einnig í
hávegum höfð í Dortmund en
tónlist Mezzoforte fékk nokkuð að
hljóma fyrir og í leik Íslands og
Túnis.
HBG

!LEXANDER 0ETERSSON HEFUR FARIÈ ¹ KOSTUM MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU Å HEIMSMEISTARAKEPPNINNI Å HANDBOLTA

Stoltur af því að spila fyrir Íslands hönd
3+2!54,%'52 ¶ESSI STUÈNINGSMAÈUR
4ÒNIS VIRTIST EKKI L¹TA SIGUR ÅSLENSKA LIÈS
INS Å G¾R SL¹ SIG AF LAGINU
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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(!.$"/,4) Alexander Petersson
hefur hreinlega farið á kostum á
HM og hann átti enn einn góðan
leik í gær. Þessi hógværi leikmaður var samt ekki sáttur við eigin
frammistöðu.
„Þetta var ekki gott í dag hjá
mér ef ég á að segja eins og er.
Lappirnar voru eitthvað hægar í
vörninni og ég fékk aðeins að hvíla
mig í morgun,“ sagði Alexander,
sem er tæpur í ökkla og svo er
hann með sár á milli tánna sem
hefur verið að angra hann.
„Ég finn svo mikið til í tánni að
ég finn ekkert fyrir ökklanum,“
sagði Alex og brosti breitt. Hann
segir þetta mót vera mikið ævintýri.
„Það er frábært að spila í þessari höll en stemningin í Magde-

burg var engu lík. Það var hrikalega gaman,“ sagði Alexander,
sem segist vera stoltur af því að
spila fyrir Ísland en hann er
fæddur og uppalinn í Lettlandi.
„Ég er stoltur af því að spila fyrir
Ísland og legg mig alltaf allan
fram fyrir liðið. Ég vil sýna fólki
að ég legg mig alltaf allan fram.“
Alex segir að liðið geti komist
alla leið í undanúrslit. „Við getum
það hæglega en núna einbeitum
við okkur að því að komast í átta
liða úrslit,“ sagði Alexander.
HBG

6¡,-%..)¨

!LEXANDER 0ETERSSON HEFUR VIÈURNEFNIÈ
VÁLMENNIÈ OG BER ÖAÈ NAFN MEÈ RENTU
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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4APA EKKI EF $IMITAR SKORAR  STIG
Skallagrímsmenn hafa staðið sig vel í Iceland Express-deild karla síðustu tvö tímabil. Frammistaða liðsins
virðist þá háð einum manni því liðið hefur unnið alla 13 leikina sem hann hefur skorað 20 stig eða meira.
+®2&5"/,4) Dimitar Karadzovski

!¨ 30),! 6%, (ELENA 3VERRISDËTTIR HJ¹

(AUKUM

&2¡44!",!¨)¨*«. "*®2.

+VENNAKARFAN

Helena með
frábærar tölur
+®2&5"/,4) Helena Sverrisdóttir,
fyrirliði toppliðs Hauka í Iceland
Express-deild kvenna, hefur
heldur betur skilað flottum tölum
í síðustu tveimur leikjum liðsins.
Haukar hafa unnið stóra sigra á
Breiðabliki (121-42) og Hamri
(107-54) í þessum leikjum og
Helena hefur verið illviðráðanleg.
Helena skoraði 45 stig, gaf 26
stoðsendingar og stal 18 boltum á
þeim 42 mínútum sem hún spilaði
gegn Blikum og Hamarsstúlkum.
Hún nýtti enn fremur 19 af 28
skotum sínum (67,9%), þar af
setti hún niður 5 af 9 þriggja
stiga skotum sínum.
Helena hefur leikið mjög vel
með Haukum í vetur og er sem
stendur í 1. sæti í bæði stoðsendingum (10,7) og stolnum boltum
(6,23), í 2. sæti í framlagi (33,6)
og í 3. sæti yfir stigahæstu
leikmenn deildarinnar en Helena
hefur skorað 23,2 stig að meðaltali á þeim 26,8 mínútum sem hún
hefur spilað í leik.
ËËJ

er 22 ára Makedóni sem er á sínu
öðru ári í Borgarnesi. Hann er
Skallagrímsliðinu afar mikilvægur, sem sést ekki síst á því hvernig
gengi liðsins fer mikið eftir því
hversu mörg stig hann skorar í
leikjunum. Dimitar hefur leikið 46
leiki með Skallagrími í deild og
úrslitakeppni og liðið hefur enn
ekki tapað þegar hann hefur skorað 20 stig.
Dimitar hefur brotið 20 stiga
múrinn 13 sinnum en mikilvægi
hans sést ekki síst á gengi Skallagrímsliðsins þegar hann finnur sig
ekki og skorar minna en 10 stig.
Það hefur gerst 11 sinnum og
Skallagrímur hefur aðeins unnið
27% þeirra leikja.
„Við erum eins og í fyrra með
gott lið og við höfum sett stefnuna
að komast alla leið í úrslitin eins og
í fyrra,“ segir Dimitar og hann er
ekki mikið að skoða það hvað hann
skorar mikið. „Stundum þarf ég að
skora 20 stig til að liðið mitt vinni
og stundum ekki. Ég spila ekki
fyrir tölfræðina og er ánægður
þegar liðið mitt vinnur.“ Hins
vegar skiptir liðið miklu máli ef
marka má tölfræðina. „Mitt hlutverk í liðinu er að spila fyrir liðið
og það eru margir sem geta skorað
í okkar liði,“ segir Dimitar sem vill
spila hraðann körfubolta.
„Okkar leikur snýst um það að
keyra upp hraðan og taka þessi
opnu skot. Það er örugglega gaman
að horfa á okkur spila svona bolta
og það er mjög gaman að spila
hann,“ segir Dimitar.
Síðasti tuttugu stiga leikur
Dimitars var gegn KR á sunnudagskvöldið. Hann var með 20 stig
og 7 stoðsendingar í leiknum og

