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Skrítnustu og fallegustu
götuheiti Íslands

20. október 2007 — 285. tölublað — 7. árgangur

LAUGARDAGUR
Höfði opinn fyrir
Hollywood
Nýr borgarstjóri
áhugasamur um
hugsanlega stórmynd
um Leiðtogafundinn.
fólk 66

Friðarsúla eða níðstöng?
„Undanfarinn áratug hefur ekki
verið blásið í herlúðra án þess
að ráðamenn Íslands séu komnir
í fremstu víglínu til að bjóða
fram aðstoð sína,“ skrifar Sverrir
Jakobsson.
Í dag 16

Helgi og René bestir
Helgi Sigurðsson og René Carlsen
voru bestu leikmenn Landsbankadeildar karla
í sumar samkvæmt
einkunnagjöf Fréttablaðsins.
Íþróttir 62

Frægð, dóp og fjölmiðlafár

Bloc Party spilar á
Airwaves í kvöld

mest lesna dagblað á íslandi

Sími: 512 5000

Forstjóri gekk á dyr
hjá Ratsjárstofnun

Helgi Magnús Gunnarsson

Forstjóri Ratsjárstofnunar hefur látið af störfum og kvatt starfsfólk sitt án þess
að tilkynna það utanríkisráðuneytinu sem fer með yfirstjórn stofnunarinnar.
Stjórnsýsla Ólafur Örn Haralds

son, forstjóri Ratsjárstofnunar,
hefur ákveðið að láta af störfum og
hefur kvatt starfsfólk stofnunar
innar. Ólafur hefur ekki tilkynnt
ákvörðun sína til utanríkisráðu
neytisins, sem fer með yfirstjórn
stofnunarinnar.
Grétar Már Sigurðsson, ráðu
neytisstjóri utanríkisráðuneytis
ins, hefur reynt að hafa samband
við Ólaf vegna ákvörðunar hans en
án árangurs.
Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins fundaði Ólafur með starfs
mönnum sínum í vikunni til að
greina þeim frá ákvörðun sinni;
öðrum sendi hann tölvupóst eða
kvaddi símleiðis. Grétar segist

ekki hafa séð tölvupóstinn en heyrt
af honum. „Ég er að reyna ná í Ólaf
til að fá að vita hvað liggur fyrir
hjá honum, þar til get ég ekki tjáð
mig mikið um málið.“
Gagnger
endurskipulagning
stendur nú yfir á starfsemi Rat
sjárstofnunar sem starfshópur
skipaður sérfræðingum utanríkis
ráðuneytisins vinnur að. Öllum 47
starfsmönnum stofnunarinnar var
sagt upp störfum um miðjan ágúst.
Samkvæmt upplýsingum Frétta
blaðsins voru laun starfsmanna
Ratsjárstofnunar hærri en annarra
opinberra starfsmanna og var þeim
sagt upp til að ná niður kostnaði.
Eftir uppsögn starfsfólksins vildi
Ólafur engar upplýsingar gefa um

Ákærendur stofna samtök:

laun starfsmanna eða hvort starfs
menn sem yrðu endurráðnir þyrftu
að taka á sig launalækkanir.
Grétar segist ekki geta svarað
fyrir það hvort Ólafur verði endur
ráðinn þegar endurskipulagningu
er lokið. Undanfarna daga hefur
starfsemi aðalskrifstofu Ratsjár
stofnunar í Síðumúla í Reykjavík
verið flutt í starfsstöð stofnunar
innar á gamla varnarsvæðinu á
Keflavíkurflugvelli. Þeirri samein
ingu er lokið. Grétar segist vona að
hann geti leitað ráða hjá Ólafi
vegna annarra breytinga á starf
semi Ratsjárstofnunar sem fram
undan eru.
Ekki náðist í Ólaf Örn við vinnslu
fréttarinnar. 
- shá / - kdk

Hús og heimili
Sara Björnsdóttir listakona á
heimili sem henni finnst fallegt
og þægilegt en
hún féll fyrir hús&heimili
íbúðinni um
leið og hún sá
hana.
laugardag
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Laugardagur
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ingur. Rigning eða skúrir sunnan
og vestan til en skýjað með köflum
og yfirleitt þurrt á Norðaustur- og
Austurlandi. Hiti 8-14 stig, hlýjast
norðaustan til.

40%

ætla ekki að láta verjendum og
álitsgjöfum eftir sviðið hér eftir
eins og hingað til. Þeir stofnuðu í
gær Ákærendafélag Íslands, en
félagið verður málsvari félags
manna gagnvart almenningi.
„Fjölmiðlar eiga ekki að þurfa
að sitja undir því að vera mataðir
af aðilum sem gæta ákveðinna
hagsmuna,“ segir Helgi Magnús
Gunnarsson, formaður félagsins.
Hann segir ákærendur hingað
til hafa haldið sig til hlés í
umræðunni á meðan verjendur og
álitsgjafar hafi látið ljós sitt skína.
Ákærendur verði að leiðrétta
rangfærslur og útskýra rök sín.
Annað geti kostað þá traust
almennings. 
- bj / sjá síðu 4

Lögreglumál Fíkniefnadeild

blaðsins

�

Dómsmál Ákærendur í sakamálum

Lögreglan fann
mikið magn stera

ntýraveröld

Antíkin ekk

L innlit

Láta verjendum
ekki eftir sviðið

Húsleit í Austurbænum:

2007

L Hönnun

Uppblásin ævi

L HeimiliÐ

42

lögreglunnar á höfuðborgar
svæðinu gerði mikið magn
sterataflna og stungulyfja
upptæk eftir húsleit í Austurbæ
Reykjavíkur á fimmtudags
kvöldið. Húsráðandi, karlmaður
um fimmtugt, var handtekinn en
honum var sleppt eftir skýrslu
tökur. Hann hefur áður komið við
sögu lögreglu fyrir að hafa stera í
fórum sínum. Fleiri hafa ekki
verið handteknir vegna málsins,
að sögn lögreglu.
Ekki fékkst uppgefið hjá
lögreglu hversu mikið magn stera
er að ræða þar sem nákvæm
talning hefur ekki farið fram.
Lögreglan varðist frekari frétta
af málinu í gærkvöld en rannsókn
þess er á frumstigi. 
- shá

FAntafjör „Stemningin var frábær og það mættu ótrúlega margir,“ segir Heiður Baldursdóttir, verkefnastjóri frístundaheimilis Öskju-

hlíðarskóla. Þau Kristinn Þorri Jóhannsson, 7 ára, og Arna Dís Ólafsdóttir, 9 ára, höfðu komið sér vel fyrir með veitingarnar.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri vill ekki að mannlífið verði „sótthreinsað“:

Ætlar að bjarga Kolaportinu
„Það gengur ekki að
skilja Kolaportið eftir á köldum
klaka,“ segir nýr borgarstjóri
Dagur B. Eggertsson. Hann vill
taka upp viðræður við tollstjóra um
að embætti hans fái bílastæði í
grenndinni. Dagur kveður jafn
framt tímabært að taka af skarið
um Sundabraut á næstu mánuðum
Reykjavík

og þar treystir hann á góða sam
vinnu við samgönguráðherra.
Þá segir Dagur að til greina komi
að kaupa brunarústirnar í Lækjar
götu. „Við getum auðvitað ekki haft
hjarta Reykjavíkur eins og opið sár.
Það finnst mér algjörlega útilokað,“
segir hann.
Borgarstjóri telur að við stækkun

MORA INXX
BLÖNDUNARTÆKI

Hringbrautar hafi yfirvöld ekki náð
að hugsa hönnunina í takt við kröfur
nútímans. Stórar umferðaræðar í
íbúðahverfum
skerði
lífsgæði
almennings.
Ný hugsun ríki nú í borgarmálum
og tími sé kominn til að endurhugsa
samgöngur og skipulag.

- kóþ / sjá síður 30 og 32

www.tengi.is • tengi@tengi.is
Smiðjuvegi 76 • 200 Kópavogur • Sími 414 1000
Baldursnes 6 • 603 Akureyri • Sími 414 1050
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4VÅTUGUR PILTUR D¾MDUR

Dæmt skal í olíusamráðsmáli

Barði lögreglu
og hótaði lífláti

$«-3-, Hæstiréttur hefur fellt

Fjalar, finnst Shatner sopinn
góður?
b*¹ HANN FLASKAR EKKI ¹ ÖVÅ AÈ VELJA
RÁTTU TEGUNDIRNARm
&LASKA AF HINUM ÅSLENSKA 2EYKA VODKA
S¹ST Å BANDARÅSKU LÎGFR¾ÈIÖ¹TTUNUM
"OSTON ,EGAL ¹ DÎGUNUM %IN SLÅK STËÈ
¹ BORÈI PERSËNUNNAR $ENNY #RANE
SEM LEIKINN ER AF 7ILLIAM 3HATNER &JALAR
3IGURÈARSON ER R¹ÈGJAFI Å KYNNINGARM¹LUM
FYRIR 2EYKA VODKA

úr gildi frávísun Héraðsdóms
Reykjavíkur á bótakröfu útgerðarfélagsins Dala-Rafns gegn olíufélögunum Olíuverslun Íslands
hf. og Keri ehf. Héraðsdómur vísaði málinu frá 17. september þar
sem talið var óljóst hvort skilyrði
væru fyrir sameiginlegri ábyrgð
olíufélaganna tveggja. Á það
féllst Hæstiréttur ekki og héraðsdómara er falið að taka málið til
efnismeðferðar á ný.
Mál útgerðarfélagsins DalaRafns ehf., frá Vestmannaeyjum
er einkamál og eina mál útgerðarfélags á hendur olíufélögunum
vegna verðsamráðs. Mál fyrir-

3!-2¨ "ËTAKRAFA ÒTGERÈARFÁLAGSINS

$ALA 2AFNS GEGN /LÅS OG +ERI VERÈUR
TEKIN TIL EFNISMEÈFERÈAR ¹ NÕ

tækisins byggir á því að olíufélögin hafi haft ólögmætt samráð
sín á milli um verðlagningu á

olíuvörum á árunum 1996 til og
með meirihluta árs ársins 2001.
Verðlagningin hafi valdið tjóni,
þar sem verð á eldsneyti sem
félagið keypti á tímabilinu hafi
hækkað verulega vegna samráðsins. Aðalkrafa félagsins nemur
8,3 milljónum króna en það var
Landssamband íslenskra útgerðarmanna sem hafði milligöngu
um málið fyrir hönd útgerðarfélagsins. Önnur útgerðarfélög hafa
ekki höfðað mál vegna samráðs
olíufélaganna.
Olíuverslun Íslands og Keri er
hvoru um sig gert að greiða sóknaraðila 150 þúsund krónur í kærumálskostnað.
SH¹

Lettarnir hjá GT
flestir farnir úr landi
Lettarnir þrettán, sem störfuðu fyrir GT verktaka á Kárahnjúkum, eru allir
farnir úr landi nema einn sem er kominn með vinnu í Reykjavík. Ólgu hefur
gætt á Austurlandi og eru tvö til þrjú mál til viðbótar í athugun.
6)..5-!2+!¨52 Lettarnir þrettán

#(2)34/0(%2 0!5, .%), ,EIT UM HEIM

ALLAN BAR ¹RANGUR
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,ÎGREGLAN Å 4AÅLANDI

Barnaníðingur
handtekinn
4!¥,!.$ !0 Christopher Paul Neil,

32 ára kanadískur kennari, var
handtekinn í Taílandi í gær. Hans
hefur verið leitað um heim allan
fyrir að níðast kynferðislega á
drengjum í Kambódíu, Víetnam
og Taílandi.
„Ég held hann hafi vitað að við
værum að koma,“ sagði yfirmaður í taílensku lögreglunni, sem
hafði upp á Neil eftir að hafa
rakið símtöl hans og kunningja
hans, sem hann hafði áður haft
samband við í Taílandi.
„Hann vissi að handtökuheimild hafði verið gefin út og að
ljósmynd af andliti hans var út
um allt.“
GB

3*6!2²46%'52
(ËLMATINDUR SELDUR
(ËLMATINDUR ÅSFISKSTOGARI %SKJU ¹
%SKIFIRÈI HEFUR VERIÈ SELDUR OG VERÈUR
AFHENTUR NÕJUM EIGENDUM Å 2ÒSSLANDI
Å LOK M¹NAÈARINS 3ÎLU SKIPSINS BAR
BR¹TT AÈ EN (ËLMATINDUR HEFUR VERIÈ ¹
SÎLUSKR¹ Å ÖRJÒ ¹R

hjá starfsmannaleigunni Nordic
Construction Line, NCL, sem unnu
fyrir GT verktaka og Arnarfell
við Hraunaveitu, eru farnir úr
landi allir nema einn. Þessi eini er
kominn til Reykjavíkur og búinn
að finna sér vinnu þar.
Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls starfsgreinafélags, segir að NCL hafi keypt
flugfar fyrir mennina úr landi og
gistingu fyrir þá í Keflavík en þeir
fóru úr landi strax eftir að yfirheyrslum lauk fyrir Héraðsdómi
Austurlands í vikunni.
Afl hafi sent með þeim litháískan túlk til Keflavíkur til að koma í
veg fyrir hættu á því að mennirnir
drægju framburð sinn til baka en
þeir hafi verið blankir og óþreyjufullir að komast heim til sín. Litháinn sé fyrrverandi lögreglumaður
sem hafi jafnframt túlkað fyrir
þá.
Nokkuð bar á ólgu á Austurlandi
þegar mál Lettanna var sem mest
í umræðunni. Sverrir segist hafa
fengið talsvert af símtölum frá
erlendu launafólki og íslenskum
samstarfsmönnum og tvö til þrjú
mál séu til skoðunar.
Kæra Afls á hendur NCL og GT
verktökum er nú til umfjöllunar
hjá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra. Auður Ýr Steinarsdóttir fulltrúi segir að málið sé
þar á frumstigi. Rannsóknin gangi
út á það hvort peninga hafi vantað
í launaumslög mannanna og hvort
þeir hafi hugsanlega verið þvingaðir til að skrifa undir pappíra.
Starfsmenn og starfsmannafélag
GT verktaka ehf., hafa lýst yfir

ÍN
FR
Þegar keypt er sjampó og hármótunarefni
í PTP línunni fylgir PTP hárnæring frítt með.

,ATIB¾R ¹ NÕJAR SLËÈIR

Nintendo
áhugasamt
4«-345.$)2 „Þetta er allt á

byrjunarreit en við höfum átt
nokkra fundi með forsvarsmönnum Nintendo,“ segir Magnús
Scheving, framkvæmdastjóri
Latabæjar. Frá því er greint í
breska blaðinu Observer að til
standi að gefa út tölvuleik
byggðan á Latabæ en Magnús vill
fara varlega í allar slíkar
yfirlýsingar. „Svona ferli getur
tekið nokkur ár og þetta er allt á
frumstigi,“ útskýrir Magnús.
Hann bætir því þó við að
nýjasta afurð Nintendo, leikjatölvan Wii, henti þeim í Latabæ
mjög vel enda geri stjórnpinninn
notendum kleift að hreyfa sig
samfara því að spila tölvuleiki.
FGGSJ¹ SÅÈU 

3TÅGAM¹LIÈ Å &OSSVOGI

Vilja svör um
fordæmisgildi
3+)05,!'3-, Hjónin Kristín
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!FL STARFSGREINAFÁLAG K¾RÈI
STARFSMANNALEIGUNA .#, OG '4
VERKTAKA FYRIR AÈ STANDA EKKI RÁTT
AÈ LAUNAGREIÈSLUM TIL ERLENDRA
STARFSMANNA SINNA

stuðningi við fyrirtækið og stjórnendur þess og segja ólíðandi að
sitja undir ósanngjarnri og hatrammri aðför að eigendum fyrirtækisins. Almennir starfmenn og
fjölskyldur þeirra hafi þurft að
þola dylgjur, hrakyrði og jafnvel
hótanir frá ókunnugu fólki og því
áskilji þeir sér allan rétt til skaðabóta vegna aðfarar að starfsöryggi
þeirra og heiðri.
Í vitnaleiðslum yfir mönnunum
fyrir Héraðsdómi Austurlands bar

ÖRETT¹N SEM LEITUÈU
TIL !FLS STARFSGREINA
FÁLAGS ERU KOMNIR
HEIM AÈ SÎGN
3VERRIS !LBERTSSONAR
FRAMKV¾MDASTJËRA

mönnunum saman um að það hefði
vantað í launaumslögin miðað við
þær kvittanir sem þeir hefðu
skrifað undir. Einhverjir þeirra
hefðu staðfest móttöku með fyrirvara um að þetta væri ekki sama
upphæð og þeir hefðu móttekið.
Tveir túlkar höfðu milligöngu
um samskipti GT verktaka við
Lettana. Annar túlkanna er farinn
úr landi en hinn hefur verið
úrskurðaður í farbann.
GHS FRETTABLADIDIS

Helgadóttir og Árni Njálsson hafa
formlega spurt skipulagsfulltrúann í Reykjavík um fordæmisgildi tveggja leyfa sem embættið
veitti til að loka leiðum fyrir
almenning fram hjá einbýlishúsalóðum í Fossvogi. Í umsögnum
skipulagsfulltrúa með leyfunum
tveimur segir að engar kvaðir séu
um stíga í gegn um einbýlishúsalóðirnar og því ekki hægt að neita
lóðarhöfum um að loka. Kristín
og Árni segja hins vegar að
skilyrt hafi verið við lóðarúthlutun að þessar leiðir væru opnar og
aðgengi gangandi vegfarenda um
hverfið yrði stórlega skert yrði
þeim lokað.
GAR