-)+),6'52 $IMITAR +ARADZOVSKI ER FLJËTUR BAKVÎRÈUR SEM GETUR RAÈAÈ NIÈUR ÖRIGGJA

STIGA KÎRFUM AUK ÖESS AÈ SPILA UPPI FÁLAGA SÅNA Å 3KALLAGRÅMSLIÈINU

Skallagrímsmenn unnu sinn annan
sigur á KR í vetur. Dimitar var
„bara“ með 16 stig í fyrri leiknum
sem er þá dæmi um leik sem Borgnesingar vinna án þess að hann
fylli umræddan kvóta á stigatöflunni. „Það var gott að vinna þennan leik og við þurfum þessi tvö stig
til að missa ekki af lestinni á toppnum,“ segir Dimitar.
Dimitar hefur ekki áhyggjur af
því að flest önnur lið hafi bætt við
sig leikmönnum upp á síðkastið.
„Það eru allir að tala um að við
séum ekki nægilega stórir. Það
skiptir engu meðan við erum að
spila okkar leik. Mörg lið eru að
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reyna að koma boltanum inn í teig
á móti okkur en það er ekki að
ganga upp hjá þeim. Við erum
búnir að vera lengi saman, það er
góður andi í hópnum og við vinnum

-EÈALTÎL Å LEIK

vel saman og það skiptir ekki neinu
þó að okkur vanti kannski nokkra
sentimetra því við vinnum þá upp
með baráttunni,“ segir Dimitar.
Valur Ingimundarson, þjálfari
Skallagríms, er ánægður með
Dimitar og segir komu hans hafa
verið mikinn happafeng fyrir
Borgarnesliðið. „Hann getur verið
svolítið brokkgengur en yfirleitt er
hann að spila vel. Hann er góður
varnarmaður og skilur leikinn
mjög vel þannig að hann er fljótur
að læra allt,“ segir Valur, sem
hefur skólað strákinn til síðustu
tvö tímabil með góðum árangri.
Valur veit að Dimitar þarf að hitta
vel ætli Skallagrímsliðið að vinna
erfiða leiki. „Hann er mikið með
boltann og ef hann er ekki að spila
vel og skora munar öllu að hann sé
að setja niður skotin sín því hann
skýtur mjög mikið,“ segir Valur.
Dimitar kann vel við sig í
Borgarnesi og ætlar að vera þar
minnst eitt ár til viðbótar. Það eru
góðar fréttir fyrir Borgnesinga.
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$IMITAR SKORAR  STIG EÈA MEIRA
,EIKIR
3IGRAR 4ÎP
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$IMITAR SKORAR  TIL  STIG
,EIKIR
3IGRAR 4ÎP
3IGURHLUTFALL


 


$IMITAR SKORAR MINNA EN  STIG
,EIKIR
3IGRAR 4ÎP
3IGURHLUTFALL
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."! DEILDIN Å KÎRFUBOLTA

Iverson og Anthony
byrja vel saman
+®2&5"/,4) Iverson-Carmelo Anth-

ony samstarfið í Denver byrjar
vel því Denver Nuggets-liðið
hefur unnið tvo fyrstu leiki sína
síðan Carmelo Anthony kom aftur
úr 15 leikja banni sínu og spilaði í
fyrsta sinn við hlið Allen Iverson.
Denver vann Memphis í endurkomu Melo og bætti síðan við sigri
á Seattle SuperSonics, 117-112, í
fyrrinótt. Anthony, sem er þrátt
fyrir bannið stigahæsti leikmaður

Verð
1.299 kr.

*Gildir í öllum Eymundsson verslunum.

edda.is

ËËJ

0HOENIX 3UNS Å ."! DEILDINNI Å KÎRFUBOLTA

Fjórtán sigrar í röð
+®2&5"/,4) Steve Nash og félagar

Fyrstu 100 sem kaupa bókina fá miða á myndina í bíó!*

deildarinnar (31,5 stig í leik), skoraði 34 stig í leik tvö eftir að hafa
sett niður 28 stig gegn Memphis.
Iverson var með 21 stig og 11 stoðsendingar gegn Seattle og skoraði
þar einnig sitt 20.000 stig á ferlinum.
Iverson hafði leitt Denver til
þriggja sigurleikja í röð áður en
Melo sneri aftur og liðið er því
búið að vinna fimm leiki í röð.

í Phoenix Suns fóru illa með lið
Washington Wizards í fyrrinótt
þegar þeir tryggðu sér sinn 14.
sigur í röð, 127-105. Washingtonliðið hefur svipaða taktík og
Phoenix, spilar fljúgandi sóknarbolta og skorar mikið af stigum
en af marka má þennan leik eiga

Wizards-menn langt í að ná Suns.
„Ég heyrði að þá langaði til þess
að verða Phoenix austursins en
það er bara eitt Phoenix Suns-lið.
Það lið spilar í Vesturdeildinni og
þannig verður það um sinn,“ sagði
Amare Stoudemire en Suns vann
þarna sinn 30 sigur í síðustu 32
leikjum.
ËËJ
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&¾DDUR  ¹GÒST  ²TSKRIFAÈIST
ÒR SKËLA Å ,OS !NGELES  OG FËR
Ö¹ Å 3ANTA -ONICA #ITY #OLLEGE
(ANN HRÎKKLAÈIST ÒR N¹MI ÖAR
SÎKUM SL¾MRA EINKUNNA ÈUR EN
ÖAÈ GERÈIST KL¹RAÈI HANN ÖË
LEIKLISTAR¹FANGA Å SKËLANUM
¶AÈ VAR EFTIR ÖAÈ SEM HANN
TËK Ö¹ ¹KVÎRÈUN AÈ SNÒA SÁR
AÈ LEIKLISTINNI (ANN HEFUR
ÖAÈ ORÈSPOR ¹ SÁR AÈ ERFITT SÁ
AÈ VINNA MEÈ HONUM ,EIKUR
Å MYNDINNI 2UNAWAY *URY
SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ 
"ÅË Å KVÎLD
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Grátið í stofunni