,®'2%',5&2¡44)2
%NGIN VANDR¾ÈI ¹ !IRWAVES
4ËNLISTARH¹TÅÈIN )CELANDIC !IRWAVES
HEFUR FARIÈ VEL FRAM TIL ÖESS AÈ SÎGN
LÎGREGLU '¾SLA HEFUR GENGIÈ VEL ¹
ÎLLUM VIÈBURÈUM

6ERKFÎLL Å ALMENNINGSSAMGÎNGUM HALDA ¹FRAM Å &RAKKLANDI ANNAN DAGINN Å RÎÈ

Prófraun fyrir stefnu forsetans
&2!++,!.$ !0 Parísarbúar og nærsveitamenn, sem

sækja vinnu í frönsku höfuðborginni, máttu í gær
þola annan daginn í röð fastir í umferðarteppum í
bílum sínum þar sem víðtækasta verkfall starfsmanna í almenningssamgöngum í tólf ár hélt áfram.
Verkfallið var að vísu ekki alveg eins víðtækt í gær
og í fyrradag - einstaka strætó, jarðlest og grenndarlest gekk, en það voru líka fleiri á ferli þar sem
margir völdu að taka sér frí úr vinnu á fyrsta degi
verkfallsins til að forðast öngþveitið.
Með verkfallinu eru verkalýðsfélög opinberra
starfsmanna að senda Nicolas Sarkozy og ríkisstjórn
hans ótvíræð skilaboð um að þau hyggist ekki gefa
baráttulaust eftir réttindi sem stjórnin hyggst svipta
vissa starfsmenn í nafni vinnumarkaðsumbóta- og
samræmingaráætlunar sinnar.
Talsmenn stjórnarinnar segja hana hvergi munu
hvika frá umbótaáformunum, sem meðal annars fela
í sér að opinberir starfsmenn geti ekki farið á
eftirlaun svo snemma sem um fimmtugt. Talsmenn
verkalýðsfélaganna segjast jafn staðráðnir í að verja
þessi réttindi.
AA
®.'¶6%)4) ®RTRÎÈ ¹ LESTARPALLI Å 0ARÅS Å G¾R

3UMAR LESTIR GENGU AÈRAR EKKI

&2¡44!",!¨)¨!0
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PTP HÁRSNYRTIVÖRUR

$«-3-, Tvítugur piltur hefur
verið dæmdur í héraðsdómi í
þriggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir að berja lögreglumann í andlitið. Jafnframt hótaði
hann lögreglumanninum og
tveimur öðrum lögreglumönnum,
konum þeirra og börnum lífláti.
Lögreglumanninn barði
pilturinn á bifreiðastæði á
Akureyri. Hlaut hann talsverða
áverka af högginu. Lögreglumönnunum þremur hótaði
pilturinn svo lífláti, svo og konum
þeirra og börnum, í lögreglubifreið þegar verið var að færa
hann af bílastæðinu og á lögreglustöð.
JSS
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Fogh boðar nýja
Evrópustefnu
$!.-®2+ Nú þegar Evrópusam-

bandið hefur fengið uppfærðan
sáttmála um stjórnskipan sína
hyggst danska ríkisstjórnin efna til
nýrrar þverpólitískrar sáttar um
Evrópustefnu Danmerkur. Þessu
hét Anders Fogh Rasmussen
forsætisráðherra er hann hélt heim
á leið af leiðtogafundi ESB í
Lissabon í gær.
Allt frá því Danir felldu
Maastricht-sáttmálann í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992 hafa
þeir haft undanþágur frá þátttöku í
vissum þáttum ESB-samstarfsins,
sem ríkisstjórninni hefur lengi þótt
vera orðnar tímaskekkja. Innleiðingu nýja ESB-sáttmálans vill Fogh
Rasmussen nú nýta sem tilefni til
að endurskoða Evrópustefnuna í
samráði við alla flokka.
AA

,%)¨2¡44).'
¥ BLAÈINU Å G¾R VAR MISSAGT AÈ
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(¾STARÁTTAR ¥SLANDS (IÈ RÁTTA ER AÈ
FORSETI (¾STARÁTTAR ER NÒ 'UNNLAUGUR
#LAESSEN -ARKÒS VAR FORSETI (¾STA
RÁTTAR N¾ST ¹ UNDAN 'UNNLAUGI
¥ UNDIRFYRIRSÎGN ¹ FORSÅÈU BLAÈSINS Å
G¾R VAR SKÒTAN SEM NOTUÈ VAR Å FÅKNI
EFNASMYGLINU ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI RANGLEGA
NEFND ,UCKY $AY ¶EIRRI SKÒTU VAR SIGLT
TIL &¹SKRÒÈSFJARÈAR ¹RIÈ  EN SÒ
SEM NOTUÈ VAR Å SMYGLINU Å SEPTEMBER
SÅÈASTLIÈNUM VAR EKKI MERKT
¥ &RÁTTABLAÈINU Å G¾R VAR 'EIR ¶OR
STEINSSON SAGÈUR VERA FRAMKV¾MDA
STJËRI +3¥ HIÈ RÁTTA ER AÈ HANN ER
FORMAÈUR +3¥

Skylda ákærenda að upplýsa almenning
$«-3-, Ákærendur hafa bundist samtökum
sem meðal annars er ætlað að vera málsvari
þeirra gagnvart fjölmiðlum og almenningi.
Formaður hins nýja félags segir að líta megi á
það sem skyldu ákærenda að upplýsa almenning, stundum hafi skort á að ákærendur hafi
rödd í umræðunni um málefni þeim tengd.
„Almenningur á ekki að þurfa að sitja undir
einhliða athugasemdum. Fjölmiðlar eiga ekki
að þurfa að sitja undir því að vera mataðir af
aðilum sem gæta ákveðinna hagsmuna,“
segir Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra. Hann
er nýr formaður Ákærendafélags Íslands,
sem stofnað var í Þjóðmenningarhúsinu í
gær.
„Við viljum miðla af reynslu okkar og þekkingu og rétta af umræðuna,“ segir Helgi.

+2%.$!&¡,!' "JÎRN "JARNASON DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
OG "OGI .ILSSON RÅKISSAKSËKNARI VORU VIÈSTADDIR STOFNFUND
K¾RENDAFÁLAGS ¥SLANDS Å G¾R
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Hann segir ákærendur hingað til hafa haldið
sig til hlés í umræðunni á meðan verjendur og
ýmsir álitsgjafar hafi látið ljós sitt skína.
Ákærendur verði að leiðrétta rangfærslur og
útskýra sín rök. Annað geti valdið vantrausti
hjá almenningi, sem sé alvarlegt mál.
Athygli hefur vakið að settur ríkissaksóknari í Baugsmálinu hefur tjáð sig um gang mála
og útskýrt ákvarðanir sínar í fjölmiðlum í
meira mæli en tíðkast hefur meðal saksóknara.
Helgi segir það tvímælalaust fordæmi sem
aðrir ættu að fylgja.
„Ég er mjög ánægður með þessa aðferðafræði setts ríkissaksóknara í því máli,“ segir
Helgi. Þessi stefna sé þó vandmeðfarin, og
með þessu sé alls ekki verið að boða að
ákærendur ætli sér að flytja mál í fjölmiðlum.
BJ

Ekki hægt að útiloka að stíflan bresti
Áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar hefur verið kynnt fyrir íbúum Flóahrepps. Sveitarfélagið hefur ekki viljað setja virkjunina á aðalskipulag sitt. Oddvitinn segir jákvæðar breytingar geta orðið með stíflunni en fólk sé uggandi.
„Á þessum
fundi komu fram verulegar
áhyggjur fólks vegna stíflunnar,“
segir Aðalsteinn Sveinsson, oddviti Flóahrepps.
Hönnuðir Urriðafossvirkjunar
kynntu áhættumat vegna hennar
fyrir íbúum Flóahrepps í fyrrakvöldi. Urriðafossvirkjun nær til
þriggja sveitarfélaga, Ásahrepps,
Skeiða- og Gnúpverjahrepps auk
Flóahrepps. Aðeins Flóahreppur
hefur ekki gert ráð fyrir virkjuninni í aðalskipulagi sínu.
Í áhættumatinu segir að ef
verður að byggingu stíflunnar
yrði hún staðsett á mjög virku
jarðskjálfta- og sprungusvæði.
Hættugreining hafi leitt í ljós að
mikil sprungugliðnun þvert á
stífluna í jarðsjálfta gæti orðið til
þess að hún rofnaði þó að hönnun
stíflunnar miðist við stærsta jarðskjálfta sem búast megi við á
svæðinu. Líkurnar á því væru þó
aðeins 1 á móti 10.000. „Niðurstaðan er að ólíklegt er að stíflan
bresti auk þess sem ekki myndu
verða hamfaraflóð ef svo yrði,“
segir Aðalsteinn og bendir auk
þess á að með stíflu mætti koma í
veg fyrir náttúruleg flóð af
völdum ísingar.
Landsvirkjun hefur fyrirhugað
að reisa þrjár virkjanir í NeðriÞjórsá og nefnast þær Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun.
Í
júní
ákvað
sveitarstjórn Flóahrepps að ekki
yrði gert ráð fyrir virkjun í aðalskipulagi og segir í samþykkt
þeirra um málið: „Meginástæða
þess er að sveitarstjórn telur ekki
nægilegan ávinning af slíkri

-%¨ ")",¥5 ¥ (®.$ «LAFUR 2AGNAR
'RÅMSSON OG HERRA 3IGURBJÎRN %INARSSON
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"IBLÅAN Å NÕRRI ÖÕÈINGU
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Forsetinn fékk
fyrsta eintakið
42²-, Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, tók við fyrsta
eintaki Biblíunnar í nýrri þýðingu
í Dómkirkjunni í gær. Herra Karl
Sigurbjörnsson biskup, sem er
jafnframt forseti Hins íslenska
biblíufélags, afhenti forsetanum
Biblíuna af hálfu félagsins og
JPV útgáfu.
Að athöfninni lokinni gengu
biskup og forráðamenn kirkjunnar yfir í Alþingishúsið og
afhentu Sturlu Böðvarssyni,
forseta Alþingis, Geir H. Haarde
forsætisráðherra og Birni Bjarnasyni dóms- og kirkjumálaráðherra Biblíur, enda hefur Alþingi
og ríkisstjórn stutt við þýðingarstarfið.
SÖS

522)¨!&/33 &OSSINN ER S¹ VATNSMESTI ¹ LANDINU /DDVITI &LËAHREPPS SEGIR AÈ LJËST SÁ

AÈ FOSSINN VERÈI EKKI SVIPUR HJ¹ SJËN EFTIR VIRKJUN EN ¹ MËTI KOMI AÈ N¹TTÒRULEG FLËÈ AF
VÎLDUM KLAKAMYNDUNAR MYNDU STÎÈVAST

Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir
að vegna þeirra kröfu hafi verið
ákveðið að flýta vinnu í tengslum
við Urriðafossvirkjun til að fá sem
fyrst niðurstöðu frá Flóamönnum.
Aðalsteinn segir umhverfisáhrif
vegna virkjunarinnar verða töluverð en á móti komi að þarna verði
um endurnýjanlega orku að ræða.
„Við spyrjum okkur samt að því
hvern vanti eiginlega þessa
virkjun. Okkur er ekki sama hvert
orka hennar verður seld og á
hvaða verði,“ segir Aðalsteinn.

virkjun fyrir Flóahrepp og íbúa
hans né að bættur verði sá skaði
sem áhrif virkjunarinnar hefði á
vatnsverndarsvæði,
ferðaþjónustu, lífríki í Þjórsá og landnotkun
í nágrenni virkjunarinnar.“
„Landsvirkjun kynnti okkur þá
ákveðnar hugmyndir um mótvægisaðgerðir og tókum við málið
aftur til athugunar,“ segir Aðalsteinn. Hann segir þær aðgerðir
fyrst og fremst hafa falist í
úrbótum á samgöngu- og vatnsveitumálum. Krafðist sveitarstjórnin þess einnig að fá áhættumat vegna framkvæmdanna.

KAREN FRETTABLADIDIS

6ERKALÕÈSFÁLAGS !KRANESS

Leiðréttir laun
6)..5-!2+!¨52 Verkalýðsfélag
Akraness hefur sótt tæpar sex
milljónir króna í leiðréttingu á
launum félagsmanna sinna
síðustu þrjú árin.
Stærsta leiðréttingin var í máli
fimmtán Pólverja sem fengu 100
þúsund krónur hver fyrir þriggja
mánaða vinnu. Verkalýðsfélag
Akraness hefur undanförnu laga
mikla vinnu í að fá laun leiðrétt,
að sögn Vilhjálms Birgissonar
formanns félagsins.
GHS
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Alþjóðlegur beinverndardagur

HVAÐ
GETUR
LEYNST?

Yﬁrborðið segir ekki allt
HVAÐ
GETUR
LEYNST?
KOMDU OG TAKTU ÁHÆTTUPRÓF
Í SMÁRALIND KLUKKAN 13 Í DAG

Við erum ólíkar. En allar óskum við okkur góðrar heilsu. Til að sú ósk
rætist þurfum við að temja okkur hollar lífsvenjur og vita um leið hvaða
þættir geta ýtt undir lævísa sjúkdóma — eins og t.d. beinþynningu. Hún
þjakar einkum konur og veldur oft alvarlegum beinbrotum. Fram að því
getur beinþynning verið einkennalaus og ósýnileg. Til að draga úr hættu
á beinþynningu er okkur nauðsyn að vita hvernig við getum byggt upp
sterk bein og viðhaldið þeim. Finnum lykilinn að góðri beinheilsu!

Í dag er Alþjóðlegur beinverndardagur og munu félagar úr Beinvernd hefja dreiﬁngu á
nýju áhættupróﬁ við Hagkaup í Smáralind og svara spurningum varðandi beinvernd. Á
sama stað munu „landsliðskokkarnir“ bjóða upp á sjö metra langa kalkríka skyrköku.
Athöfnin hefst kl. 13:00 með ávarpi verndara Beinverndar, Ingibjargar Pálmadóttur.
w w w.beinvernd.is
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3JËV¹ FORVARNAHÒS OG 'LITNIR

Bæjarstjóri sparar gífuryrðin

Ætla að fækka
barnaslysum

36%)4!234*«2.)2 Lögmaður Hvera-

Vilt þú að sala á bjór og léttvíni
verði gefin frjáls?
*¹
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Á að hlutafélagavæða Landsvirkjun?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

&ERÈASKRIFSTOFAN !TLANTIK

Umdeilt lén
látið af hendi
¶*«.534! Ferðaskrifstofan
Atlantik hefur látið samtökunum
Crusie Iceland eftir internetlénið
cruiseiceland.
is. Samtökin
sjálf áttu fyrir
lénið cruiseiceland.com.
Óánægja var
meðal aðildarfélaga að
Cruise Iceland
að Atlantik
'5..!2 2!&.
skyldi nota nafn
")2')33/.
samtakanna á
netinu til að
beina viðskiptum að eigin
ferðaskrifstofu. Frá því var sagt í
Fréttablaðinu 5. október að stjórn
samtakanna hefði um miðjan
september óskað eftir því að
Atlantik gæfi lénið crusieiceland.
is eftir til samtakanna. Daginn
eftir að fréttin birtist bauðst
framkvæmdastjóri Atlantik,
Gunnar Rafn Birgisson, til að
afhenda samtökunum lénið.
GAR

LYKTUN !3¥ Å KJARAM¹LUM

Tekið af festu á
launamisrétti
6)..5-!2+!¨52 Ársfundur

Alþýðusambands Íslands, ASÍ,
krefst þess að launafólk fái
stærri hlutdeild í aukningu
þjóðarverðmæta. Þetta kemur
fram í ályktun um kjaramál sem
samþykkt var á ársfundinum.
Ársfundurinn leggur meðal
annars áherslu á að í komandi
kjarasamningum verði samið um
launahækkanir sem tryggi aukinn
kaupmátt, sérstaka hækkun
lægstu launa auk þess sem tekið
verði af festu á launamisrétti
kynjanna.
„Áríðandi er að stjórnvöld
komi sérstaklega til móts við lágog millitekjufólk með aðgerðum í
skatta-, velferðar- og menntamálum,“ segir í ályktuninni.
GHS

gerðisbæjar kannar nú hvernig
lóð í eigu bæjarins komst í eigu
manna sem eingöngu áttu byggingarrétt á lóðinni en ekki lóðina
sjálfa.
„Við höfum falið okkar lögmanni þetta mál og finnst eðlilegt
að bíða hans niðurstöðu og ráðlegginga áður en við komum með
gífuryrði í fundargerðum og fjölmiðlum. Við undrumst bókanir og
yfirlýsingar minnihlutans á þessu
stigi,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir,
bæjarstjóri í Hveragerði, sem
kveður lögmanninn vinna að því
að eignarhald lóðarinnar verði
fært í fyrra horf.