¡G ER ÎRUGGLEGA EKKI EIN UM ÖAÈ AÈ HAFA FELLT T¹R YFIR FRAMMISTÎÈU
¥SLENDINGA Å HANDBOLTA ¡G VAR REYNDAR SVO HR¾RÈ YFIR &RAKKALEIKN
UM AÈ ÁG HEF SJALDAN UPPLIFAÈ ANNAÈ EINS VIÈ ¹HORF ¹ ÅÖRËTTA
LEIK .Ò ER ÁG GAMALL ANTISPORTISTI OG LANGT FRAM EFTIR ALDRI
HORFÈI ÁG EKKI ¹ ÅÖRËTTIR Å SJËNVARPINU ¶EIR TÅMAR ERU
LIÈNIR OG NÒ FYLGIST ÁG MEÈ STËRMËTUM AF ¹HUGA ÖËTT
ÁG REYNDAR L¹TI ÖAR VIÈ SITJA (INGAÈ TIL HEF ÁG ÖË KOM
IST ËGR¹TANDI FR¹ ÖESSU ¹HORFI !LLS KYNS V¾MNI HEFUR
KALLAÈ FRAM T¹RIN EN ÅÖRËTTIR EKKI ¡G ER GREINILEGA AÈ
VERÈA VIÈKV¾MARI MEÈ ¹RUNUM
&JÎLMARGIR SJËNVARPSÖ¾TTIR KALLA FRAM T¹RIN Å HVERT
EINASTA SKIPTI SEM ÁG HORFI ¹ Ö¹ 'REYkS !NATOMY TIL
D¾MIS 3VO SEM EKKI MERKILEGT ENDA Ö¾TTIR SEM
SPILA ¹ V¾MNINA -ERKILEGRA ÖYKIR MÁR AÈ ÁG ER
FARIN AÈ KLÎKKNA YFIR +ASTLJËSINU HEIMILDARMYNDUM
OG SPENNUMYNDUM EKKI ÖARF ANNAÈ EN AÈ LEIKA
PÅNULÅTIÈ ¹ TILFINNINGAR GJARNAN ¹ ËSVÅFINN AMER
ÅSKAN H¹TT TIL ÖESS AÈ ÁG DRAGI FRAM VASAKLÒTINN

%++) -)33! !&

 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING FR¹
LEIK ¶ÕSKALANDS OG 4ÒNIS Å MILLIRIÈLI
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 (- STOFAN &JALLAÈ UM (- Å HAND
BOLTA MEÈ GËÈUM GESTUM

 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK ¥SLANDS OG 0ËLLANDS Å MILLIRIÈLI 0ËL
VERJAR ERU MEÈ GRÅÈARLEGA STERKT LIÈ OG LÎGÈU
MA GESTGJAFANA Å ¶ÕSKALANDI Å RIÈLI SÅNUM

 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 ,ÅFSMÎRK  6ITAL 3IGNS "RESKUR

4HE /FFICE 3KJ¹R EINN

MYNDAFLOKKUR !ÈALHLUTVERK 4AMZIN /UTH
WAITE 3TEVE 7ADDINGTON "ETH 'ODDARD OG
#LAUDIE "LAKLEY

 ,ITHVÎRF  !È ÖESSU SINNI ER
R¾TT VIÈ 3ËLVEIGU (ËLMARSDËTTUR LEIRLISTA
MANN $AGSKR¹RGERÈ *ËN !XEL %GILSSON
 3PORLAUST  7ITHOUT A 4RACE
)6 "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ !TRIÈI Å Ö¹TT
UNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 ,ÎGREGLUFORINGINN  4HE



!LIS TH 3ÕN

#OMMANDER ))) "RESK SAKAM¹LAMYND Å
TVEIMUR HLUTUM EFTIR ,YNDU ,A 0LANTE !TRIÈI Å
Ö¾TTINUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 (- Å HANDBOLTA ,EIKUR ¥SLANDS OG
0ËLLANDS ENDURSÕNDUR

 $AGSKR¹RLOK
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 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA 0AIGE $AVIS
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 6ALENTÅNA
 'EORGE ,OPEZ 
 #URB 9OUR %NTHUSIASM 
 4WO AND A (ALF -EN 
 3KRÅMSLASPILIÈ
 /FURHUNDURINN
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR 
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS  E 3IMP

SON FJÎLSKYLDAN

 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN ¥SLENSKUR SKEMMTIÖ¹TTUR Å UMSJËN
(EMMA 'UNN
 3TUDIO   "AK VIÈ TJÎLDIN
&YRSTI Ö¹TTURINN UNDIR STJËRN -ATT OG $ANNY
M¾LIST VEL EN ÖR¹TT FYRIR BREYTINGAR TIL GËÈS
RÅKIR MIKIL ËVISSA UM FRAMTÅÈ HANS

 4HE #LOSER  -¹LALOK
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#HAPELLES 3HOW 3IRK

 ,ES TRIPLETTES DE "ELLEVILLE
 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG FERILL
 4HE 0ACIFIER &RIÈARSTILLIRINN
 /WNING -AHOWNY
 ,ES TRIPLETTES DE "ELLEVILLE
 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG FERILL
 4HE 0ACIFIER &RIÈARSTILLIRINN
 /WNING -AHOWNY !ÈALHLUTVERK
*OHN (URT -INNIE $RIVER 0HILIP 3EYMOUR
(OFFMAN  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

T

 2UNAWAY *URY 3PILLTUR KVIÈ
DËMUR  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3WEENEY 4ODD 3TRANGLEGA BÎNN



 BÅË

UÈ BÎRNUM
2UNAWAY *URY 3TÎÈ

 4HE ,AST 2IDE 3ÅÈASTA FERÈIN
 2UNAWAY *URY

"RENDA ¹ Å MIKILLI KRÅSU ÖEGAR HÒN ER KVÎDD
TIL AÈ BERA VITNI OG ER HENNI LJËST AÈ MANN
ORÈ HENNAR SEM OG STARFSFRAMI LIGGUR Å VEÈI
"ÎNNUÈ BÎRNUM

 &AMILY 3INS &JÎLSKYLDUSYNDIR
TAKANLEGT DRAMA SEM FJALLAR UM FJÎLSKYLDU
SEM BÕR Å BANDARÅSKU ÒTHVERFI !ÈALHLUTVERK
+IRSTIE !LLEY 7ILL 0ATTON $EANNA -ILLIGAN
,EIKSTJËRI 'RAEME #LIFFORD 

 !MERICAN )DOL .µ44  (VER
FETAR Å FËTSPOR +ELLY #LARKSON 2UBEN 3TUDD
ARD &ANTASIU "ARONE OG 4AYLOR (ICKS

 !MERICAN )DOL .µ44 
 #HASING 0API -EÈ ÖRJ¹R Å TAKINU
 4HE #LOSER 
 4HE 3IMPSONS  E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD  *ERRY STENDUR ,EË
FR¾NDA AÈ BÒÈAHNUPLI OG 'EORG NEYÈIST TIL
AÈ KAUPA BËK SEM HANN STELST TIL AÈ LESA
INNI ¹ SALERNI Å BËKABÒÈINNI