!,$¥3 (!&34%).3$«44)2 "ÅÈUM NIÈUR
STÎÈU LÎGMANNS OKKAR ¹ÈUR EN VIÈ
FÎRUM MEÈ GÅFURYRÈI SEGIR B¾JARSTJËRI
(VERAGERÈIS

„Við teljum ekki eðlilegt að
gengið sé frá þessu máli bak við
tjöldin,“ segir Herdís Þórðardóttir,
bæjarfulltrúi
minnihlutans
í

Hveragerði. „Við sem kjörnir fulltrúar þurfum að gæta þess að komist verði til botns í málinu þannig
að það verði í minnsta kosti hægt
að girða fyrir að það geti gerst að
lóðir færist úr einni hönd í aðra án
þess að réttmætur eigandi hafi
nokkuð um það að segja.“
Feðgarnir Guðmundur Sigurðsson
og Sigurður Fannar Guðmundsson,
sem keyptu byggingarréttinn á
umræddri lóð, svokallaðri Tívolílóð
í Hveragerði, segja í yfirlýsingu
að tilteknar handskrifaðar áritanir
sem þeir gerðu á ákveðin skjöl hafi
verið gerðar að beiðni þinglýsingastjóra. Yfirlýsing þeirra er birt á
Visir.is.
GAR

(%),"2)'¨)3-, Sjóvá forvarna-

húsið og Glitnir hafa gert
samkomulag um átak í að fækka
slysum á börnum. Markmið
verkefnisins er að fækka slysum
á börnum hérlendis um tíu
prósent.
Samkvæmt fréttatilkynningu
frá fyrirtækjunum mun verkefnið
fyrst og fremst beinast að
foreldrum og forráðamönnum,
enda ljóst að flest slys á börnum
gerast á heimilinu þegar börn eru
á ábyrgð foreldra. Árið 2006
þurftu um ellefu þúsund börn
sautján ára og yngri að leita sér
læknisaðstoðar vegna slysa,
samkvæmt Slysaskrá Íslands. SÖS

Loks bundinn endi á
stjórnarskrárkreppu
Leiðtogum hinna 27 aðildarríkja Evrópusambandsins tókst í fyrrinótt að koma
sér saman um nýja stofnsáttmálauppfærslu, sem kemur í staðinn fyrir stjórnarskrársáttmálann strandaða og bindur enda á yfir tveggja ára stjórnarskrárkreppu.
,)33!"/.

!0 Leiðtogar Evrópu-

sambandsins afrekuðu í fyrrinótt
að samþykkja nýja uppfærslu á
stofnsáttmála sambandsins sem á
að koma í stað stjórnarskrársáttmálans strandaða. Nýi sáttmálinn
inniheldur
ýmis
kjarnaatriði
stjórnarskrársáttmálans en leiðtogarnir vonast til að ekki þurfi að
koma til þjóðaratkvæðagreiðslu
nema á Írlandi til að hann hljóti
fullgildingu. Stefnt er að því að
hann gangi í gildi í ársbyrjun
2009.
Með samþykkt nýja sáttmálans,
sem kallaður hefur verið umbótasáttmálinn, er endir bundinn á yfir
tveggja ára „stjórnarskrárkreppu“
sambandsins, sem hófst þegar
meirihluti kjósenda í Frakklandi
og Hollandi felldu fullgildingu
stjórnarskrársáttmálans
svonefnda í þjóðaratkvæðagreiðslum
snemmsumars 2005.
Meginmarkmiðið með nýja sáttmálanum er það sama og með
stjórnarskrársáttmálanum: að laga
stofnana- og ákvarðanatökukerfi
sambandsins betur að hinum stóraukna fjölda aðildarríkja og búa
sambandið betur í stakk til að láta
að sér kveða á alþjóðavettvangi.
Það á að gera meðal annars með
því að fjölga málefnasviðum þar
sem ákvarðanir eru teknar með
vegnum meirihluta í stað samhljóða samþykkis, efldu embætti
utanríkismálastjóra ESB og nýju
embætti forseta leiðtogaráðsins,
sem kosinn verður til allt að fimm
ára í senn.
Jose Socrates, forsætisráðherra
Portúgals sem var gestgjafi hins
tveggja daga leiðtogafundar sem
hófst á fimmtudag, sagði á blaða-
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"RETLANDS SAGÈI VIÈ LOK LEIÈTOGA
FUNDARINS Å ,ISSABON AÈ FYRIRRENN
ARI SINN Å STARFI 4ONY "LAIR YRÈI
bFR¹B¾R FRAMBJËÈANDIm Å HIÈ NÕJA
EMB¾TTI FORSETA LEIÈTOGAR¹ÈS %3"
-EÈAL NAFNA SEM KOMIÈ HAFA

mannafundi: „Með þessum sáttmála hefur Evrópa [les: Evrópusambandið] komist yfir kreppu
sem varði í nokkur ár ... og býst til
að takast á við áskoranir
framtíðarinnar.“
„Evrópa kemur sterkari út úr
þessum leiðtogafundi, öflugri í að
fást við hnattræn vandamál,
sterkari til að taka sér sinn sess í
heiminum og enn fremur til að efla
traust á efnahag okkar og
borgurum.“
Þessi ummæli Socratesar endurspegla
áhyggjuefni
margra
evrópskra ráðamanna; að efnahags-

UPP Å FJÎLMIÈLUM SEM MÎGULEGIR
FRAMBJËÈENDUR Å ÖETTA ¹HRIFA
MIKLA EMB¾TTI ERU AUK "LAIRS
DANSKI FORS¾TISR¹ÈHERRANN !NDERS
&OGH 2ASMUSSEN OG !LEXANDER
+WASNIEWSKI FYRRVERANDI FORSETI
0ËLLANDS

legt vægi landa þeirra skili sér ekki
sem skyldi í pólitískum áhrifum á
alþjóðavettvangi.
Samkomulag náðist um sáttmálann eftir að komið hafði verið að
nokkru leyti til móts við lokamótbárur, sem einkum og sér í lagi
komu frá Pólverjum og Ítölum.
Jose Manuel Barroso, forseti
framkvæmdastjórnar ESB, sagðist
myndu leggja hart að sér til að
útskýra kosti nýja sáttmálans fyrir
almenningi í aðildarríkjunum, sem
svo oft hefur verið tregur til að
sýna slíkum nýjungum sama stuðning og ráðamenn. AUDUNN FRETTABLADIDIS

«'. ¥BÒAR ÖORPS Å HLÅÈUM +ELUD ¹ *ÎVU

YFIRGEFA HEIMILI SÅN Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

"ÒIST VIÈ ELDGOSI ¹ *ÎVU

Fólk neytt til að
yfirgefa hús sín
).$«.%3¥! !0 Vopnuð lögregla
neyddi í gær tugþúsundir manna
til að yfirgefa heimili sín í hlíðum
eldfjallsins Kelud á eynni Jövu í
Indónesíu vegna yfirvofandi
eldgoss.
Sameinuðu þjóðirnar hafa sent
hundruð hjálparstarfsmanna og
neyðarbirgðir hjálpargagna á
vettvang, til vonar og vara ef
hamfarir skyldu verða.
Fyrr í vikunni vöruðu eldfjallafræðingar við því að flest benti til
að eldgos í Kelud væri yfirvofandi
og yfirvöld skipuðu þá 116.000
íbúum í næsta nágrenni fjallsins
að yfirgefa heimili sín í öryggisskyni. Margir hafa hins vegar
neitað að fara.
AA

3*6!2²46%'52
.IÈURSKURÈUR Å KARFA
!LÖJËÈAHAFRANNSËKNAR¹ÈIÈ HEFUR LAGT
TIL GRÅÈARLEGAN NIÈURSKURÈ ¹ LEYFILEGUM
AFLAHEIMILDUM Å ÒTHAFSKARFA OG
KOLMUNNA ¹ N¾STA ¹RI 2¹ÈIÈ VILL AÈ
ÒTHAFSKARFAVEIÈAR VERÈI TAKMARKAÈAR
VIÈ  ÖÒSUND TONN EN ÒTHLUTAÈ AFLA
MARK VAR SAMTALS  ÖÒSUND TONN Å ¹R

!FLAVERÈM¾TI EYKST
!FLAVERÈM¾TI ÅSLENSKRA SKIPA NAM
  MILLJÎRÈUM KRËNA FYRSTU SJÎ
M¹NUÈI ¹RSINS  SAMANBORIÈ VIÈ
  MILLJARÈA ¹ SAMA TÅMABILI 
!UKNINGIN NEMUR   MILLJÎRÈUM
KRËNA EÈA   PRËSENTUM MILLI ¹RA
!FLAVERÈM¾TI JÒLÅM¹NAÈAR NAM  
MILLJÎRÈUM EN JÒLÅ Å FYRRA VAR VERÈM¾TI
AFLA  MILLJARÈAR

(¹LSLËN ER FULLT OG VATN RENNUR ¹ YFIRFALLI +¹RAHNJÒKASTÅFLU Å FARVEG *ÎKLU

9FIRFALLIÈ MYNDAR FALLEGAN FOSS
6)2+*!.)2 Hálslón er orðið fullt og vatn
rennur nú á yfirfalli Kárahnjúkastíflu
í farveg Jöklu. Vatnið sem rennur á
yfirfallinu fer í þar til gerða rennu
áður en það fellur á steyptum stöllum
60 til 70 metra niður í gljúfur Jöklu,
neðan við stífluna.
Þar með eykst aftur tímabundið
rennsli árinnar niðri í byggð en búist
er við að rennslið geti orðið allt að 100
rúmmetrar á sekúndu um helgina.
Vatn úr Hálslóni byrjaði að skvettast yfir á yfirfalli stíflunnar á fimmtudag og var rennslið orðið jafnt og þétt
í gær. Rennslið er enn að aukast en
mikil hlýindi eru á Austurlandi.
Rennslið í Jöklu mun minnka smám
saman þegar raforkuframleiðsla hefst
í Fljótsdalsstöð, snemma í næsta
mánuði. Botnrásinni í Hálslóni var
lokað fyrr í þessum mánuði og í
vikunni var byrjað að hleypa vatni úr
lóninu inn í aðrennslisgöng virkjunar- *®+,! ¥ '2 9FIRFALL +¹RAHNJÒKASTÅFLU MYNDAR UM  METRA H¹AN FOSS ÖAR SEM
innar.
SH¹ ÖAÈ STEYPIST NIÈUR Å *ÎKLU
-9.$(%,') (!2!,$33/.

ÞAÐ ER BANNAÐ
AÐ AUGLÝSA
ÁFENGAN BJÓR

EINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

BESTI VINURINN



6%)345 36!2)¨

 Hvað heitir þjálfari enska
landsliðsins í knattspyrnu?

 Hver eru frummál Biblíunnar?
 Hvaða leikfangabúð opnaði
í Kópavogi á dögunum?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 

$EILUR UM *ERÒSALEMBORG

Þingmenn
skora á Olmert
¥32!%, !0

Meirihluti
þingmanna á
Ísraelsþingi
hefur skrifað
undir áskorun til
forsætisráðherrans, Ehuds
Olmert, þar sem
þeir frábiðja sér
að nokkur tilraun
verði gerð til
%(5$ /,-%24
þess að afsala
ísraelskum
yfirráðum yfir nokkrum hluta
Jerúsalemborgar.
Áskorunin er samin í kjölfar
þess að Olmert lét í það skína á
dögunum að sér þætti koma til
greina að viss hverfi borgarinnar
yrðu undir stjórn Palestínumanna
ef um stofnun sjálfstæðs Palestínuríkis semdist.
AA
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«V¾NT UPPGÎTVUN Å BANDARÅSKUM STJËRNM¹LUM

+RISTJ¹N 'UNNARSSON

Obama er skyldur Cheney

Iðnaðarmenn
standi vaktina

"!.$!2¥+). „Það er svartur sauður í
hverri fjölskyldu,“ sagði einn talsmanna Baracks Obama þurrlega,
þegar fréttir bárust af því að hinn
þeldökki demókrati, sem keppir nú að
því að verða forsetaefni flokksins, sé
skyldur
repúblikananum
Dick
Cheney, varaforseta Bandaríkjanna.
Lynne Cheney, eiginkona varaforsetans, segist hafa uppgötvað þennan
skyldleika þegar hún var að grafast
fyrir um uppruna fjölskyldu sinnar í
Wyoming.
Þeir Cheney og Obama eru sem
sagt skyldir í áttunda og níunda lið.
Sameiginlegur forfaðir þeirra beggja
var franskur húgenotti, Mareen
Duvall að nafni.
GB

6)..5-!2+!¨52 Ekki hefur verið
mikið um brot á erlendum
starfsmönnum á félagssvæði
Verkalýðs- og sjómannafélags
Keflavíkur. Kristján Gunnarsson
formaður segir að ein stærsta
starfsmannaleigan, Wood, fari
eftir réttum leikreglum en inn á
svæðið komi ýmsir aðilar,
sérstaklega í byggingariðnaði.
„Þar er grunur um að nokkuð
sé gert af því að láta verkamenn
vinna störf iðnaðarmanna. Ég veit
um einn vinnustað þar sem tólf
verkamenn voru að handlanga í
einn múrara. Það vita allir að það
er eitthvað skrítið við það,“ segir
hann.
GHS

&2.$52  ¶).') "ARACK /BAMA ¹SAMT EIGINKONU SINNI -ICHELLE BÎRNUM ÖEIRRA

TVEIMUR OG $ICK #HENEY VARAFORSETA ÖAR SEM /BAMA SVER EMB¾TTISEIÈ SINN SEM
ÖINGMAÈUR Å ¹RSBYRJUN 
./2$)#0(/4/3!&0

&YRRVERANDI MEINDÕRAEYÈIR VAR D¾MDUR Å (ÁRAÈSDËMI .ORÈURLANDS EYSTRA Å G¾R

Var með stórt byssusafn á glámbekk
$«-3-, Fyrrverandi meindýraeyðir á Norðurlandi

eystra hefur verið dæmdur í héraðsdómi fyrir brot á
vopnalögum. Hann var með í vörslum sínum fjölda
vopna, vopnahluta og skotfæra, sem hann geymdi hist og
her á glámbekk í húsnæði fyrirtækis á Húsavík. Fyrirtækið var einkahlutafélag í eigu mannsins en það fór í
þrot á árinu 2005.
Þegar lögregla kom að húsinu, eftir að hafa fengið
ábendingu um að vopnasafnið væri ekki í tryggri
geymslu, voru dyr þess ólæstar. Þar voru eiturefni og
skotvopn á við og dreif, samkvæmt framburði lögreglunnar. Þar lagði hún hald á átján byssur, haglabyssur,
riffla og loftbyssur. Þær voru ekki í læstum byssuskáp
eins og lög gera ráð fyrir.
Um tveimur mánuðum eftir þetta tilkynnti meindýraeyðirinn fyrrverandi lögreglu að brotist hefði verið inn á
heimili sitt í nágrenni Kópaskers. Þar hefði verið stolið
allmörgum haglabyssum, rifflum, skammbyssum,
veiðiboga og skotfærum. Lögreglan hafði upp á megninu
af vopnunum.
Maðurinn var dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir vörslu vopna með ólögmætum hætti. JSS

6/0.!3!&.)¨  (²3!6¥+
N (USQUARNA HAGLABYSSA
N 3TEVENS HAGLABYSSA
N #ASNAR HAGLABYSSA
N &ABARM "RESCIA HAGLA
BYSSA
N /MEGA MODEL  PUMPA
N .IKKO - 

N 2EMINGTON #"#
N 2EMINGTON #"#
N (ARRINGTON  2ICHARDSON
N )VER *OHNSON RIFFILL
N 4OZ RIFFILL
N ,OFTRIFFILL
N ,OFTRIFFILL

N ,OFTRIFFILL
N &ABARM HAGLABYSSA
N !Y! %IBAR HAGLABYSSA
N "AIKAL HAGLABYSSA
N 2EMINGTON 

6/0.!3!&.)¨ 3%- 34/,)¨ 6!2
N 7HITETAIL HUNTER 
VEIÈIBOGI
N 3AKO &INNBEAR ,2 RIFFILL
N 7INCHESTER -OD  RIFFILL
N - HAGLABYSSA ÒTBOR
AÈUR RIFFILL
N 0ARKER (ALE !LPINE -ODEL
3PORTER RIFFILL
N "RNO -OD  RIFFILL
N $IANA -OD  LOFTSKAMM
BYSSA
N (7  WEIHRAUCH

LOFTRIFFILL
N (USQUARNA '!  HAGLA
BYSSA
N 2EMINGTON 
$IAMOND !NNIVERSARY
HAGLABYSSA
N 2EMINGTON  HAGLA
BYSSA
N 3KAMMBYSSA -OD 
AF ËÖEKKTRI TEGUND
N 3KAMMBYSSA NAFN OG
NÒMERSLAUS MEÈ UTAN¹

LIGGJANDI HAMRI
N *UNKER 3PAIN SKAMM
BYSSA
N &JÎGUR STYKKI SKOTGEYMAR
Å RIFFLA OGEÈA SKAMM
BYSSUR
N  PAKKAR MEÈ  HAGLA
SKOTUM '! 
N  STYKKI MM SKAMM
BYSSUSKOT
N  STYKKI CAL  SKAMM
BYSSUSKOT

grillaður

 3)'52,%)¨ SKORANDINN $ONALD 4USK MEÈAL BARNA ¹ LOKADEGI KOSNINGABAR¹TTUNN

AR Å 6ARSJ¹ Å G¾R
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+OSIÈ TIL ÖINGS Å 0ËLLANDI ¹ MORGUN

Nýju heitu og girnilegu réttirnir frá Holta
Tikka masala

Kjúklingabringa í sveppasósu

með hrísgrjónum og grænmeti
Tikka-kjúklingur hefur alls staðar
slegið í gegn.

með hrísgrjónum og grænmeti
Sígildur, bragðgóður réttur.

Grillaður kjúklingur
– heill eða hálfur
Stendur alltaf fyrir sínu, heitur
eða kaldur, sem aðalréttur, nesti
eða í salatið.

Kjúklinga-lasagne
ásamt grænmeti
Létt og nýstárlegt.