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 +& .ÎRD  -EKKA KNATT
SPYRNUNNAR ,EIKMENN +& .ÎRD HAFA KVART
AÈ S¹RAN YFIR BÒNINGA OG SKËLEYSI SEM HRJ¹
IR Ö¹ OG VILJA MEINA AÈ ÖAÈ AFTRI ÖEIM AÈ
N¹ ¹RANGRI Å LEIKJUM .Ò LOKSINS F¹ STR¹KARNIR
AFHENDA GL¾SILEGA BÒNINGA OG ALLAN BÒNAÈ
SEM NAUÈSYNLEGT ER AÈ VERA MEÈ ÖEGAR
ÖEIR M¾TA AND ST¾ÈINGUM SÅNUM ,EIÈ
IN LIGGUR ¹ !KRANES ÖAR SEM LEIKMENN +&
.ÎRD MUNU ÖURFA LEYSA HINAR ÕMSU ÖRAUTIR
OG GERA ÖAÈ SVO SANNARLEGA MISVEL 3KAGA
MENN ERU GESTRISNIR OG TAKA VEL ¹ MËTI
ÖEIM OG EINN ÖEIRRA ER ÖJËÈÖEKKTUR KNATT
SPYRNUMAÈUR SEM NÎRDARNIR ÖEKKJA AÈ SJ¹LF
SÎGÈU EKKI ¥ LOKIN M¾TIR +& .ÎRD HELSTU
FRAMTÅÈARSTJÎRNUM 3KAGAMANNA Å SANNKÎLL
UÈUM HÎRKULEIK

 &OUR +INGS
 #HAPPELLES 3HOW 
 (LUSTENDAVERÈLAUN &- 
E ²TSENDING FR¹ "ORGARLEIKHÒSINU 3T¾RSTA
POPPTËNLISTARVEISLA ¹RSINS VERÈUR HALDIN Å
"ORGARLEIKHÒSINU Å KVÎLD ÖEGAR (LUSTENDA
VERÈLAUN &-  FARA FRAM -UNU ST¾RSTU
NÎFN ÅSLENSKRAR POPPTËNLISTAR VERÈA VERÈ
LAUNUÈ FYRIR FRAMLAG SITT ¹ ¹RINU OG ERU ÖAÈ
HLUSTENDUR &-  SEM SJ¹ UM AÈ VELJA SITT
UPP¹HALD

 )NSIDER
 6ANISHED  E 6ANISHED
 7EEDS  E
 3EINFELD 
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
  7ORLD 0OOL #HAMPIONS
HIPS E

 6ÎRUTORG
 ,OVE )NC E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 'AME TÅVÅ
 4HE /FFICE "ANDARÅSK GAMANS

T

 (- Å HANDBOLTA %NDURSÕNDUR LEIK
UR ÅSLENSKA LIÈSINS GEGN 4ÒNIS Å MILLIRIÈLI



-ARGRA VASAKLÒTA MAÈUR

T

UR &RAKKA OG 0ËLVERJA Å MILLIRIÈLI

¥SLAND Å BÅTIÈ 3TÎÈ 
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¶AU VERÈA ¾ F¹TÅÈARI KVÎLDIN SEM ÁG KEMST Å GEGNUM ¹N ÖESS
AÈ T¹RFELLA YFIR SJËNVARPINU ,ENGI REYNDI ÁG AÈ HAFA HEMIL ¹
GR¹TNUM SÁRSTAKLEGA EF ÁG VAR EKKI EIN AÈ HORFA ¹ SJËNVARPIÈ
3AMBÕLISMAÈURINN ER HINS VEGAR ORÈINN ÎLLU VANUR HJ¹ MÁR NÒ
ORÈIÈ OG H¾TTUR AÈ VERA HISSA ÖEGAR ÁG SIT RAUÈEYGÈ YFIR EIN
HVERRI VITLEYSUNNI %INU SKIPTIN SEM HANN HNEYKSLAST NÒ
ORÈIÈ ERU ÖEGAR ÁG FELLI T¹R YFIR VERÈLAUNAAFHENDINGUM
¹ BORÈ VIÈ ËSKARSVERÈLAUNIN
¶¹ ER UMBURÈALYNDIÈ MEIRA ÖEGAR AÈ
KEMUR AÈ ÅÖRËTTUM (ELD ÁG AÈ MINNSTA
KOSTI OG VONA ¶VÅ VIÈ ERUM JÒ STÎDD Å
HANDBOLTAF¹RINU MIÈJU OG HVORT SEM VIÈ
VINNUM EÈA TÎPUM N¾STU LEIKJUM VERÈUR
ALLTAF ¹ST¾ÈA TIL ÖESS AÈ GR¹TA AF GLEÈI EÈA
SORG %INS GOTT AÈ BIRGJA SIG UPP AF VASAKLÒT
UM FYRIR N¾STU DAGA

ERÅA SEM NÕVERIÈ HLAUT %MMY VERÈLAUNIN
SEM BESTA GAMANSERÅAN -ICHAEL ¹ AFM¾LI
EN ÎLLUM ¹ SKRIFSTOFUNNI ER ALVEG SAMAN
NEMA $WIGHT

 -ALCOLM IN THE -IDDLE .µ44
"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM G¹FNALJËSIÈ -AL
COLM OG STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU HANS

 4HE +ING OF 1UEENS "ANDARÅSK
IR GAMANÖ¾TTIR UM SENDIBÅLSTJËRANN $OUG
(EFFERNAN #ARRIE EIGINKONU HANS OG !RTHUR
HINN STËRFURÈULEGA TENGDAFÎÈUR HANS

 3TILL 3TANDING
 (OUSE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 #3) E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 .EWCASTLE 7EST (AM FR¹
JAN