Borgaravettvangur
tekur forystuna
0«,,!.$ !0 Á endaspretti kosningabaráttunnar fyrir þingkosningarnar í Póllandi á sunnudag
virðist Borgaravettvangur, frjálshyggjusinnað forystuafl stjórnarandstöðunnar, vera á leið með að
hafa betur en íhaldsflokkurinn
Lög og réttlæti, sem Kaczynskitvíburarnir í forseta- og forsætisráðherrastólnum fara fyrir.
Kazimierz Marcinkiewicz, fyrirrennari Jaroslaws Kaczynski í
embætti forsætisráðherra og
fyrrum samherji tvíburanna,
lýsti því yfir í útvarpsviðtali í
gær að hann hygðist styðja keppi-

nautinn Donald Tusk, leiðtoga
Borgaravettvangs, í þessum kosningum. Hann sagði það Póllandi
hollt að hafa ekki sama flokkinn
við völd bæði í forsætisráðuneytinu og forsetaembættinu.
Á síðustu vikum hafa Borgaravettvangur og Lög og réttlæti
skipst á um forystuna í skoðanakönnunum, en nú á endasprettinum ber flestum könnunum saman
um að Borgaravettvangur hafi
vinninginn. Tusk þótti hafa betur
er hann mætti Jaroslaw Kaczynski
í sjónvarpskappræðum fyrir
viku.
AA

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS DEB 39642 10/2007

í ellefu daga

50

%

afsláttur af völdum vörum
Sjóðheit tilboð:
Herra pólóbolir frá 999 kr.
Dömunáttföt frá 999 kr.
Casual Club dömubolir frá 500 kr.
Collection peysur 2 fyrir1
Dömutöskur frá 1000 kr.
Valin ilmvötn á hálfvirði
20% af öllum koddum og sængum
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3ËLARSIRKUSINN #IRQUE DE 3OLEIL VAR Å
G¾R Å "RASILÅU AÈ ¾FA FYRIR FARANDSÕN
INGU SÅNA !LEGRIA SEM ÖÕÈIR (AMINGJA
&2¡44!",!¨)¨!0

"¾KLINGUR FYRIR INNFLYTJENDUR

Fyrstu skefin á
níu tungum
)..&,94*%.$!-, Nýútgefinn

bæklingur innflytjendaráðs hefur
að geyma nauðsynlegustu
upplýsingar fyrir innflytjendur
sem ætla setjast að á landinu, svo
sem um kennitölu, dvalar- og
atvinnuleyfi, lögheimili, skattkort,
tryggingar, almenn réttindi og
skyldur. Textinn er á íslensku,
ensku, pólsku, litháísku, víetnömsku, rússnesku, taílensku,
þýsku, spænsku og serbnesku og
og getur því nýst starfsfólki sem
vinnur með innflytjendum.
KDK

$«-3-,
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"ENAZIR "HUTTO SEGIR FJÎLMARGA HËPA VILJA R¹ÈA SIG AF DÎGUM

'REIÈI  KRËNA SEKT

Ætlar ekki að gefast upp

Með kannabis
og amfetamín

0!+)34!. !0 Benazir Bhutto, fyrrverandi forsætisráðherra Pakistans, sagðist ekki ætla að gefast
upp fyrir tilræðismönnum sem
vilja ráða hana af dögum. Allt að
136 manns létu lífið og hundruð
særðust þegar sprenging varð
rétt hjá bifreið hennar, þegar hún
var nýkomin til landsins í fyrrakvöld.
Sjálf segist Bhutto hafa fengið
upplýsingar um það fyrirfram að
reynt yrði að ráða hana af dögum
þegar hún kæmi til Pakistan. Vörðum hennar hafi tekist að koma í
veg fyrir enn meiri blóðsúthellingar.
Hún segir að tveir árásarmenn

,®'2%',5&2¡44
&¹SKRÒÈSFJARÈARMAÈUR LAUS
+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI SEM VAR
HANDTEKINN VEGNA RANNSËKNAR ¹
FÅKNIEFNAM¹LINU ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI VAR
L¹TINN LAUS Å G¾R (ANN VAR HANDTEK
INN  OKTËBER OG VAR ÒRSKURÈAÈUR Å
G¾SLUVARÈHALD TIL  OKTËBER

3+!44!-,
.ÕR SKATTSTJËRI SKIPAÈUR
&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA HEFUR SKIPAÈ (ÎNNU
"JÎRNSDËTTUR TIL AÈ GEGNA EMB¾TTI
SKATTSTJËRA ¹ 3KATTSTOFU .ORÈURLANDS
UMD¾MIS VESTRA 2¹ÈNING HENNAR ER
FR¹  DESEMBER TIL N¾STU FIMM ¹RA
¶RJ¹R UMSËKNIR B¹RUST UM STARFIÈ

*!2¨3+*,&4!2

-EÈ HASS Å TUKTHÒSINU

(RINA VIÈ (ERÈUBREIÈARTÎGL

+ARLMAÈUR HEFUR VERIÈ D¾MDUR Å
 ÖÒSUND KRËNA SEKT EÈA FJÎGURRA
DAGA FANGELSI FYRIR AÈ HAFA HAFT HASS Å
FANGAKLEFA SÅNUM ¹ ,ITLA (RAUNI (ANN
¹ AÈ BAKI LANGAN BROTAFERIL

*ARÈSKJ¹LFTAHRINA HËFST Å (ERÈUBREIÈ
ARTÎGLUM UM KLUKKAN EITT AÈFARANËTT
FÎSTUDAGS  H¹DEGI Å G¾R HÎFÈU
M¾LST ÖAR TUTTUGU OG FIMM SKJ¹LFTAR
S¹ ST¾RSTI   ¹ 2ICHTER

hafi látist í sprengingunni, auk
þess sem öryggisverðir hennar
hafi fundið mann vopnaðan byssu
og annan með sprengjubelti.
„Það var ein sjálfsmorðssveit
frá talibönum, önnur frá Al Kaída,
sú þriðja frá pakistönskum talibönum og sú fjórða, hópur, að ég
held frá Karachi,“ sagði Bhutto.
Bhutto er komin til Pakistans
eftir langa útlegð og ætlar að taka
þátt í þingkosningum í þeirri von
að verða forsætisráðherra í þriðja
sinn.
„Við trúum að lýðræðið eitt geti
bjargað Pakistan frá upplausn og
valdaráni,“ segir hún. „Við erum
reiðubúin að hætta til lífi okkar og

$«-3-, Héraðsdómur Suður-

"%.!:)2 "(544/ 3EGIR LÅFVERÈI SÅNA HAFA

KOMIÈ Å VEG FYRIR MIKLU MEIRI BLËÈSÒT
HELLINGAR
&2¡44!",!¨)¨!0

frelsi, en við erum ekki reiðubúin
til að færa vígamönnum okkar
miklu þjóð í uppgjöf.“
GB

lands hefur dæmt karlmann til að
greiða 120.000 króna sekt til
ríkissjóðs ella sæta fangelsi í tíu
daga.
Maðurinn var ákærður fyrir
hafa ræktað og haft í vörslu sinni
fimm kannabisjurtir, lítilræði af
amfetamíni og kannabis, sem
lögregla fann í eldhússkáp við
húsleit hjá honum.
Auk upptöku fíkniefnanna var
manninum gert að sæta upptöku
á þremur gróðurhúsalömpum,
átta ljósaperum og rakatæki.
Maðurinn mætti hvorki við
þingfestingu málsins né boðaði
forföll.
JSS

Sérfræðingar verða
að hlusta á sjómenn
Formaður Landssambands smábátaeigenda gagnrýnir Hafrannsóknastofnun
og stjórnvöld harðlega. Hann segir sérfræðinga taka ákvarðanir án samráðs við
sjómenn. Sjávarútvegsráðherra segir kvótakröfur LS ótrúverðugar.
3*6!2²46%'52 Afar hörð gagn-

rýni á niðurskurð þorskafla og
aðferðafræði Hafrannsóknastofnunar við stofnstærðarmælingar
kom fram við upphaf 23. aðalfundar Landssambands smábátaeigenda (LS) í gær. Arthur Bogason, formaður LS, sagði í
setningarræðu að stórkostleg
brotalöm væri á niðurstöðum
Hafrannsóknastofnunar og fordæmdi hversu lítið samráð væri
við sjómenn. Hann ítrekaði kröfu
LS um þorskkvóta. Einar K. Guðfinnsson sagði hugmyndir LS
ótrúverðugar.
Arthur gerði að umtalsefni það
sem hann kallaði sérfræðingaþjóðfélag og að ekki skuli vera
meira tillit tekið til þeirra gagna
sem sjómenn afla með nýjustu
tækni. Hann sagði að á fundi LS
með Hafrannsóknastofnun hafi
komið fram „sú hrikalega gjá sem
hefur myndast á milli sérfræðinganna og þeirra sem starfa á
vettvangi.“ Arthur segir fundinn
hafa engu skilað enda hafi vísindamenn hundsað með öllu hugmyndir og rök LS á fundinum.
Hann varpaði fram spurningu um
hvort smábátaeigendur viti virkilega minna um ástandið á Íslandsmiðum en sérfræðingar, hvaða
nafni sem þeir kunna að nefnast.
„Auðvitað ekki. Skýringin er sú
að sérfræðingar hafa fyrsta og
síðasta orðið og gagnrýninni
hugsun er vikið til hliðar. Út úr
þessum vítahring verðum við að
brjótast.“

,®.$5.  &,!4%92) 3M¹B¹TASJËMENN GAGNRÕNDU STJËRNVÎLD OG VINNUBRÎGÈ SÁRFR¾È

INGA (AFRANNSËKNASTOFNUNAR HARÈLEGA ¹ AÈALFUNDI ,3 Å G¾R &ORD¾MT ER AÈ TOGARARALL
SÁ AÈ MESTU LAGT TIL GRUNDVALLAR STOFNST¾RÈARMATI NYTJASTOFNA
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

LS lagði í sumar fram hugmyndir
um 220 þúsund tonna jafnstöðuafla
til þriggja ára. Arthur gerði þessa
tillögu LS að umtalsefni sínu og
gagnrýndi það fálæti sem þær
fengu víðast hvar í samfélaginu.
Einar K. Guðfinnsson, sem var gestur fundarins, sagði í ræðu sinni að
fara nær 100 þúsund tonnum fram
úr veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þætti honum „afskaplega ótrúverðugt“. Hann minnti á að allir
aðrir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hefðu kynnt hugmyndir um
heildaraflamark í þorski sem fól í
sér niðurskurð frá þeim 193 þúsund
tonnum sem aflamarkið var fyrir.

Arthur og Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, tæptu á fjölmörgum baráttumálum smábátasjómanna í ræðum sínum í gær.
Ein þeirra var áskorun til sjávarútvegsráðherra að breyta regluverki línuívilnunar. Hefur þessi
regla verið til umfjöllunar í samhengi við sjóslys í mynni Ísafjarðardjúps í mars þar sem tveir sjómenn létu lífið. Einar sagði að ef
það sannaðist að reglan valdi
óöryggi sjómanna þá verði henni
breytt. „Við teljum jafnvel forsendu til að gera það á grundvelli
reglugerðar.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

HJALLASTEFNA FYRIR FULLORÐNA

"REYTINGARTILLAGA UM AÈ FJÎLGA VARAFORSETUM !3¥ VAR FELLD Å G¾RMORGUN

27. október kl. 13:00 – 18:00

Ingibjörg sigraði Signýju

Fræðsla og skemmtun fyrir hjón og sambýlisfólk
þar sem allar reglur um meðfædd kynjahlutverk
eru brotnar. Unnið er með sjálfstæði, kjark,
samskipti og nálægð.
Kennari: Margrét Pála Ólafsdóttir
Verð: 16.000 kr. fyrir par.
GOTTFOLK

Nánari upplýsingar og skráning á mannaudur.hr.is

MANNAUÐUR er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík,
Landsbankans, Deloitte, Morgunblaðsins og Nýsköpunarsjóðs
atvinnulífsins. Landsbankinn er meginstyrktaraðili verkefnisins.

6)..5-!2+!¨52 Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, formaður

Landssambands íslenskra verslunarmanna, var endurkjörin varaforseti ASÍ í gær með 60,1 prósenti atkvæða.
Signý Jóhannesdóttir, formaður verkalýðsfélagsins Vöku
á Siglufirði, fékk 39,9 prósent atkvæða. Starfsgreinasambandið er eitt stærsta sambandið innan ASÍ og eru
félagsmenn þess óánægðir með að eiga ekki mann í
fremstu víglínu.
Þetta var í annað sinn sem Signý bauð sig fram gegn
Ingibjörgu í embætti varaforseta en í fyrsta skipti sem
kjör fór fram. „Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem
fulltrúar Starfsgreinasambandsins falla í kosningu til
varaforseta. Kristján Gunnarsson féll fyrir Ingibjörgu
þegar Halldór Björnsson hætti sem forseti,“ sagði Signý
eftir kjörið.
Lagabreytingatillaga um að fjölga varaforsetum ASÍ í
tvo var felld í gærmorgun. Signý segir að það hafi verið
málamiðlun sem hafi verið hugsuð til þess að stóru
blokkirnar tvær, Starfsgreinasambandið og verslunarmenn, hefðu báðar sína fulltrúa í forystunni en þegar
annar stóri aðilinn hafi bara fulltrúa þá sé myndin
skökk,“ segir hún.
Signý segir að fram hafi komið við umræðu um
lagabreytingarnar í gærmorgun að Ingibjörg R. Guðmundsdóttir hafi áhuga á að hætta eftir eitt ár þó að hún
hafi verið kosin til tveggja ára. „Auðvitað veltir maður
fyrir sér hvaða áhrif það hafi haft,“ segir hún.
GHS

«.'*! )..!. 34!2&3'2%).!3!-"!.$3).3 3IGNÕ

*ËHANNESDËTTIR FORMAÈUR 6ÎKU BAUÈ SIG FRAM GEGN
)NGIBJÎRGU 2 'UÈMUNDSDËTTUR &ÁLAGSMENN 3TARFS
GREINASAMBANDSINS
ERU Ë¹N¾GÈIR MEÈ
AÈ EIGA EKKI FULLTRÒA Å
FREMSTU VÅGLÅNU
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MUNDSDËTTIR SIGRAÈI Å
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7ATSON BIÈST AFSÎKUNAR

2ÒSSNESKA UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ HEFUR KALLAÈ SENDIFULLTRÒA SINN HEIM FR¹ &INNLANDI

Vísindamanni
vikið úr starfi

Sagði inngöngu í NATO ógn

"!.$!2¥+). !0 Bandaríski vísinda-

&)..,!.$

maðurinn James Watson, sem
meðal annars er þekktur fyrir að
hafa uppgötvað erfðaefnið DNA
ásamt félaga sínum Francis Crick,
baðst á fimmtudag afsökunar á
ummælum sínum um greindarfar
þeldökkra.
Hann sagðist vera „sem þrumu
lostinn“ eftir að rannsóknarstofan,
sem hann hefur starfað hjá í Cold
Spring Harbor, sagðist ekki lengur
vilja þiggja starfskrafta hans.
Watson sagðist í viðtali hafa
miklar áhyggjur af framtíð Afríku
vegna þess að Afríkubúar væru
ekki jafn greindir og hvítt fólk.
GB

Rússneska utanríkisráðuneytið
hefur kallað heim Vladimir Kozin sendifulltrúa sinn í Helsinki. Kozin hvatti Finna til að
bíða með inngöngu í NATO í minnst fimmtán
ár í fyrirlestri í finnska varnarmálaháskólanum í síðustu viku. Hann hefur einnig sagt í finnskum fjölmiðlum að Rússar
upplifi væntanlega inngöngu Finna í NATO
sem hernaðarlega ógn og að Finnar og Rússar ættu að halda sameiginlegar heræfingar.
Sendiherra Rússa í Helsinki, Alexander
Rumjantjev, segir að þetta sé persónuleg
skoðun Kozins og ekki opinber skoðun rússneskra stjórnvalda.
Arkadi Moshes stýrir rannsóknarverkefni
um Rússland á vegum stofnunar um utanríkismál í Finnlandi. Haft er eftir honum í
Hufvudstadsbladet að yfirlýsingar sendi-

«,¥+,%'4 4ARJA
(ALONEN FORSETI
&INNLANDS TELUR
ËLÅKLEGT AÈ 2ÒSSAR
UPPLIFI INNGÎNGU
&INNLANDS Å .!4/
SEM HERNAÈARLEGA
ËGN

fulltrúans gangi ekki í bága við utanríkisstefnu Rússa.
„Opinber stefna Rússlands er sú að
hvert land ákveður sjálft sína utanríkisstefnu. Um leið telur Rússland að stækkun NATO bæti ekki öryggið í þessum
heimshluta,“ segir hann. „Stefna NATO að
halda dyrunum opnum fyrir nýjum ríkjum
pirrar Rússa. En mestan óróleika vekur
þó áhugi fyrrverandi ríkja Sovétríkjanna,
Úkraínu og Georgíu, á inngöngu í bandalagið.“
Finnskir stjórnmálamenn hafa farið
varlega í viðbrögðum sínum, að sögn
finnska dagblaðsins Helsingin Sanomat.
Tarja Halonen, forseti Finnlands, hefur þó
sagt að hún telji ólíklegt að Rússar skynji
inngöngu Finna í NATO sem ógn.
GHS

,%)2+%2  (®&¨) %IN NÅU LEIRKER M¹

TELJA OFAN ¹ HÎFÈI ÖESSA INDVERSKA
DANSARA SEM VISSULEGA ER KARLKYNS
¹ H¹TÅÈ NÅU N¹TTA ÖAR SEM HINDÒAR
FAGNA ÖEIM NÅU FORMUM SEM GYÈJAN
3HAKTI TEKUR ¹ SIG
./2$)#0(/4/3!&0

¶INGMAÈUR 6' SPYR UM 2²6

Spurt um
launakostnað
!,¶).') Árni Þór
Sigurðsson,
þingmaður
Vinstri grænna,
lagði á fimmtudag fyrirspurn
fyrir menntamálaráðherra um
2.) ¶«2
stjórnunarkostn3)'52¨33/.
að Ríkisútvarpsins ohf.
Árni spyr hver launakostnaður
vegna útvarpsstjóra sé, og hver
hann hafi verið fyrir ári síðan. Þá
spyr hann hvort launakostnaður
almennra starfsmanna hafi breyst
í svipuðu hlutfalli.
Árni spyr einnig um þóknun
stjórnarmanna Ríkisútvarpsins nú
og fyrir ári. Þá er spurt um
heildarkostnaðinn við yfirstjórn
Ríkisútvarpsins nú og fyrir ári. BJ

100% BÍLALÁN

100% BÍLALÁN

&YRRVERANDI FANGI SAKFELLDUR

$«-3-, Fyrrverandi fangi á
Litla-Hrauni hefur verið dæmdur
í Héraðsdómi Suðurlands til að
greiða 450 þúsunda króna sekt til
ríkissjóðs, en sæta ella fangelsi í
26 daga.
Maðurinn hafði smáræði af
kókaíni og 44 skammta af LSD í
fórum sínum í fangelsinu. Hann
framvísaði fíkniefnunum þegar
leitað var í klefa hans.
Maðurinn mætti hvorki við
þingfestingu málsins né boðaði
forföll. Málið var því tekið til
dóms samkvæmt lögum um
meðferð opinberra mála.
JSS

Gjafabréf í Kringlunni fylgir með völdum bílum.
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6ESTMANNAEY SELD

Suzuki Grand Vitara

AFSLÁTTUR

Eirhöfði

3*6!2²46%'52
²TGERÈARFYRIRT¾KIÈ "ERGUR (UGINN
HF HEFUR SELT TOGARANN 6ESTMANNAEY
²TGERÈIN FÁKK TVO NÕJA B¹TA ¹ ¹RINU
6ESTMANNAEY OG "ERGEY OG VAR
GÎMLU 6ESTMANNAEY Å KJÎLFARIÈ LAGT
3KIPIÈ F¾R NÕTT HLUTVERK HJ¹ SP¾NSKU
ÒTGERÈARFYRIRT¾KI

1.350.000

3.850.000

500.000

100.000 kr.
gjafabréf
fylgir

Ásett verð
4.290.000
Tilboð

AFSLÁTTUR

Ásett verð
1.850.000
Tilboð

AFSLÁTTUR

Suzuki Grand Vitara sjálfsk.