 *UVENTUS "ARI FR¹ JAN
 ,IVERPOOL #HELSEA FR¹ JAN
 ,IÈIÈ MITT
 &ULHAM 4OTTENHAM FR¹ JAN
 ,IÈIÈ MITT E
 !È LEIKSLOKUM E
 $AGSKR¹RLOK
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¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA 'UNN
¶AÈ ER KOMIÈ AÈ KVEÈJUSTUNDU HJ¹ (EMMA 'UNN
AÈ SINNI OG VERÈUR Ö¹TTURINN SÅÈASTI SMEKK
FULLUR AF GËÈUM GESTUM EINS OG ENDRAN¾R $IDDÒ
OG %GILL «LAFS SEM SUNGU SIG SAMAN INN Å HJÎRTU
LANDSMANNA ¹  ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR Å 3PILVERKI
ÖJËÈANNA OG ¹ PLÎTUNNI VINS¾LU b¶EGAR MAMMA
VAR UNGm SETJAST Å SËFANN HJ¹ (EMMA OG TAKA SVO
LAGIÈ SAMAN NOKKUÈ SEM GERIST ORÈIÈ ¾ÈI SJALDAN
%GGERT ¶ORLEIFSSON LEIKARI SEM HELST ALDREI GEFUR
F¾RI ¹ SÁR Å VIÈTÎL M¾TIR MEÈ (ELGU "RÎGU LEIK
KONU ¶AU R¾ÈA UM FARSANN 6ILTU FINNA MILLJËN OG
SÕNA SVO KOSTULEGT BROT ÒR VERKINU *ËNSI ¥ SVÎRTUM
FÎTUM SKREPPUR TIL 6ESTMANNAEYJA EN TEKUR LÅKA
LAGIÈ MEÈ HLJËMSVEIT HÒSSINS
"JÎRGVIN &RANZ 'ÅSLASON BREGÈUR SÁR Å GERVI TVEGGJA HEIMSFR¾GRA SÎNGVARA
*ËHANN &RIÈGEIR SYNGUR HUGLJÒFAN ËÈ $ANSARARNIR %MILÅA "ENEDIKTA 'ÅSLA
DËTTIR OG 3TEVE ,ORENZ FR¹ ¥SLENSKA DANSFLOKKNUM SÕNA LISTIR SÅNAR (REIMUR
SYNGUR LOKASÎNG MEÈ HLJËMSVEIT Ö¹TTARINS

 %NSKI DEILDABIKARINN 4OTTENHAM
!RSENAL 5NDANÒRSLIT DEILDABIKARSINS

 0RESIDENTS #UP  /FFICIAL
 0RO BULL RIDING .AUTAREIÈ ER EIN
VINS¾LASTA ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM
ÖESSAR MUNDIR

 3TERKASTI MAÈUR Å HEIMI 
¶¹TTUR UM KEPPNINA UM STERKASTA MANN
HEIMS ¹RIÈ  EN ENGINN HEFUR SIGRAÈ
OFTAR Å ÖESSARI KEPPNI EN ¥SLENDINGARNIR *ËN
0¹LL 3IGMARSSON OG -AGNÒS 6ER -AGNÒSSON
FJËRUM SINNUM HVOR

T

 !LIS TH ¶RIÈJI OG SÅÈASTI Ö¹TT
URINN UM -UHAMMAD !LI Å TILEFNI AF ÖVÅ AÈ
Å JANÒAR ERU LIÈIN  ¹R FR¹ F¾ÈINGU HANS ¥
ÖESSUM Ö¾TTI VERÈUR VARPAÈ UPP  ATRIÈ
UM ÒR LÅFI OG STARFI !LIS LJËSMYNDUM MYND
BROTUM ÒR SJËNVARPI OG ALMENNUM STAÈ
REYNDUM UM KAPPANN 
 &OOTBALL )CON
 !MERÅSKI FËTBOLTINN
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL "ETIS "AR
CELONA ²TSENDING FR¹ SP¾NSKA BOLTANUM

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 $EN LILLE PRINSESSE  3KR½L  $ET
DER MED BÐRN  'URLI 'RIS  !LFONS BERG
 #HARLIE  ,OLA  (VAD ER DET V¾RD 
+APTAJN OG BES¾TNING BYDER VELKOMMEN 
.YHEDER FRA 'RÐNLAND  %NGLE MED SKIDT P½
VINGERNE  /"3  +END DIT HUS 
$2 $ERUDE I 3KOTLAND  5VENTET BESzG 
46 !VISEN  0ENGE  'RÐN GL¾DE 
$E MODERNE FAMILIER  !FTENSHOWET 
+ENDER DU TYPEN  .YHEDER P½ TEGNSPROG
 46 !VISEN MED VEJRET  30!- 
"OOGIE 5PDATE  ,IGA  %LMER &JOT SIGER
OP  &RIKVARTER  "ARDA  &ANDANGO
MED #HAPPER  !FTENSHOWET  46 !VISEN
MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET 
2ABATTEN  6ORES PLANET  46 !VISEN
 4ASK &ORCE  3PORT.YT  (ULK
 -USIKPROGRAMMET  ,IGA

 -AT MED .IKLAS  3ISTE NYTT 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  "RENNPUNKT 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE NYTT
 $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG 2OMSDAL
 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE 
3ISTE NYTT  ,UNSJTRAV  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS 
&RA STFOLD  3ISTE NYTT  $RAKEJEGERANE
 4ROLLZ  3ISTE NYTT  0YSJ KLUBBEN
 $UNDER  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  3AMISK KULTURMAGASIN
 -¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV  .YHETER
P½ TEGNSPR½K  $EN LILLE BL½ DRAGEN 
5HU  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 3CHRÎDINGERS KATT  4ILBAKE TIL  TALLET
 2EDAKSJON %.  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   +ODENAVN (UNTER 
(JERTE TIL HJERTE  +VELDSNYTT  +ULTURNYTT
 5RIX  0RESIDENTEN  -!$ 46 
4OP 'EAR 4UT OG KJÐR
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 ,ILLA LÎPSEDELN  -ORFIS KOD ETT MATTE¼
VENTYR  3HOWEN $OLLAR  2UNT I NATUREN
 -ELLAN RADERNA  "¼STISAR  0USSEL
 6¼RLDENS FEST I 3VERIGE  2UNT I NATUREN
 3AFARI %UROPA  3AFARI %UROPA 
2APPORT  !RGUMENT  'ULDBAGGEGALAN
  .ATURNOLLORNA  2APPORT 
'OMORRON 3VERIGE  +ONST½KNING %- 
.ALLE HAR ETT STORT BL½TT HUS  2ITSAGOR 
$AGENS RAMSA  $EN FABULÎST FESTLIGA FARMEN
 ,ILLA !KTUELLT  "OBSTER  2APPORT
 !NTIKRUNDAN  +UNGADÎMET P½ FLODENS
BOTTEN  %J FASTST¼LLT PROGRAM  2APPORT
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"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM G¹FNALJËSIÈ
-ALCOLM OG STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU
HANS &YRSTI Ö¹TTURINN Å SJÎUNDU OG
SÅÈUSTU Ö¹TTARÎÈINNI UM -ALCOLM
2OSANNA !RQUETTE LEIKUR GESTAHLUT
VERK HÒN LOKKAR -ALCOLM TIL AÈ M¾TA
¹ SAMKOMU Å EYÈIMÎRKINNI EN ÖEGAR
(AL OG ,OIS KOMAST AÈ ¹FORMUM
HANS ¹KVEÈA
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Ingibjörg Sólrún til sölu fyrir rétt verð

...fær strætóbílsstjórinn
Þórhallur Sigurðsson sem lét
slag standa og opnaði fyrstu
opinberu málverkasýningu
sína, sem þar að auki bar
upp á afmælisdag nafna
hans.
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,2¡44  SJ¹VARDÕR  GAT  SJËR  SKREF
 ÖURKA ÒT  SKOT  VONDUR  Å RÎÈ
 SPÅRA  H¾TTA  TVEIR EINS 
RÅKI
,«¨2¡44  HRËSS  RYK  BR¾ÈINGUR 
KN¾PA  FJ¹RMUNI  M¹L  HAM
FLETTA  SVALL  M¾LIEINING 
ËNEFNDUR
,!53.
,«¨2¡44  LOFS  IM  SAMSULL 
KR¹  PENINGA  TAL  FL¹  RALL 
MËL  NN
,2¡44  FISK  OP  MAR  FET 
M¹  SNAFS  ILLUR  MN  ¹LA
 ËGN  LL  LAND

6%)345 36!2)¨
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„Ingibjörg er verðugt viðfangsefni fyrir málara,“ segir Björn T.
Hauksson, ljósmyndari og málari,
en hann hefur stillt olíumálverki
sem hann málaði af Ingibjörgu
Sólrúnu Gísladóttur, formanni
Samfylkingarinnar, upp í glugga á
ljósmyndastofu sinni á Óðinsgötu.
Bonni, eins og Björn er kallaður, hefur oft tekið myndir af Ingibjörgu Sólrúnu og málaði málverkið eftir ljósmynd sem hann
tók þegar Ingibjörg var borgarstjóri. „Það er svo sem engin meining á bak við þetta, ég er enginn
sérstakur fylgismaður Ingibjargar en hún hefur sterka andlitsdrætti og er umdeildur karakter,
þannig að mér fannst ekki úr vegi
að mála af henni mynd. Fyrir jól

var ég að spá í hvað ég ætti að
gera við myndina þegar konan
mín stakk upp á því að ég hengdi
hana upp í glugga á ljósmyndastofunni, það myndi ábyggilega
vekja athygli.“
Bonni segir að Ingibjörg hafi
séð málverkið og litist vel á en
hann hefur líka fengið athugasemdir frá öðrum sem eru minna
hrifnir. „Það er greinilega kominn
kosningaskjálfti í menn,“ segir
hann og hlær. „Ætli ég verði ekki
að stilla upp myndum af mönnum
úr öllum flokkum til að gæta jafnræðis.“ Spurður hvort verkið sé
falt segir Bonni svo vera. „Það
þyrfti að bjóða þokkalegan pening, en fyrir rétt verð er myndin
til sölu.“
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(¾TTIR Å SJËNVARPI OG LEGG
UR DRÎG AÈ ¾VISÎGU SINNI
„Ég er nokkuð viss um að einhverjir svitna þegar þeir frétta að ég sé
að leggja drög að ævisögu minni,“
segir sjálfur Hemmi Gunn – einhver skærasta sjónvarpsstjarna
sem þjóðin hefur alið. Í samtali við
Fréttablaðið sagðist Hemmi nú
standa á tímamótum og allt benti til
þess að nú yrði settur punktur aftan
við glæsilegan sjónvarpsferil hans.
Allra
síðasti
skemmtiþáttur
Hemma, „Í sjöunda himni“, á Stöð
tvö verður í kvöld. Áður hafði
Hemmi stjórnað þættinum „Það
var lagið“ sem einnig var til sýninga á Stöð 2.
„Það þurfti reyndar að draga
mig með töngum til að taka að mér
„Það var lagið“ og ég var efins um
að ég hefði áhuga á endurkomu á
skjáinn með þessum hætti,“ segir
Hemmi en bætir því við að starf við
fjölmiðla sé ólæknandi baktería. Og
því sé ef til vill óvarlegt af sér að
skjóta loku fyrir það með öllu að
hann og sjónvarp séu skilin að skiptum. Hemmi verður sem fyrr fastagestur hjá Heimi Karls og Guðna
Bergs í umfjöllun þeirra um Meist-

(%2-!.. '5..!233/. ,IGGUR UNDIR FELDI OG ÅHUGAR HVORT LOKS SÁ KOMINN TÅMI AÈ

SETJA ¾VISÎGUNA ¹ BLAÈ

aradeildina. En nú taka við ný ævintýri og ný verkefni. Hemmi er nú
að vinna að ævisögu sinni.
„Fyrir fjörutíu árum var fyrst
komið að máli við mig og ég beðinn
um að skrifa ævisögu mína,“ segir
Hemmi og hlær sínum fræga hlátri.
Og gefur til kynna að þá honum hafi
fundist hann vera allt of ungur að
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árum – rétt rúmlega tvítugur maðurinn. En Hemmi hélt upp á sextugsafmæli sitt í síðasta mánuði.
„Þegar ég flutti svo til Taílands
[fyrir þremur árum] var hugmyndin sú að ég myndi skrifa ævisöguna
meðan ég mundi nokkurn veginn
hvernig í þessu liggur. Svo var ég
plataður út í veitingarekstur og
ekki gafst tími til skrifa. Ég punktaði hins vegar nokkra hluti hjá
mér.“
Saga Hemma yrði ekki eitthvað
„rjómatertubox“ eins og Hemmi
kemst sjálfur að orði. Og segir hann
jafnframt að fara muni um mann og
annan við þessi tíðindi. En Hemmi
má, líkt og þjóð má vita, muna tímana tvenna og er af ýmsu að taka
þegar ævintýralegt lífshlaup hans
er annars vegar.
„Ljósið hefur þó verið ráðandi,
sem betur fer, og það væri ekkert
gaman ef ég hefði ekki upplifað
mótlætið,“ segir Hemmi.
Fer þá á flug og vísar til Gróu á
Leiti sem ósjaldan hefur farið á
kreik þegar Hemmi er annars
vegar:
„Ætli ég hafi ekki síðan bókarauka um alla þá hluti sem ég er
sagður hafa gert.“