Toyota Landcruiser LX

440.000

2.350.000

500.000

stendur fyrir tveimur verkefnum
fyrir ungt fólk af íslenskum og
erlendum uppruna í vetur.
Það verkefni sem ætlað er
börnunum á aldrinum níu til tólf
ára nefnist Enter og er starf Rauða
krossins unnið í samvinnu við
móttökudeild nýbúa í Hjallaskóla.
Lögð verður áhersla á málörvun og
fræðslu í gegnum leiki og vettvangsferðir. Eldri hópurinn nefnist
Eldhugar en hann er fyrir 13 til 16
ára unglinga. Vonir standa til þess
að starf ungra innflytjenda í
hópunum styrki þá til aukinnar
þátttöku í íslensku samfélagi.
Bakhjarl verkefnanna er Byko
en þar var ákveðið að styrkja
ungmennastarfið með veglegu
fjárframlagi.
KDK

AFSLÁTTUR

3492+52 Rauði krossinn í Kópavogi

Ásett verð
2.750.000
Tilboð

400.000

Kia Sorento Dísel

"YKO VERÈUR BAKHJARL

Styrkir unga
innflytjendur

VE

KK FRÁ

Stórhöfði
Breiðhöfði

Með kókaín og
LSD í fangelsi

www.nyja.is

Dvergshöfði

OPIÐ: LAUGARDAG
10-16 - SUNNUDAG
12-16
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Peningaskápurinn ...
+AUPÖINGSNÎRDAR

%KKI 6INNSLUSTÎÈINNI

&¹IR GETA GREINT ÅSLENSKT VIÈSKIPTALÅF JAFN
SKEMMTILEGA OG "ENEDIKT *ËHANNESSON RITSTJËRI
6ÅSBENDINGAR  FUNDI &ÁLAGS VIÈSKIPTA OG
HAGFR¾ÈINGA Å FYRRADAG FJALLAÈI HANN UM
FYRIRT¾KI SEM VORU BÎRN SÅNS TÅMA
¶AU K¾MU OG F¾RU (ANN RIFJAÈI
UPP STOFNUN +AUPÖINGS ¹RIÈ 
ÖEGAR ¹TTA ¥SLENDINGAR TËKU SIG
TIL OG STOFNUÈU FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI
¶ETTA VAR SVOLÅTIÈ FURÈULEGT OG JAFN
VEL HEFÈI M¹TT KALLA Ö¹ NÎRDA RIÈ
 HEFÈI HANN HLUSTAÈ ¹ 3IGURÈ
%INARSSON STJËRNARFORMANN HALDA
ERINDI (ANN HEFÈI HUGSAÈ b(ANN ER
GËÈUR MEÈ SIG ÖESSI m ÖEGAR 3IGURÈUR
FËR YFIR MARKMIÈ FYRIRT¾KISINS N¾STU
FIMM ¹RIN ¶REMUR ¹RUM SÅÈAR
VAR HANN BÒINN AÈ N¹ ÎLLUM
ÖEIM MARKMIÈUM SEM
HANN SETTI FRAM

-IKILL TAUGATITRINGUR ER NÒ Å 6ESTMANNAEYJUM
VEGNA ¹HUGA FJ¹RSTERKRA AÈILA ¹ STOFNFJ¹RBRÁFUM
Å 3PARISJËÈI 6ESTMANNAEYJA $ULARFULL AUGLÕSING
BIRTIST Å BLAÈI ÖAR SEM ËSKAÈ VAR EFTIR STOFN
FJ¹RBRÁFUM TIL KAUPS %KKI ER LJËST HVER
ENDANLEGUR KAUPANDI ER ÖVÅ LÎGMAÈUR
SVARAÈI SÅMANUM Å UMBOÈI KAUPANDA
ÖEGAR ¹HUGASAMIR HRINGDU ¶AÈ ER FREIST
ANDI AÈ F¹ FJÎRUTÅU TIL FIMMTÅU MILLJËNIR
FYRIR EITTHVAÈ SEM KEYPT VAR ¹  ÖÒSUND
KRËNUR EÈA MINNA "YRS MENN LIGGJA
UNDIR GRUN EN NEITA AÈILD %INNIG HEFUR
NAFN 'UÈMUNDAR +RISTJ¹NSSONAR ÒTGERÈAR
MANNS VERIÈ NEFNT b6IÈ
VILJUM SAMT FREKAR HAFA
HANN Å SPARISJËÈNUM
EN 6INNSLUSTÎÈINNI m
SAGÈI EINN VIÈM¾L
ANDI &RÁTTABLAÈSINS
OG HLË

"RESKI ÅÖRËTTAVÎRUFRAMLEIÈANDINN
**" 3PORTS HEFUR KEYPT UM  
PRËSENTA HLUT Å ÅÖRËTTAVÎRUFRAM
LEIÈANDANUM 5-"2/ %XISTA ¹ 
PRËSENTA HLUT Å **" 3PORTS Å FÁLAGI
VIÈ FORSTJËRA FYRIRT¾KISINS #HRIS
2ONNIE
3TJËRN 302/. SJËÈSINS SES HEFUR
SAMÖYKKT AÈ SELJA AÈ H¹MARKI
  PRËSENT HLUT Å 302/. HF ¹
FYRSTA VIÈSKIPTADEGI 302/. HF 
OKTËBER N¾STKOMANDI 302/.
SJËÈURINN SES ER ST¾RSTI HLUTHAFINN
Å 302/. OG ¹ NÒ UM FIMMT¹N
PRËSENTA HLUT
,¹G VELTA HEFUR VERIÈ Å +AUPHÎLL
¥SLANDS ÖAÈ SEM AF ER OKTËBER ¥
-ORGUNKORNI 'LITNIS SEGIR AÈ VELT
AN HAFI VERIÈ UNDIR MEÈALTALI ¹RSINS
OG SÅÈASTA ¹RS ST¾ÈUNA M¹ REKJA
TIL L¾KKUNAR ¹ VERÈI HLUTABRÁFA

FL spáð miklu tapi Vilja slá skjaldborg um
á þriðja fjórðungi Sparisjóð Vestmannaeyja
Greiningardeildir bankanna spá
FL Group tapi upp á 26 til 29,6
milljarða króna á þriðja ársfjórðungi. Félagið skilar uppgjöri sínu
í byrjun nóvember, eða í 44. viku.
Mikil lækkun varð á eignasafni
FL Group á þriðja ársfjórðungi.
Mest varð lækkunin á bréfum
AMR og Commerzbank, stærstu
erlendu eignum félagsins. Í
afkomuspá Hálf fimm frétta
Kaupþings segir að nokkur óvissa
sé í spánni þar sem takmarkaðar
upplýsingar liggi fyrir um hluta
af eignarsafni FL Group, fjármögnun félagsins og hvort það
muni uppfæra óskráðar eignir
sínar.
Í afkomuspá greiningardeildar
Glitnis var markgengi FL Group
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MILLJARÈAR KRËNA

til sex mánaða lækkað úr 33 krónum í 26,5. Kaupþing heldur sínu
sem fyrr í 27 krónum á hlut.
Greiningardeild
Landsbankans
setur markgengi til tólf mánaða á
27,5 krónur. Allar ráðleggja greiningardeildirnar fjárfestum að
halda bréfum sínum í félaginu.
Við lokun markaða í gær stóð
gengi FL Group í 26,35 krónum á
hlut.
HHS

Spá meiri hagvexti
Samtök atvinnulífsins telja að
líkur séu á að hagvöxtur á árinu
2007 mælist yfir fimm prósent en
ekki innan við eitt prósent eins og
fjármálaráðuneytið heldur fram.
Tölur um þróun vinnumarkaðar
benda jafnframt til þess að mati
samtakanna að framleiðniaukning
á árinu 2006 hafi verið umtalsverð
og hagvöxtur hafi verið allt að sex
prósent. „Menn skoða ekki samhengi talnanna,“ segir Vilhjálmur
Egilsson framkvæmdastjóri SA
aðspurður um mismun á tölum
Samtaka atvinnulífsins og fjármálaráðuneytisins.
Í greinargerð SA um horfur í
efnahagsmálum kemur fram að
mikil hækkun á fasteignaverði
undanfarin ár hafi gert það ómögulegt að ná verðbólgumarkmiði
Seðlabankans en stefna bankans
hafi valdið skaða. Vaxtastefna
Seðlabankans leiði til gengis-

6),(*,-52 %'),33/.

sveiflna á krónunni og líklegt sé
að hún muni falla með hvelli á einhverjum tímapunkti.
Í greinargerðinni segir að þörf
sé á nýjum viðhorfum í stjórn
efnahags- og atvinnumála í ljósi
þess að fjármálageirinn sé orðinn
stærsti útflutningsatvinnuvegurinn. Tekjumyndun og sveiflur í
efnahagslífinu muni í framtíðinni
verða með allt öðrum hætti en
áður hefur þekkst.
BG

Baugur sagt bjóða
180 milljarða í Saks
Baugur Group er sagt koma sterklega til greina sem einn af hugsanlegum kaupendum á bandarísku
lúxusversluninni Saks en breska
blaðið Times taldi í gær líkur á að
félagið myndi gera tilboð upp á
þrjá milljarða dala í keðjuna á
næstunni. Þetta jafngildir 180
milljörðum íslenskra króna.
Á meðal þeirra sem sagðir eru
koma að kaupum Baugs er skoski
auðkýfingurinn sir Tom Hunter,
sem kom, ásamt fleirum, að kaupum Baugs á bresku verslanakeðjunni House of Fraser seint á
síðasta ári. Baugur og Hunter hafa
átt talsverð önnur viðskipti í
gegnum tíðina.
Blaðið segir sömuleiðis að
Gunnar
Sigurðsson,
forstjóri
Baugs, og Don McCarthy, stjórnarmaður í félaginu, hafi fundað með
forráðamönnum Saks. Bandaríska
dagblaðið New York Post segir hins
vegar líkur á að ekkert verði af

&,!''3+)0 3!+3  4( !6%.5% %KKI

ERU TALDAR LÅKUR ¹ AÈ FJ¹RFESTAR LEGGI FRAM
YFIRTÎKUTILBOÈ Å LÒXUSVERSLUNINA 3AKS FYRR
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tilboði í verslunina fyrr en í fyrsta
lagi í byrjun næsta árs.
Baugur á rúman átta prósenta
hlut í Saks, sem rekur 54 verslanir
víðs vegar í Bandaríkjunum. Gengi
bréfa í versluninni lækkaði um 1,9
prósent á fjármálamarkaði vestanhafs síðdegis í gær og stóð í tæpum
20 dölum á hlut.
JAB

Bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Vestmannaeyja
vilja koma í veg fyrir að
Sparisjóður Vestmannaeyja verði yfirtekinn líkt
og gerðist í Hafnarfirði.
Bæjarstjórnin heitir á
stjórn og stofnfjáreigendur
að standa saman og sækist
eftir að kaupa stofnfjárbréf
til að gæta að hagsmunum
bæjarfélagsins.
„Ýmsir hafa verið að ásælast
stofnfjárbréfin,“
segir
Elliði
Vignisson bæjarstjóri Vestmannaeyja. „Við vitum til þess að það
hefur verið auglýst eftir stofnfjárbréfum til kaups. Í því sambandi
eru nefndar háar fjárhæðir, allt að
fjörutíu milljónum króna. Við viljum vara við þessu því miðað við
þessa fjárhæð er verið að ásælast
völd yfir varasjóði Sparisjóðs
Vestmannaeyja.“
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins er varasjóðurinn metinn
á allt að 2,5 milljarða króna. Hins
vegar er framlag sjötíu stofnfjáreigenda til sjóðsins einungis tæpar
fjórar milljónir króna í formi
keyptra stofnfjárbréfa. Uppreiknað
virði
hvers stofnfjárbréfs er um 55
þúsund krónur.
Samkvæmt
þessu gæti stofnfjáreigandi, sem
keypti stofnfjár!2.!2
bréf á 55 þúsund
3)'-5.$33/.
krónur, selt bréfið á fjörutíu milljónir króna.
„Bæjarstjórn Vestmannaeyja
heitir á stjórn og stofnfjáreigendur Sparisjóðsins að standa saman
og minnir jafnframt á að þeir eru
trúnaðarmenn sjóðsins,“ segir í
ályktun sem var samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum á
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FYRIR STOFNFJ¹RBRÁF Å 3PARISJËÈI 6ESTMANNAEYJA

fundi bæjarstjórnar í fyrradag.
Þar lagði Elliði einnig til að bærinn keypti allt að fimm prósent
stofnfjárbréfa Sparisjóðsins. Það
yrði gert á genginu einn. Verður
það mál tekið fyrir í bæjarráði
eftir helgi.
„Það yrði táknrænn gjörningur,“ segir Elliði. „Við erum meðvituð um samfélagslegt mikilvægi
Sparisjóðs Vestmannaeyja. Okkar
aðkoma að þessu máli er eðlileg
hagsmunagæsla fyrir íbúa samfélagsins hér.“ Hann segir að það
hafi aldrei verið hugmyndin með
sölu stofnfjárbréfa að eigendur
þeirra myndu leysa út mikinn
hagnað af bréfum sínum.
„Þetta er í takt við það sem
stjórnin hefur lagt áherslu á,“
segir Arnar Sigmundsson varaformaður stjórnar Sparisjóðs
Vestmannaeyja. Hann segir að
stjórnin hafi ekki afgreitt neina
sölu á stofnfjárbréfum. Það muni
ekki gerast næstu mánuði á
meðan verið sé að auka stofnfé
um 350 milljónir króna. Í þeirri
hlutafjáraukningu hafi stofnfjáreigendur forkaupsrétt. Til þess
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6IGNISSON SEGIR SAMFÁLAGSSKYLDU
STOFNFJ¹REIGENDA ÖËNOKKRA -ARGIR HAFI
FENGIÈ STOFNFJ¹RBRÁF VEGNA TENGSLA VIÈ
6ESTMANNAEYJAB¾ EÈA VERIÈ BOÈIÈ AÈ
KAUPA BRÁF
-9.$«3+!2 0 &2)¨2)+33/.

að bærinn geti keypt verði einhver að falla frá forkaupsrétti
sínum eða þá að selja bænum
síðar.
BG

Vilji fyrir einkavæðingu
Svíar eru jákvæðir gagnvart því að einkavæða svo
framarlega sem ferlið er gagnsætt og ljóst að allir
sitji við sama borð. Þetta sagði Karin Forseke, fyrrverandi forstjóri sænska fjárfestingabankans
Carnegie, á fundi sem Sænsk-íslenska verslunarráðið
hélt í gær.
Forseke segir að sú ríkisstjórn sem nú sitji við
völd í Svíþjóð hafi lagt mikla áherslu á mál um einkavæðingu fyrirtækja í síðustu kosningum og að vilji
sé fyrir því í Svíþjóð að einkavæða mörg ríkisfyrirtæki enda nauðsynlegt fyrir efnahaginn í Svíþjóð.
Forseke segir einkavæðingaferlið í Svíþjóð ganga
hægt en örugglega og séu Svíar almennt ánægðir
með hvernig hlutirnir hafi gengið fyrir sig til
þessa.
Skiptar skoðanir eru á því hvort ferlið sé nógu
gagnsætt hér á landi. Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, segir að líkt og í Svíþjóð vilji menn að ferlið sé gagnsætt og að allir sitji
við sama borð. Hvort þessi mál hafi tekist nógu vel í
þeim tilfellum sem ríkisfyrirtæki hafa verið einka-

+!2). &/23%+% &YRRVERANDI FORSTJËRI #ARNEGIE OG AÈALR¹ÈGJAFI
S¾NSKU RÅKISSTJËRNARINNAR UM EINKAV¾ÈINGU SEGIR VILJA FYRIR EINKA
V¾ÈINGU Å 3VÅÖJËÈ
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vædd, megi deila um en að huga þurfi vel að þessum
málum svo ásættanleg niðurstaða fyrir sem flesta
náist.
SS
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Dropinn dýrkeyptur Exista enn stærri í Storebrand
Heimsmarkaðsverð á hráolíu rauk
yfir 90 dali á tunnu á fjármálamörkuðum aðfararnótt föstudags
en viðlíka verðmiði hefur aldrei
áður sést á svartagullinu.
Tvennt liggur til grundvallar
verðhækkuninni: Í fyrsta lagi
stendur Bandaríkjadalur mjög
lágt gagnvart helstu gjaldmiðlum,
ekki síst evru, auk þess sem
spenna á milli Tyrkja og Kúrda í
norðurhéruðum Írak hefur farið
vaxandi í vikunni.
Verðið lækkaði um og yfir einn
dal í gær og stóð hráolíuverðið í
88,37 dölum á tunnu á fjármálamörkuðum í Bandaríkjunum um
miðjan dag í gær en verð á Brent
Norðursjávarolíu í 83,87 dölum á
tunnu.
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H¾STU H¾ÈIR Å G¾R EN L¾KKAÈI SNARLEGA
EFTIR ÖVÅ SEM ¹ LEIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

Fjármálaskýrendur segja hagnaðartöku fjárfesta skýra verðlækkunina að mestu og reikna
með að verðið fari í hæstu hæðir á
ný innan skamms.
JAB

FYRIRT¾KIÈ &ITCH 2ATINGS SEGIR BANKANA
VEL Å STAKK BÒNA TIL AÈ STANDA AF SÁR
LAUSAFJ¹RÖURRÈ

Staða íslenskra
banka sögð góð

Hagnaður bandaríska netleitarrisans Google nam tæpum 1,1
milljörðum dala, rúmum 66 milljörðum íslenskra króna, á þriðja
ársfjórðungi. Þetta er heilum 46
prósentum meira en félagið skilaði í kassann í fyrra og nokkru
yfir væntingum markaðsaðila.
Gengi hlutabréfa í Google hækkaði um tvö prósent á fjármálamarkaði í gærmorgun og fór í
tæpa 700 dali á hlut. Það hefur
aldrei verið hærra. Markaðsverðmæti fyrirtækisins, sem stofnað
var fyrir níu árum, hefur hækkað
ár frá ári og nemur nú rúmum tvö
hundruð milljörðum dala, jafnvirði tólf þúsund milljörðum
íslenskra króna.
JAB

%XISTA ¹ NÒ   PRËSENTA HLUT Å NORSKA
TRYGGINGAFÁLAGINU 3TOREBRAND

SPRON hf. gefur út lýsingu í tengslum við skráningu félagsins í kauphöll og var birtingardagur
hennar föstudagurinn 19. október 2007. Lýsingin er birt á heimasíðu SPRON, www.spron.is, og auk
þess í fréttakerfi kauphallar og á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins. Innbundin eintök verður hægt að
nálgast frá 22. október næstkomandi og næstu tólf mánuði hjá SPRON Ármúla 13a í Reykjavík.

OMX Nordic Exchange Iceland hefur samþykkt að skrá
SPRON hf. á Aðallista OMX og taka hlutabréf SPRON
hf. til viðskipta frá og með þriðjudeginum 23. október
næstkomandi.

Hlutafé

ARGUS / 07-0825

Gengi Google
aldrei hærra
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Birting lýsingar 19. október
Fyrsti viðskiptadagur 23. október

Íslensku bankarnir eru að mati
lánshæfismatsfyrirtækisins Fitch
Rating vel í stakk búnir til að
standa af sér þá lausafjárþurrð
sem nú vofir yfir alþjóðamörkuðum. Þetta kemur fram í
nýrri skýrslu sem fyrirtækið
sendi frá sér í gær. Tónn skýrslunnar er töluvert jákvæðari en í
skýrslu frá því í byrjun síðasta
árs. Þá voru íslensku bankarnir
gagnrýndir harðlega fyrir
fjármögnun sína.
Í skýrslunni segir að bönkunum
hafi tekist vel að minnka þörf
sína fyrir skuldabréfafjármögnun. Það hafi þeim fyrst
og fremst tekist með aukinni
innlánastarfsemi, bæði frá
einstaklingum og fyrirtækjum.
Innlánshlutföll viðskiptabankanna þriggja hafa batnað til muna
á þessu tímabili. Sérstaklega er
tekið fram að Landsbankanum
hafi tekist vel upp en hann
fjármagnar nú 76 prósent útlána
sinna með innlánum. Hlutfallið er
46 prósent hjá Kaupþingi og 33
prósent hjá Glitni.
HHS

RISANS 'OOGLE KEYRÈI MARKAÈSVERÈM¾TI
FYRIRT¾KISINS YFIR  MILLJARÈA KRËNA
MARKIÈ Å G¾R
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Fjallað verður um kaupin á SPP
á hluthafafundi Storebrand á miðvikudag í næstu viku.
Sigurður Nordal, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Existu, segir
kaupin skapa Storebrand leiðandi
stöðu í líftryggingum og lífeyrissparnaði á Norðurlöndum, sér í
lagi í Noregi og Svíþjóð. Hann
bætir við að það hljóti að teljast
styrkur fyrir Storebrand að hafa
hluthafa eins og Existu sem eru
reiðubúnir til þess að styðja við
frekari vöxt félagsins: „Á því er
enginn vafi og það hlýtur að vera
jákvætt,“ segir hann.
JAB

Skráning í kauphöll
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Exista og norska tryggingafélagið
Gjensidige tilkynntu bæði í gær
að þau hefðu aukið við sig í norska
tryggingarisanum
Storebrand.
Exista flaggaði 5,56 prósenta hlut
í félaginu í ágúst en hefur jafnt og
þétt aukið hann í 8,5 prósent.
Gjensidige flaggaði rétt rúmlega
tíu prósenta hlut í gær. Kaupþing
er stærsti hluthafinn í Storebrand
með fimmtungshlut og fara
íslensku félögin því með 28,5 prósenta hlut í tryggingafélaginu.
Exista greindi sömuleiðis frá
því í gær að félagið hafi ákveðið
að styðja við hlutafjáraukningu og
forkaupsréttarútboð í Storebrand
í tengslum við kaup á sænska líftryggingafélaginu SPP og gæti
aukið við hlut sinn í 9,9 prósent.

Heildarfjöldi útgefinna hluta í SPRON hf. er
5.004.000.000 og er hver hlutur 1 kr. að nafnverði.
Hlutirnir eru gefnir út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands. Hlutirnir eru allir í einum flokki og allir
jafn réttháir. Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er
einstökum hluthöfum aldrei heimilt, fyrir sjálfs sín hönd
eða annarra, að fara beint eða óbeint með meira en 5%
af heildaratkvæðamagni nema SPRON-sjóðurinn ses.
sem fer með atkvæðisrétt í samræmi við hlutafjáreign
sína á hverjum tíma. SPRON-sjóðurinn er stærsti hluthafi
SPRON og á nú 15,0% hlut. Stefna sjóðsins er að beita
sér ekki eða hafa áhrif á stjórn SPRON að öllu jöfnu og
langtímamarkmið sjóðsins er að eign hans nemi ekki
meira en 5%.

Útgefandi: Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hf.
Umsjónaraðili: Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf.

Kynningarfundur í dag, laugardag
SPRON hf. býður hluthöfum sínum og almenningi til kynningarfundar á Hótel Nordica, Suðurlandsbraut, á morgun
laugardaginn 20. október og hefst hann klukkan 13.00.

Reykjavík, 19. október 2007

Fyrirhuguð viðskipti 23. október
SPRON-sjóðurinn ses. er tilbúinn að selja í viðskiptakerfi
kauphallar að hámarki 4,8% hlut í SPRON hf. á fyrsta
viðskiptadegi. Markmiðið með sölunni er að stuðla að virkri
verðmyndun á markaði. Kaupþing banki hf. mun hafa
milligöngu um viðskiptin. Þegar og ef SPRON-sjóðurinn
hefur selt 60% af áætluðu magni eða í síðasta lagi klukkan
14.00 á fyrsta viðskiptadegi eiga tveir viðskiptavakar valrétt
á að kaupa af honum hluti í SPRON að fjárhæð 300 milljónir
króna hvor á vegnu meðalverði þeirra hluta sem SPRONsjóðurinn hefur selt í viðskiptakerfi kauphallar fram að þeim
tíma.

Viðskiptavakt
SPRON hefur samið við Kaupþing banka hf. og Saga Capital
Fjárfestingarbanka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum
félagsins eftir skráningu á OMX ICE. Viðskiptavakar munu
sjá um markaðsvakt frá og með öðrum viðskiptadegi, 24.
október 2007. Sömu skilmálar eru á vakt beggja aðila.
Lágmark kaup- eða söluandvirðis tilboða er 15 milljónir
króna og hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern
150 milljónir króna að markaðsvirði. Munur á kaup- og
sölutilboðum er að hámarki 1,0% og frávik frá síðasta
viðskiptaverði að hámarki 3,0%.
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Samstarfsfyrirtæki e-kortsins í Smáralind
Föst endurgreiðsla
BT
Burger King
Byggt og búið

1,50%
7%
2%

Café Adesso
Carat - Haukur gullsmiður
Coast
Debenhams

5%
5%
2%
2%

Dorothy Perkins
Ecco
Evans
Hagkaup
Herragarðurinn
Isis
Ís-inn
Jane Norman
Joe Boxer
Karen Millen
Kaupfélagið
Leikbær
Lyfja
nammi.is
OASIS
Office 1
Pizza Hut

2%
2%
2%
0,65%
2%
5%
10%
2%
10%
2%
2%
2%
0,65%
10%
2%
1,50%
10%

Skífan
Smárabíó
Smáraskóari

2,50%
2,50%
2%

Subway
Steinar Waage
Top Shop
Útilíf
Warehouse
Select Smáranum

3%
2%
2%
2%
2%
1,5%

Tilboð helgina 18. – 21. október
15%
15%
20%
15%
20%
15%
20%
20%
15%
4%
15%
25%

endurgreiðsla
afsláttur af öllum pottum og pönnum
afsláttur af baðvogum
endurgreiðsla
aukaafsláttur af Laurens úrum
afsláttur af öllum vörum
afsláttur af öllum Pilgrim skartgripum fyrir dömur og herra
afsláttur af handklæðum og rúmfötum
afsláttur af öllum vörum
endurgreiðsla
afsláttur af öllum vörum
afsláttur af öllum heimilisvörum fyrir utan raftæki

10%
20%
15%
15%
15%
4%

endurgreiðsla
endurgreiðsla
afsláttur af öllum vörum
endurgreiðsla
afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum
endurgreiðsla

20%

afsláttur af vítamínum með gula miðanum

15%
10%

afsláttur af öllum vörum
endurgreiðsla
Stór skammtur af brauðstöngum, stór pizza með tveimur
áleggstegundum, könnu af gosi og ís fyrir allt að fjóra á 2.990 kr.

15%

afsláttur af skóviðgerðum og 15% afsláttur af skóáburði
ATH. sýna þarf kort við komu
endurgreiðsla
endurgreiðsla
afsláttur af öllum vörum
afsláttur af íþróttatöskum og íþróttabakpokum
afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum
5 kr. afsláttur af eldsneyti

10%
4%
15%
20%
15%

orthafa í Smáralind!
Dagana 18. – 21. október
Handhafar e-korta og e2 Vildarkorta geta gengi› a› fjölda tilbo›a og
ﬂví eins gott a› missa ekki af einstöku tækifæri til a› gera frábær kaup!
Sjáumst í Smáralind!
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!TKV¾ÈAGREIÈSLUFRÅ R¹ÈHERRA

Veikir þingið
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T

vö frumvörp þingmanna til breytinga á stjórnarskránni
hafa verið lögð fram. Bæði fela þau í sér að ráðherrar
skuli ekki gegna þingmennsku. Yfirlýst markmið með
þeim er að koma fram hugmyndum um aðskilnað löggjafar- og framkvæmdavalds og styrkja þingið.
Annað frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherrar setjist á þingmannabekk að nýju láti þeir af ráðherraembætti. Hitt mælir
svo fyrir að þeir afsali sér þingsæti í eitt skipti fyrir öll. Í
báðum tilvikum taka varamenn ráðherranna sæti á Alþingi með
atkvæðisrétti en ráðherrarnir hafa þar fullt málfrelsi og tillögurétt. Í reynd fá þeir atkvæðagreiðslufrí.
En er það svo í raun og veru að breyting af þessu tagi feli
í sér aðskilnað framkvæmdavaldsins frá löggjafarvaldinu?
Með gildum rökum er ekki unnt að halda því fram. Styrkir slík
breyting með einhverjum hætti þingið gagnvart framkvæmdavaldinu? Það verður ekki séð. Þvert á móti.
Stjórnskipun Íslands byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Af
þingræðisreglunni leiðir hins vegar að hreinn aðskilnaður er
ekki á milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Ríkisstjórnir sækja vald sitt til Alþingis. Þær geta ekki setið eða aðhafst
nokkuð í andstöðu við vilja þingsins.
Meðan þingræðisreglan gildir er einfaldlega ekki unnt að tala
um aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Að formi til
eru ríkisstjórnir háðar vilja Alþingis. Í reynd eru það þó þær
sem ráða mestu um gang mála. Ekkert breytist í þessu gagnvirka sambandi þó að ráðherrarnir fari í atkvæðagreiðslufrí og
taki inn varamenn.
Eigi ráðherrarnir kost á að taka inn varamenn fjölgar
málflytjendum ríkistjórnarflokka á Alþingi sem nemur fjölda
ráðherranna. Svo einfalt er það. Við núverandi aðstæður myndi
liðsauki ríkisstjórnarflokkanna í málflutningi samsvara 60
prósentum af þingliði stjórnarandstöðunnar. Það er ekki lítið.
Öllum má vera ljóst að þessi skipan mála myndi leiða til þess
eins að styrkja til mikilla muna aðstöðu ríkisstjórnarflokka
í þinginu og auka yfirburði þeirra í þingstörfum. Til viðbótar
myndi þetta atkvæðagreiðslufrí auka makræði þeirra ráðherra
sem hafa of lítið að gera í of smáum ráðuneytum.
Aukheldur væri þetta til hagræðis fyrir litla ríkisstjórnarflokka
sem fá hlutfallslega mun fleiri ráðherra en nemur þingstyrk
þeirra og geta ekki mannað þingnefndir af þeim sökum. Ef menn
eru að hugsa um réttlæti og stöðu þingsins við slíkar aðstæður
væri nær að auka vægi annarra flokka í þingnefndum.
Satt best að segja standa ýmis rök til þess að styrkja stöðu
þingsins. Í reynd þýðir það að styrkja stöðu stjórnarandstöðunnar
til þess að gegna stjórnskipulegu hlutverki gagnrýni og aðhalds
gagnvart framkvæmdavaldinu. En ljóst er að það gerist ekki
með því að fjölga talsmönnum stjórnarflokkanna.
Við lýðveldisstofnunina og stöku sinnum síðan hefur þeim
hugmyndum verið hreyft að afnema þingræðisregluna með því
að kjósa ríkisstjórn beint í almennum kosningum. Ýmis rök má
færa fram fyrir þeirri skipan mála. Eigi að síður hafa þær hugmyndir aldrei náð umtalsverðu fylgi. Vera má að þung norræn
hefð fyrir þingræðisreglunni hafi ráðið miklu þar um.
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Friðarsúla eða níðstöng?
Í

þessum mánuði eru liðin sex ár
frá innrás Bandaríkjanna í
Afganistan og upphafi stríðsátaka
sem nú hafa staðið lengur en
heimsstyrjöldin síðari. Í raun hefur
ekki ríkt friður í Afganistan frá
innrás Sovétmanna árið 1979.
Afleiðingar stríðsins eru þær að
lífsskilyrði fólks eru hvergi verri
um víða veröld heldur en í
Afganistan. Stór hluti þjóðarinnar
býr við hungurmörk og væri
ástandið eflaust verra ef ekki væri
fyrir ópíumframleiðsluna sem
hefur margfaldast frá því að
Afganistan var hernumið fyrir sex
árum – þvert á yfirlýst markmið
hernámsliðsins.
Markmið stríðsins voru að
uppræta hryðjuverkahópa sem
kölluðu sig al-Qaida og handsama
leiðtoga þeirra, Osama bin Laden.
Það hefur ekki tekist. Þvert á móti
hafa hryðjuverk, eins og þau eru
skilgreind af Bandaríkjastjórn,
margfaldast frá því að þetta stríð
hófst. Osama bin Laden leikur enn
lausum hala og hryðjuverkahópar
sem aðhyllast svipaða hugmyndafræði hafa sprottið upp víða. Þeir
voru aldrei sérstaklega háðir
„þjálfunarbúðum“ í Afganistan,
enda fá þeir mun meiri þjálfun í því
að berjast við NATO-herinn þar og
bandaríska hernámsliðið í Írak.
Annað markmið stríðsins var að
uppræta bókstafstrúarhreyfingu
talíbana. Það hefur ekki tekist
heldur koma reglulega fréttir af
bardögum hernámsliðsins við
talíbana. Mannfall í röðum
óbreyttra borgara er meira en
nokkru sinni fyrr og sprengjuárásir
NATO eiga þar drjúgan þátt.
Hreyfing talíbana hefur þar að auki
unnið ný lönd því að í vesturhluta
Pakistan hafa nú risið upp hópar
sem kalla sig talíbana, en lítið bar á
slíkum hópum fyrir 2001.