LOFTI Å MARS ¹RIÈ 

Gnoðavogi 44, s. 588 8686.
Opið alla laugardaga 11-14

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
HARÐFISKUR
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(LUSTENDAVERÈLAUN &-  VORU
HALDIN MEÈ POMPI OG PRAKT
¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLD 4IL STËÈ AÈ
EINN ÖEIRRA SEM MYNDU AFHENDA
VERÈLAUN ¹ H¹TÅÈINNI YRÈI %GILL
b'ILLZENEGGERn %INARSSON EN
EKKI FËR SVO $EGI FYRIR H¹TÅÈINA
HRINGDI Å %GIL 3IGVALDI +ALDALËNS
ÒTVARPSMAÈUR BETUR ÖEKKTUR SEM
3VALI ¹ &- OG SAGÈI AÈ ÖVÅ MIÈUR
G¾TI EKKI ORÈIÈ AF AFHENDINGU HANS
9FIRSTJËRN ÒTVARPSM¹LA
HUGNAÈIST EKKI AÈ !GLI
SEM NÕVERIÈ HAFÈI VERIÈ
REKINN AF ÒTVARPSSVIÈI
FYRIR AÈ VERA EKKI VIÈ
H¾FI V¾RI HAMPAÈ MEÈ
ÖESSUM H¾TTI OG SETTI
3VALA STËLINN FYRIR DYRNAR
3TEINGRÅMUR 3¾VARR «LAFSSON
ER ENN AÈ BERJA SAMAN Ö¹ FIMM
MANNA RITSTJËRN SEM SKIPA MUN
NÕTT ¥SLAND Å DAG &RÁTTABLAÈIÈ HEFUR
HEIMILDIR FYRIR ÖVÅ AÈ 3ÎLVI
4RYGGVASON MUNI HALDA
¹FRAM OG JAFNFRAMT B¾TIST
VIÈ NÕR LIÈSMAÈUR 3Ò ER
SJËNVARPS¹HORFENDUM
REYNDAR AÈ GËÈU
KUNN )NGA ,IND
+ARLSDËTTIR
"RYNHILDUR 'UÈJËNSDËTTIR
HEFUR SAGT UPP Å ¶JËÈLEIKHÒSINU
EINS OG &RÁTTABLAÈIÈ HEFUR GREINT
FR¹ 5PPGEFIN ¹ST¾ÈA FYRIR UPP
SÎGNINNI ER AÈ "RYNHILDUR
KUNNI EKKI VIÈ SIG SEM
RÅKISSTARFSMANN !TLI
2AFN 3IGURÈARSON
SPÒSI HENNAR HEFUR
SÎMULEIÈIS GENGIÈ ÒR
SKAFTINU EN HANN VILL
ALLS EKKI TJ¹ SIG UM
¹ST¾ÈUR BROTTFARAR
SINNAR
%DDA "JÎRG %YJËLFSDËTTIR VERÈUR
EIN LEIKKVENNA Å ,EGI SEM 3TEF¹N
*ËNSSON LEIKSTÕRIR EFTIR HANDRITI
(UGLEIKS $AGSSONAR -INNSTU
MUNAÈI AÈ %DDA MISSTI AF HLUTVERK
INU ÖEGAR HÒN BËKAÈI
SIG Å PRUFUR FYRIR )VANOV
"ALTASARS +ORM¹KS
5M TÅMA LEIT ÒT FYRIR
AÈ %DDA MUNDI
MISSA AF B¹ÈUM
HLUTVERKUNUM EN
ÒR R¾TTIST FYRIR
REST
JBGHDM

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Hugi og Dolli fallast í faðma
„Þetta var rosalega góður sáttafundur,“ segir sjónvarpsmaðurinn
Hugi Halldórsson, sem hefur verið
við tökur efnis fyrir stuðningsmannaklúbb
íslenska
handboltalandsliðsins úti í Þýskalandi.
Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá hafa Hugi og Auðunn
Blöndal eldað grátt silfur við
Adolf Inga Erlingsson, íþróttafréttamann RÚV. Adolf, eða Dolli,
hélt því fram að framganga þeirra
hefði verið hneykslanleg meðan
þeir sögðu Dolla hafa átt sinn þátt
í því að þeim var úthýst úr þýskri
handboltahöll.
Þremenningarnir hafa nú formlega grafið stríðsöxina og ákveðið
að standa saman í stuðningi sínum
við íslenska landsliðið.

(5') /' !$/,& 6ORU B¹ÈIR S¹TTIR VIÈ M¹LALYKTIR OG SEGJAST VERA ORÈNIR HINIR BESTU

VINIR

„Það fór bara vel á með okkur
og við erum orðnir hinir mestu
mátar. Ég er meira að segja kominn með símanúmerið hans. Við
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gerðum smá mistök og báðumst
afsökunar á því. Síðan var bara
tekist í hendur og málið er dautt,“
segir Hugi.
FGG

K6A96GKyGJG

15-90%
6;HAÌIIJG

9ÖC9JG
1.999 96<6G
DòNDUR
ver

>YZa^cZ,)-%.%

H``jaVÂ^ediijg
;ng^g]Z^bVi^aW^Â`dc[Z`id[a
7g¨Â^gh``jaVÂ^{cWgjcV
=ZciVg[ng^gVaaih``jaVÂ^
BVg\^g[na\^]aji^g
Jeeh`g^[iVW¨`a^c\jg[na\^g

kr.

FFullt
ul ver

54.999

DòNDUR ver

3.999
3.
.999
9999

kr.