¥SLENSK STJËRNVÎLD HALDIN BLINDU
Spunameistarar stríðsins hafa
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haldið því fram að meðal jákvæðra
afleiðinga þess sé að núna ríki
lýðræði í Afganistan. En þær
kosningar voru ekki eðlisólíkar
kosningum sem haldnar voru af
leppstjórn Sovétríkjanna á 9.
áratugnum án þess að hljóta
viðurkenningu alþjóðasamfélagsins. En ef við lítum samt sem áður
á stjórnina í Kabúl sem lýðræðisstjórn þá verðum við jafnframt að
horfast í augu við að trúverðugleika hennar er einkum ógnað af
hernámsliðinu. Ríkisstjórn
Afganistans hefur enga stjórn á
framferði þess og mótmæli hennar
gegn drápum NATO á óbreyttum
borgurum eru hunsuð. Þingið í
Afganistan hefur engin áhrif á
störf hernaðarbandalagins ólíkt
þjóðþingum í frjálsum löndum.
Sex ára árangurslaus hernaður í
fjarlægu landi með hörmulegum
afleiðingum fyrir fólkið sem þar
býr hlýtur að vera tilefni til
gagnrýninnar umræðu um það
hvert stefnir. Reglulega heyrast
hrakspár um að erlent herlið gæti
orðið í Afganistan áratugum
saman og er vart hugsandi til þess
hvílík ógæfa það gæti orðið fyrir
langhrjáða þjóð.
Því miður virðist afstaða
íslenskra stjórnvalda til gangs
mála í Afganistan einkennast af
nokkri blindu á ástandið. Stuðningur við stríðsreksturinn hefur verið
skilgreindur sem eitt af forgangsverkefnum nýrrar ríkisstjórnar í

utanríkismálum, en ráðamenn tala
jafnframt eins og að stríðinu sé
lokið og hafa fengið því framgengt
að hernaður NATO í Afganistan er
kallaður „uppbygging“ í íslenskum
fjölmiðlum. Sjálfsblekking er ekki
sérstaklega góð forsenda stjórnarstefnu og íslensk stjórnvöld verða
fyrr eða síðar að vakna og byrja að
taka mið af veruleikanum. Ekki
verður séð hvaða ávinningur felst í
því að draga það á langinn.

3TRÅÈSSINNAR HYLLA FRIÈARSÒLU
Það er ekkert annað en sjálfsblekking að kalla stríðsrekstur uppbyggingu. Þess konar orwellsk orðræða
smitar líka út frá sér. Þannig
mættu íslenskir stuðningsmenn
stríðsins í Afganistan prúðbúnir út
í Viðey á dögunum til að vígja staur
nokkurn sem kallast friðarsúla og
er víst gjöf til Íslendinga frá
fjöllistakonunni Yoko Ono.
Einu sinni vildu Íslendingar
helst aldrei taka þátt í stríðum. En
núna eru þeir komnir á bragðið og
undanfarinn áratug hefur ekki
verið blásið í herlúðra án þess að
ráðamenn Íslands séu komnir í
fremstu víglínu til að bjóða fram
aðstoð sína. Þeir eru búnir að
breyta tungumálinu þannig að
stríð heitir núna uppbygging og til
að kóróna smekkleysuna þá var
haldin merkingarlaus
broddborgarasamkoma úti í Viðey
við lok NATO-þings í Reykjavík
þar sem ráðamenn þjóðarinnar
mættu ferskir frá því að fagna
hernaðinum í Afganistan og hylla
nú frið í heiminum.
Við Íslendingar getum lagt
okkar af mörkum til friðar í
heiminum. Það getum við gert
með því að hætta stuðningi okkar
við stríð í Afganistan og þátttöku í
hernaðarbandalaginu NATO.
Annars er hætt við því að friðarsúlan sem við höfum reist til hylla
okkur sjálf reynist ekki annað en
níðstöng.

Hinn þögli meirihluti
pólitísku viðrini með því að samþykkja
eitthvað annað. Borgarstjórinn telur
hinsvegar að það sé lífsspursmál fyrir
borgina að flugvöllurinn fari og það sem
fyrst. Afstaða nýs meirihluta í samgöngufundi borgarstjórnar á þriðjudaginn
málum er líka út og austur. Framsóknarvar talsverð spenna í loftinu.
menn og F-listi vilja mislæg gatnamót á
Nýr meirihluti hafði myndast í borgarmótum Miklubrautar og Kringlumýrarstjórn, Björn Ingi Hrafnsson færði sig frá
brautar, en Vinstri-Grænir munu hlekkja sig
okkur fyrrverandi félögum sínum og yfir
við vinnuvélarnar þegar framkvæmdir
til nýrra vina.
'¥3,) -!24%)..
hefjast. Og listinn er lengri. Nýi meirihlutMargar spurningar lágu í loftinu; fyrir
"!,$5233/.
inn í Reykjavík er enda ekki myndaður utan
hvað stendur nýi meirihlutinn? Hvernig
um málefni sem brenna á borgarbúum. Hann er
ætlar hann að leysa augljós ágreiningsefni? Hvað
myndaður utan um valdaþrá. Stólaskipti fremur en
verður um REI? Fjöldi fólks var á pöllunum og
stefnuskrá.
fundinum var útvarpað á netinu.
Og þessvegna þagði meirihlutinn á borgarstjórnarAllir hlustendur, og ekki síst við sem sátum í
fundi, en sú þögn var hrópandi, einsog fulltrúarnir
borgarstjórnarsalnum, biðu spenntir eftir að heyra
höfðu sjálfir verið á aukafundi í borgarráði sex
svörin. En þá brá svo við að hinir lýðræðiselskandi
dögum fyrr. En þegar markmiðið náðist, og Björn
samræðustjórnmálamenn ákváðu að segja ekki orð
Ingi hafði runnið á lyktina af áframhaldandi
á fundinum! Fyrir utan kurteislegar ræður hins
veisluhöldum í Orkuveituhúsinu, þótti ekki ástæða
nýkjörna borgarstjóra við upphaf og endi fundarins,
til að skýra borgarbúum frá stefnu nýrra valdhafa.
þagði meirihlutinn þunnu hljóði. Það fékkst ekki
Enda er stefnan ekki til. Og þegar leiðtoginn hefur
einu sinni svar við spurningunni: Af hverju segið
ekki sagt Svandísi Svavarsdóttur og félögum hvað
þið ekkert? Það var ekki einsog málefnin væru
þau eiga að segja, finnst þeim betra að þegja. Enda
útrædd.
alltaf ákveðin hætta á að menn segi skoðun sína, og
Borgarbúar vildu fá svör við því hvað nýi
þá fyrst er fjandinn laus.
meirihlutinn vildi gera í málefnum flugvallarins.
Margrét Sverrisdóttir var kosin út á það að hann
Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
yrði áfram á sama stað. Hún myndi gera sig að
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Á leið til Skandinavíu?

ALMENNA BJÎRGUNAR OG SLYSAVARNA
STARFSEMI SEM AÈ HLUTA TIL ER
REKIN AF ALMANNAFÁ
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Heppilegt álag og vinnuaðstæður
F

tilbreyting skapist. Ef því verður
ekki við komið þarf að gæta þess
að standa reglulega á fætur þegar
unnið er sitjandi og taka reglulegar
hvíldir ef unnið er standandi með
því að setjast.

&JÎLBREYTNI
Mikilvægt er að starfið og vinnuaðstaðan bjóði uppi á að starfsmaður breyti reglulega um vinnustöðu og að vinnuhreyfingar og
verkefni séu fjölbreytt. Æskilegt
er að geta setið, staðið og gengið á
víxl við vinnuna þannig að eðlileg

(EPPILEGT ¹LAG VIÈ HÎNNUN
VERKSTÎÈVA
Hönnun vinnuaðstöðu þarf að
fullnægja ákveðnum grundvallarskilyrðum. Rými þarf að vera
nægilegt svo starfsmenn geti
unnið í þægilegri stöðu og hreyft
sig óþvingað. Vinnurýmið þarf
jafnframt að vera það stórt að
auðvelt sé að koma við notkun
allra nauðsynlegra vinnutækja,
búnaðar, léttitækja, hráefnis,
gagna o.s.frv.

5-2¨!.
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orsenda þess að hægt sé að
beita líkamanum heppilega við
vinnu er að vinnuaðstæður séu
ákjósanlegar. Því er mikilvægt að
skipuleggja vinnu og vinnuumhverfi þannig að álag á hreyfiog stoðkerfið verði hæfilegt.

Dagur
starfsráðgjafar
5-2¨!.
3TARFSR¹ÈGJÎF

F

élag náms- og starfsráðgjafa
heldur upp á dag náms- og
starfsráðgjafar í annað skipti á
Íslandi þann 20. október nk. Tilgangur þessa dags er að vekja
athygli landsmanna á þjónustu
sem náms- og starfsráðgjafar
veita og kynna strauma og stefnur
í fræðigreininni.
Mikilvæg skref hafa verið stigin
til eflingar náms- og starfsráðgjafar. Fyrst má nefna að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur fengið
það verkefni að koma á náms- og
starfsráðgjöf á vinnustöðum hjá
símenntunarmiðstöðvum um allt
land og verið er
að ráða náms- og
starfsráðgjafa í
þessi störf. Þarna
er komin ný
áskorun í hendur
náms- og starfsráðgjafa um að
ná til enn fleiri
einstaklinga og
'²34! %
hvetja
til
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símenntunar. Í
annan stað kveður 10 punkta samkomulag KÍ og menntamálaráðherra á um að náms- og starfsráðgjöf verði styrkt. Stjórnvöld, í
samstarfi við sveitarfélög landsins, þurfa að tryggja starfsgrundvöll náms- og starfsráðgjafar. Lögbinda þarf rétt nemenda til að hafa
aðgengi að náms- og starfsráðgjöf,
að þeir njóti aðstoðar við náms- og
starfsval og að vægi náms- og
starfsfræðslu verði aukið. Gæði
náms- og starfsráðgjafar haldast í
hendur við menntun fagstéttarinnar. Tryggja þarf að nægilegt framboð sé af menntuðum náms- og
starfsráðgjöfum á hverjum tíma
og styðja við frekari uppbyggingu
meistaranáms í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Til að
markmið náms- og starfsráðgjafar
nái fram að ganga er jafnframt
mikilvægt að almenningur sé upplýstur um það að þessi þjónusta sé
í boði, hvar hennar sé að leita og
hvernig hægt sé að nýta sér hana.
Hér byggist allt á því að tryggja
ákveðin gæði þjónustu, sinna
hagsmunum ráðþega og að mikilvæg sér- og fagþekking skili sér
inn í menntakerfið, út á vinnumarkaðinn og til almennings. Að
sá sem leitar aðstoðar náms- og
starfsráðgjafa geti verið viss um
að sá sem þjónustuna veitir hafi
tilskilda menntun og fagþekkingu.
Hér er fyrst og fremst verið að
hugsa um heill nemenda og annarra er njóta þjónustu náms- og
starfsráðgjafa jafnframt því að
tryggja fagleg vinnubrögð fagstéttarinnar. Lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa er
ein af grunnforsendum þess að
þetta gangi eftir.
Höfundur er formaður Félags
náms- og starfsráðgjafa.

Verkefnin og þeir hlutir
Vinnuaðstaða þarf að
sem notaðir eru mest við
vera þannig að hægt sé að
vinnuna þurfa að vera
laga hana að þörfum eininnan þægilegrar seilingstakra
starfsmanna.
ar þannig að ekki þurfi að
Vinnuhæð á að vera
teygja handleggina eða
þannig að starfsmaður
vinda hrygginn. Nota skal
geti unnið með beint bak,
léttitæki og tæknilegar
slakar axlir og lúti höfði
lausnir þannig að ekki
sem minnst. Þægileg
þurfi að lyfta eða bera
vinnuhæð við létt störf er
nema í lágmarki.
5-10 cm fyrir neðan oln- ¶«25..
Lýsing þarf að vera
boga. Forðast ber að 36%).3$«44)2
hæfileg og rétt staðsett
vinna í/ofan axlarhæðar
svo nægileg birta falli á
og fyrir neðan lærmiðju.
vinnuflötinn; einnig þarf að gæta
Ef margir nota sömu aðstöðuna
þess að ekki verði glampamynder nauðsynlegt að auðvelt sé að
un t.d. í tölvuskjám. Röng lýsing
hæðarstilla búnaðinn. Ef unnið er
getur leitt til þess að starfsmaður
sitjandi þarf að vanda val á vinnubeiti sér ekki rétt í annars ágætri
stól og gæta þess að ávallt sé
vinnuaðstöðu.
góður stuðningur undir fætur.

&ORVARNIR SPARA FJ¹RMUNI OG HEILSU
Þegar byggja á nýja vinnustaði
eða ráðast í breytingar skiptir
miklu að sett séu skýr markmið
um vinnuaðstöðu og líkamsbeitingu strax á hönnunarstigi og að
þeim sé fylgt eftir í hönnunarferlinu. Mikilvægt er að nýta
reynslu og þekkingu starfsmanna
til að lausnir verði sem bestar.
Með markvissri samvinnu allra
hlutaðeigandi er hægt að skapa
góða vinnustaði þar sem fólki
líður vel og skilar góðum afköstum
– og um leið spara mikla fjármuni
sem nýta má til uppbyggingar.
Höfundur er sjúkraþjálfari og
deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu.
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sitt 18. og 19.

3KOPPA OG S
3KRÅTLA Å ÒTR¹

gegn
sen skoraði
A-landsliðið
því
fyrir íslenska
og bætti með
Lettum í gær
dsliðs karla
markamet A-lan
i átt með Ríksem hann hafð síðan 2. septembharði Jónssyni
í fyrra
k að

TTIR
,INDA SGEIRSDË
OG (REFNA (ALL
MEÈ
GRÅMSDËTTIR FARA
OG 3KRÅTLU
K

Eina blaðið með fréttir laugardagsins.
“Stefán Karl Stefánsson:
Fjölskyldulíﬁð og ferillinn í
Hollywood.“
“Hver er vinur hvers? Allt um
klíkurnar í stjórnmálaﬂokkunum.”

-ENNINGAR
BLAÈIÈ FYLGIR   
MENNING
/KTËBER 
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Knut Hamsun Einar Kárason
Harold Robbins Vigdís Grímsdóttir Kenzo Izu Valgarður
Egilsson Snowdon lávarður
Þórunn Björnsdóttir Philip
Grifﬁth Jones Bíbí Ólafsdóttir
Ralph Gibson Sigrún Davíðsdóttir Louise Bourgoise Gyrðir
Elíasson Erwin Erwitt Ari
Alexander Harold Pinter Ragnheiður Gyða Jónsdóttir Þorvaldur Þorsteinsson Nicola Lecca
Bergsteinn Björgúlfsson Megas