E^dcZZg98H(+%

Fullt ver
er 6
65.988
5.
5.9

(+%l]Z^bVW`Zg[^
BZÂ9K9he^aVgV
=9B>hiV[g¨ciiZc\^
Egd\gZhh^kZHXVc
JH7iZc\^[ng^gica^hi
d\a_hbncY^g
;BikVge

T

v
n


DòNDUR
ver

r Sj
a
m

Prentar r A 24.999kr.
s
a
m
ei
DòNDUR ver
H
3
a
K
l
i
p
l
G Fulltlt ver 33.999

s
v
3
o
P
s
M
s
e
r

p
r
DòNDUR ver Ex
a
n
r
H ey
kr.
a
kr. Fullt ver 19.699
by
a

v
k
a
FFullt
ul ver
R
r
a
l

v
a
m
DòNDUR f
9.999
9.
99
u
a
S
ver
H
l
l
i
r
g

k
o
am
v
u
l
s
n
n
i
vo
v
t
a
M
DòNDUR
a
ver 49.999kr.
k
kr.
Fullt ver 68.999
.99
99
V
r
nn Geislamdyisnkdair
Fullt ver
r 25
259.999
59.
DVD
ikir
P
Tlvule
He^aVgVaaV9K9d\89
Y^h`V!BE(!LB6!
?E:<d\9^kM

HDCN8BIHEO*%

*%lGBHb`ghVbhi¨ÂV
(_VY^h`V\Z^haVhe^aVg^
BE(he^aVg^
;BikVged\hZ\jaWVcY
He^aVgBE(!89"G$GL

:acV:AC6'&&%

5.999

HVjbVkabZÂ&*hedg\ZgÂ^g
HedgkVabZÂhi^aa^h`[j
C{ahi^aaVcaZ\[g{b^Â_j
>ccWn\\Âheajk^cYV
*hVjb[¨ijgd\DkZgadX`

14.999

@ZclddYK8&-%,
&-%%lgn`hj\V
'[na\^]aji^g
A^ijg/H^a[jg

9ZAdc\]^:6B()%%

;jaa`db^c&!-a:hegZhhd`V[[^ka
BVaVg`V[[^WVjc^gd\WÅgi^a`V[[^Â
=¨\iVÂhi^aaV]kZ[cbajc^cZg
7Ågi^a\j[ji^aVÂ[aVb_a`d[a
IkZ^g`ViaVg
B^cc^[ng^gjee{]VaYhhi^aa^c\Vgd[a
8VeejX^cdHnhiZb
HaZ``jgh_{a[k^g`i{hg

H^ZbZch@6+%C6+%

&,.hb6bZgh`jghh`{ejg
*%)aigVg!(()a`¨a^g!&,%a[gnhi^g
Dg`jcÅi^c\6
GV[Z^cYVhiÅg^c\!h_{a[k^g`V[ÄÅÂ^c\
;gnhi^\ZiV&%`\{YV\
9Åei{c]jgÂV+%hb
Ïhka]jgÂ{[gVb]a^Â

199.999

DòNDUR ver

3.189

kr.

FFullt
ul ver

R
DòNDrU
ve

Besta veri!

DECJC6GIÏB>
K^ÂZgjbWZ^ci{
B{cjYV\Vi^a[hijYV\V`a#&&"&.#
bi^>@:6
AVj\VgYV\V`a#&&"&-d\HjccjYV\V`a#&'"&-#

B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands

ÏNH\SLVO|JIU èLDèVWRèDOOD¿mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Fyrir þá kröfuhörðustu
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Klárara fólk

T

ímarnir eru svo sannarlega
breyttir og það til batnaðar.
Annar hver maður rúllar nú um í
hvílíkum vellystingum að það slagar hátt upp í Loðvík sextánda. Og ef
einhver er með múður þá má auðveldlega svissa „hva, geta þau ekki
bara étið kökur“ út fyrir „voðaleg
forpokuð öfundsýki er þetta, má
fólkið ekki eyða sínum eigin peningum eins og því sýnist?“

¡' hafði bylt mér andvaka í rúminu
um stund, veltandi því fyrir mér
hvernig stæði eiginlega á þessari
hrikalegu velferð. Ég var eiginlega
búinn að ákveða að þetta væri bara
eitt af því mörgu sem er fyrir ofan
minn takmarkaða skilning, þegar ég
loksins fattaði allt. Niðurstaða mín
er að fólk er einfaldlega orðið mörgum sinnum klárara en það var fyrir
nokkrum áratugum.
(6%2.)'

er annars hægt að
útskýra það að stjórnarformaður
skipafyrirtækis sé orðinn eins og
Jóakim aðalönd? Ég man ekki betur
en einu sinni hafi öll skipafyrirtæki
endalaust verið á hvínandi kúpunni.
Mennirnir sem þar stjórnuðu voru
greinilega algjörir vitleysingar
miðað við þennan klára og ríka sem
bauð í partíið.

¡' verð annars að þakka ríku
körlunum fyrir þá tillitssemi að
bjóða eingöngu upp á notaða erlenda
skemmtikrafta sem hafa þegar spilað á Íslandi. Það væri fúlt ef næsti
milljónamæringur tæki inn eitthvað af viti sem maður vildi sjá, t.d.
The Who eða Billy Joel. Drullufúlt
ef maður þyrfti að norpa fyrir utan
eins og litli karlinn með eldspýturnar en gæti ekki verið inni eins og
hver annar Hómer í veislu hjá Mr.
Burns.)
¶!¨ sama hefur gerst í bankabransanum. Þar hafa miklu klárari
menn tekið við. Ég man ekki betur
en bankar hafi yfirleitt verið reknir
með tapi fyrir nokkrum áratugum.
Þetta var endalaust basl og svo fór
allt á hausinn fyrir rest. Hvað voru
Sverrir Hermannsson og þessir
karlar eiginlega alltaf að gera?
Vissu þeir það nokkuð sjálfir?

36/ höfum við líka miklu betri
Bubba Morthens. Vitleysingnum sem
trallaði um bág kjör verkafólks hefur
verið skipt út fyrir klárara módel
sem alltaf er fyrstur mættur með
gítarinn í ríkukallapartíin. Húrra
fyrir nýjum, klárari og betri tímum!

F I 0 2 0 1 0 5
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%¨,),%'! komast klárir menn
upp með meira. Sverrir greyið mátti
ekki fara í skitinn veiðitúr án þess
að þjóðfélagið færi á límingunum.
Ef hann hefði birst einn daginn á
einkaþotu eins og Björgólfur Thor
er aldrei að vita nema þrælslund
Íslendinga hefði gefið sig og komið
hefði til blóðugra átaka á götum úti.

ADSL extra er ný leið fyrir kröfuharða viðskiptavini sem vilja enn
meiri hraða fyrir send gögn eða allt að 2 Mb/s.
Hraði

Gagnamagn

Verð

Hámark

8 Mb/s

ótakmarkað

7.990 kr.

7.990 kr.

12 Mb/s

ótakmarkað

8.990 kr.

8.990 kr.

14 Mb/s

ótakmarkað

9.990 kr.

9.990 kr.

12 mánaða samningur skilyrði. Þessi þjónusta er eingöngu í boði fyrir búnað sem styður AnnexM staðalinn.
Hraði á ADSL tengingu getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL tengipunkti.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