Allt sem þú þarft

Tryggðatröll og orkubolti

S

íslenskt mál. Guðrún nam norræn fræði og
amkeppni um lesmál hefur aldrei verið
málvísindi við Georg-August háskólann í Göttingen
meiri og ytra áreiti veldur því að annað
og lauk þaðan doktorsprófi árið 1980. Starfskrafta
efni er nú lesið en á liðnum öldum. Þetta á
hennar var þörf við Orðabók háskólans þar sem
þó ekki að hafa áhrif á málfar og stíl
hún var fyrst ráðin sem sérfræðingur 1978 en
Biblíunnar. Hún á ávallt að vera fyrirsíðan forstöðumaður frá árinu 1994 til 2006 að
mynd annarra bóka og hana á aldrei að sveigja í átt
Orðabókin varð hluti af Stofnun Árna Magnússonar
að óvandaðra talmáli og flötum stíl.“
í íslenskum
Þannig fórust
fræðum. Frá
Guðrúnu Kvaran
árþúsundamótum
prófessor orð í
'5¨2². +6!2!.
hefur Guðrún
predikun í
jafnframt verið
Háskólakapellunni
prófessor við
á síðasta biblíuheimspekideild
degi. Nú hefur JPV
Háskólans. Rödd
útgáfa gefið út
hennar hefur oft
Biblíuna í nýrri
borist á öldum
íslenskri þýðingu
ljósvakans, meðal
sem Guðrún hafði
annars í 202
veg og vanda af
þáttum um
ásamt fleirum því
íslenskt mál og
hún var formaður
fjölmörgum
þýðingarnefndar
málfarsspurningGamla testamentisum hefur hún
ins og nefndarmaðsvarað á vísindaur í þýðingarnefnd
vef Háskólans.
Nýja testamentisEn það er ekki
ins. Í nýju
bara á andlega
Biblíunni er
sviðinu sem
jafnrétti kynjanna
Guðrún er sterk.
haft að leiðarljósi
Hún er líka
því meðal breytfjallafála og
inga frá eldri
hlaupagikkur og
útgáfum má nefna
hefur tekið þátt í
að orðið bræður
maraþonum bæði
hefur víða vikið
hér á landi og í
fyrir orðinu
Vín en í þeirri
systkin.
miklu menningHvort persónuarborg dvelur
legar aðstæður
hún mörgum
Guðrúnar hafa haft
stundum hjá
hér einhver áhrif
manni sínum
skal ósagt látið en
Jakobi Yngvahún er eina
syni sem er
systirin í sex
prófessor við
systkina hópi. Þar
Vínarháskóla.
sem hún er elst
Sagt er að allir
kom það í hennar
vildu Lilju kveðið
hlut að hafa vit
hafa. Á sama hátt
fyrir bræðrum
má ætla að allir
sínum í byrjun og
vildu hafa þó
reyndi hún lengi
ekki væri nema
vel að halda
6)'2)0
helming atgervis
stjórninni en
'UÈRÒN +VARAN PRËFESSOR VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS ER F¾DD Å 2EYKJAVÅK
Guðrúnar
enginn má við
 JÒLÅ  (ÒN ER ELST SEX BARNA HJËNANNA 'UÈRÒNAR +VARAN 6IL
Kvaran. „Skörmargnum. Þó
HJ¹LMSDËTTUR OG "ÎÈVARS +VARAN %INARSSONAR SEM ER L¹TINN "R¾ÈUR
ungur“ „Kjarngætir röggsemi
HENNAR ERU 6ILHJ¹LMUR "ÎÈVAR 'ÅSLI (JÎRLEIFUR OG %INAR %IGINMAÈUR
orkukona,“
hennar ávallt
'UÈRÒNAR ER *AKOB 9NGVASON DOKTOR Å EÈLISFR¾ÈI OG PRËFESSOR VIÈ
„Orkubolti,“ og
þegar systkina6ÅNARH¹SKËLA ¶EIRRA BÎRN ERU "ÎÈVAR 9NGVI HEIMSPEKINGUR OG
„Duglegasta kona
hópurinn kemur
ÖÕÈANDI OG 3TEINUNN (ELGA BLAÈAMAÈUR
sem ég þekki,“
saman sem gerist
oft á föstudagseftsegja vinir
6!.. 3¡2 4), &2¨'!2
irmiðdögum í kaffi
hennar og
hjá móður þeirra á
ættingjar. Um
3IGRAÈI Å  KÅLËMETRA 6ATNSMÕRARHLAUPI Å FLOKKI KVENNA  ¹RA OG
Sóleyjargötunni og
leið lýsa þeir
ELDRI  ¹GÒST ¹RIÈ 
alltaf á jóladag þar
henni sem
sem stórfjölskyldtryggðatrölli og
(6!¨ 3%'*! !¨2)2
an hittist á sama
yndislegri
stað yfir
mannesku,
b(ÒN ER HEFUR KENNT MÁR MIKIÈ OG ER MÅN HELSTA FYRIRMYND 0ASSAR
dýrðlegum
þægilegri í
AÈ ÁG TALI GOTT OG RÁTT M¹L EN HEFUR LÅKA ALLTAF STUTT MIG Å ÖVÅ SEM
málsverði. „Hún
umgengni og
MIG HEFUR LANGAÈ AÈ GERA KVEÈIN EN ALLTAF SANNGJÎRN OG TIL Å AÈ
undirbýr allt fyrir
einstaklega
SKOÈA HLIÈAR ANNARRA ¹ M¹LUM ÖË HÒN SÁ EKKI SAMM¹LA -ANN
jólaboðið og það
skemmtilegri.
ESKJA SEM L¾TUR HLUTINA GERASTm
nær enginn að gera
Hún hefur líka
3TEINUNN (ELGADËTTIR
neitt nema hún
verið heiðruð
skipuleggi það,“
fyrir opinber
eru orð eins af
störf sín, meðal
bræðrum hennar sem jafnframt hrósar Guðrúnu
annars í Félagi íslenskra fræða og á Bessastöðum
fyrir góðan húmor og orðheppni.
var henni veittur riddarakross 17. júní
Guðrún ólst upp á Sóleyjargötu 9 þar sem hún
síðastliðinn.
býr enn í dag. Hún var snemma námfús og ekki há
Miðað við rita- og fyrirlestraskrá Guðrúnar
í loftinu þegar hún var farin að lesa upphátt úr
Kvaran mætti ætla að manneskjan hefði haft
Njálu fyrir afa sinn, Einar Einarsson Kvaran.
mörg hundruð ár til þeirra afkasta en svo er ekki
Leiðin lá í Ísaksskóla, Miðbæjarskólann, Kvennaþví hún er enn á besta aldri og á vonandi mikið
skólann og Menntaskólann í Reykjavík. Atorka
óskrifað og margt ósagt. Hún rís jafnan árla úr
Guðrúnar sagði snemma til sín því hún var
rekkju og vinnur langan vinnudag. „Kann ekki að
þátttakandi í félagslífi skólanna auk þess að vera í
segja nei og tekur allt að sér sem hún er beðin um
skátunum sem barn og fara með þeim í útilegur og
en nær á einhvern ótrúlegan hátt að ljúka því öllu
á landsmót.
með glæsibrag,“ segir náinn ættingi. Nú er eitt af
Að loknu stúdentsprófi 1963 hóf Guðrún nám í
hennar stóru verkefnum í höfn sem er þýðing
málfræði, bókmenntum og sögu við Háskóla
helgustu bókar kristinna manna. Það er henni
Íslands og lauk kandidatsprófi haustið 1969.
eflaust fagnaðarefni því eins og Jesaja segir og
Lokaritgerð hennar fjallaði um Lilju Eysteins
Guðrún sjálf hefur vitnað til: „Grasið visnar,
Ásgrímssonar, fyrirmyndir hennar og áhrif á
blómin fölna en orð Guðs vors varir að eilífu.“

Auglýsingasími
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Fíton/SÍA

10–16
11–16
14–16
Blönduós
Dalvík
11–14
Húsavík
11–13
Hvammstangi 13–14
Ólafsfjörður
13–15
Sauðárkrókur
9–16
Siglufjörður
13–17
12–16
Egilsstaðir
Eskifjörður
13–17
Fáskrúðsfjörður 14–17
Hornafjörður 13–15
Vopnafjörður 13–17

Flóamarkaður í Viðjulundi 2
Kynning á Glerártorgi
Opið hús og kynning á Húnabraut 13
Kynning í Samkaupum
Kynning í verslunum
Kynning í Kaupfélagi V-Hún.
Kynning í Sandhóli
Kynning í Skagﬁrðingabúð
Kynning í Samkaupum
Kynning í Samkaupum og Bónus
Kynning í Grunnskóla Eskifjarðar
Kynning í Grímseyri
Kynning á Hafnarbraut 40
Kynning í Kaupvangi

Suðurland

Akureyri

Vestﬁrðir

Norðurland

Garðabær
13–17 Kynning á Garðatorgi og í IKEA
Hafnarfjörður 13–17 Kynning í Firðinum
13–17 Kynning í Smáralind
Kópavogur
13–16 Opið hús í Dvöl, Reynihvammi 43
Mosfellsbær
12–18 Opið hús í Þverholti 7
13–17 Kynning í Kjarnanum
Reykjavík
13–17 Kynning á Laugavegi og í Kringlunni
13–15 Opið hús í Konukoti, Eskihlíð 4
Akranes
13.00 Opið hús og kynning á Þjóðbraut 11
13.00 Opið hús og kynning á Vesturbraut 12
Búðardalur
Snæfellsbær
14–16 Opið hús og kynning í Mettubúð

Austurland

Vesturland

FI023523

Ljósmyndir: Spessi

Höfuðborgarsvæði

Í dag söfnum við liði á eftirtöldum stöðum
Grindavík
Hveragerði
Hvolsvöllur
Reykjanesbær
Selfoss

14–17
13–16
14–16
14–16
11.00
14–17
Vestmannaeyjar 13–16
Vík
13–16
Ísafjörður
13–16
14–16
Suðureyri

Opið hús á Hafnargötu 13
Opið hús í Austurmörk 7
Opið hús á Hvolsvegi 31
Opið hús og nytjamarkaður á Smiðjuvöllum 8
Opið hús og basar prjónahóps á Eyravegi 23
Kynning í Kjarnanum
Opið hús og prjónakafﬁ í Arnardranga
Opið hús og kynning í Félagsmiðstöðinni Oz
Námskeið fyrir heimsóknavini á Suðurgötu 12
(sunnudaginn 21. október)
Opið hús og kynning á Skólagötu 3

}ÊiÀÊ
>Ì Û>Àv
vÞÀÀÊv
}ÊiÀÊ
Õ}}>ÛÕ is
}isÀ>Ã>À
ÊÊÊ}ÊiÀÊ?
`Û>>À i

Byggjum betra samfélag með Rauða krossinum
Sjálfboðaliðar Rauða krossins um allt land
kynna verkefni félagsins í dag og bjóða þér
að ganga til liðs við Rauða krossinn.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna ómetanlegt starf sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, mæta neyð og aðstoða þá sem eru hjálparþurﬁ af einhverjum
orsökum. Þú getur gerst sjálfboðaliði, eða lagt okkur lið á annan hátt, í starﬁ sem
leitast við að auka mannúð og bæta samfélag okkar.

Verkefnin eru gefandi, fjölbreytt og óþrjótandi – vertu með!

er styrktaraðili átaksins

Sími 570 4000 t www.raudikrossinn.is
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Gróðapungar

Hagsmunir hverra?

b¶AÈ ER ÖETTA SEM M¹LIÈ
SNÕST UM AÈ OPNA EKKI LEIÈ
INA OG GEFA STËRMÎRKUÈUNUM
ÎLLUM GRËÈAPUNGUNUM HÁR
OG ÖAR F¾RI ¹ ÖVÅ AÈ HAGNAST
¹ ËHAMINGJU UNGS FËLKS OG
ÅSLENSKRA FJÎLSKYLDNAm

b6IÈ ERUM AÈ ÖJËNA HAGS
MUNUM ALMENNINGS OG VIÈ
ERUM AÈ ÖJËNA HAGSMUNUM
FRJ¹LSRAR VERSLUNAR Å LANDINUm
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STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Hvernig nýtist kjördæmavikan?
3IV &RIÈLEIFSDËTTIR "
¡G MUN ¹SAMT FLEIRI ÖING
MÎNNUM
FUNDA
MEÈ
SVEITA
STJËRNUM
Å KJÎR
D¾MINU
3VO MUN
ÁG HEIM
S¾KJA FYRIRT¾KI HAFA SAM
BAND VIÈ FLOKKSMENN OG
UNDIRBÒA ÖINGM¹L ¶ETTA
VERÈUR SITT LÅTIÈ AF HVERJU
¶AÈ ER MJÎG MIKILV¾GT
AÈ HAFA KJÎRD¾MAVIKU
¶AÈ GEFUR OKKUR F¾RI ¹ AÈ
HITTA SVEITARSTJËRNIRNAR OG
FARA YFIR HAGSMUNAM¹LIN Å
HVERJU SVEITARFÁLAGI FYRIR SIG

2AGNHEIÈUR %LÅN RNA
DËTTIR $
6IÈ ÖING
MENN
3UÈVEST
URKJÎR
D¾MIS
VERÈUM
¹ MIKILLI
YFIRREIÈ
YFIR
KJÎRD¾MIÈ ¶AÈ ER BÒIÈ
AÈ SKIPULEGGJA FUNDI
MEÈ B¾JARSTJËRNUM OG
FYRIRT¾KJUM 3VO FÎRUM VIÈ
Å GRUNNSKËLAHEIMSËKNIR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¶ESSI
TÅMI ER MJÎG MIKILV¾GUR
ÖVÅ MAÈUR ER MJÎG BUND
INN Ö¹ DAGA SEM ÖINGIÈ ER

*ËN -AGNÒSSON &
¡G MUN HEIMS¾KJA ÕMSA
STAÈI
SEM ÁG
HEIMSËTTI
Å KOSN
INGABAR
¹TTUNNI
TIL D¾MIS
VINNU
STAÈI OG
ÎLDRUNARHEIMILI 3VO ¾TLA
ÁG AÈ KYNNA MÁR ÕMIS
ATRIÈI SEM ÁG ER BÒINN AÈ
SETJA ¹ DAGSKR¹ ¡G ER EINI
ÖINGMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS ¹ 3UÈVESTURHORN
INU OG LÅT ¹ ÖAU KJÎRD¾MI
SEM MITT SV¾ÈI 3VO ÁG
¹ EFTIR AÈ VERÈA MIKIÈ ¹
FERÈINNI

+ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR 3
6IÈ ÖINGMENN KJÎRD¾M
ISINS
MUNUM
HITTA
SVEITAR
STJËRNAR
MENN
SEM
TEKUR
NOKKRA
DAGA 3VO MUNUM VIÈ
HALDA FUNDI MEÈ OKKAR
3AMFYLKINGARFÁLÎGUM
¶AÈ ER GOTT FYRIR OKKUR
ÖINGMENN AÈ FYLGJAST MEÈ
ÖVÅ SEM GERIST Å KJÎRD¾M
UNUM 3VO N¾ ÁG VONANDI
EINUM EÈA TVEIMUR
DÎGUM TIL AÈ LESA SKÕRSLUR

!TLI 'ÅSLASON 6
¡G MUN FARA FRAM OG TIL
BAKA UM
KJÎR
D¾MIÈ
4IL
D¾MIS
¹ FUNDI
MEÈ
SVEITAR
STJËRNAR
MÎNNUM ¡G VERÈ SVO ¹
FUNDI 3AMBANDS SVEITAR
FÁLAGA ¹ 3UÈURNESJUM ¹
LAUGARDAG OG KJÎRD¾MA
R¹ÈSFUNDI ¹ SUNNUDAG 
M¹NUDEGINUM VERÈ ÁG ¹
OPNUM FUNDI MEÈ FLOKKS
FÁLÎGUM ¶ETTA ER MJÎG
ÖÁTT DAGSKR¹ OG ENGINN
LAUS TÅMI

6)+! ¥ 0«,)4¥+
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Átök og dulin skilaboð
!LÖINGI ER TRÒLEGA EINN AF EINKENNILEGRI VINNUSTÎÈUM
LANDSINS ¥ STAÈ HEFÈBUNDINNAR FYRIRT¾KJAMENNINGAR
ÖAR SEM ALLIR VINNA AÈ SAMA MARKMIÈI ERU STARFANDI
FIMM MISSTËRAR FYLKINGAR SEM TAKAST ¹ Å ÕMSUM
M¹LUM ¹ VINNUSTAÈNUM !LÖINGI 6ANDINN FYRIR HIÈ SVO
KALLAÈA FJËRÈA VALD ÖINGFRÁTTAMENN BLAÈA OG LJËSVAKA
MIÈLA ER AÈ ¹TTA SIG ¹ ÖVÅ HVAÈA M¹L VERÈI ¹TAKAM¹L
OG HVAÈA M¹L MUNI RENNA LJÒFLEGA Å GEGN (VEN¾R
AUGU OG EYRU ÖURFI AÈ LÅMAST ¹ R¾ÈUSTËL !LÖINGIS OG
HVEN¾R SÁ HEPPILEGRA AÈ RÎLTA UM GANGANA OG LEITA
FRÁTTA /G ÖAÈ ER EKKI ALLTAF ¹ VÅSAN AÈ RËA MEÈ ÖAÈ
¶EIM SEM EKKI HEFUR FYLGST MEÈ UMR¾ÈUNNI UNDAN
FARIN ¹R HEFÈI GETAÈ DOTTIÈ Å HUG AÈ LÅTIÈ YRÈI R¾TT UM
FRUMVARP SAUTJ¹N ÖINGMANNA UM AFN¹M EINKALEYFIS 462 ¹ VERSLUN MEÈ LÁTTVÅN
OG BJËR %NDA Å FIMMTA SKIPTI SEM FRUMVARPIÈ ER LAGT FRAM Å ÖESSARI MYND OG
F¹TT SEM BENDIR TIL ÖESS AÈ ÖAÈ F¹I FRAMGANG ¹ ÖESSU ÖINGI
3¹ SEM ÖEKKIR BETUR DÅNAMÅKINA ¹ !LÖINGI GAT HINS VEGAR SAGT SÁR SJ¹LFUR AÈ
FJÎLMARGIR ÖINGMENN MYNDU ARKA Å PONTU TIL AÈ SEGJA SÅNA SKOÈUN ¹ ÖESSU
UMDEILDA M¹LI JAFNVEL Å FYRSTU UMR¾ÈU %INHVER G¾TI SKILIÈ ÖAÈ SEM SKILABOÈ
TIL SAUTJ¹NMENNINGANNA SEM LEGGJA FRUMVARPIÈ FRAM AÈ ÖESSU M¹LI VERÈI EKKI
KOMIÈ Å GEGN SVO GLATT GEGN ÖVÅ VERÈI BARIST HART OG LENGI 3KILABOÈIN G¾TU
SVO ALLT EINS VERIÈ TIL ÖINGFLOKKSFORMANNA OG ANNARRA SEM SEMJA UM DAGSKR¹
ÖINGSINS /G G¾TU Ö¹ VERIÈ ÖAU AÈ ÖAÈ SÁ EINS GOTT AÈ REYNA FREKAR AÈ F¹ ÎNNUR
MIKILV¾GARI M¹L Å GEGNUM ÖINGIÈ Å STAÈ ÖESS AÈ EYÈA VERULEGUM TÅMA Å AÈ R¾ÈA
¹FENGISM¹L %NN EINU SINNI
3TUNDUM KOMA FLOKKARNIR FIMM SÁR BETUR SAMAN UM AÈ KL¹RA M¹L 4IL D¾MIS
GENGU ÎNNUR OG ÖRIÈJA UMR¾ÈA UM FRUMVARP IÈNAÈARR¹ÈHERRA UM SEINKUN ¹
GILDISTÎKU VATNALAGA HRATT OG VEL FYRIR SIG -¹LIÈ AFGREITT ¹ TÅU MÅNÒTUM
¶Ë AÈ ¹TÎK EINKENNI STUNDUM STARFIÈ ¹ !LÖINGI ERU ÖAU OFT MEST ¹ YFIRBORÈ
INU -ENN L¹TA HÎRÈ UMM¾LI UM PËLITÅSKA ANDST¾ÈINGA FALLA Å R¾ÈUSTËL OG
HL¾JA SVO AÈ UMM¾LUNUM MEÈ ÖESSUM SÎMU ANDST¾ÈINGUM YFIR KAFFIBOLLA Å
MATSALNUM
¥ MATSALNUM ERU ALLIR JAFNIR  MEÈAN BRESKIR ÖINGMENN SKAMMTA SJ¹LFUM SÁR
FORGANG Å RAÈIR Å ÖINGHÒSINU ERU ÅSLENSKIR ÖINGMENN ALÖÕÈLEGIR OG BÅÈA ÖOLIN
MËÈIR Å RÎÈ EFTIR FISKIBOLLUM OG KARTÎFLUM Å EINU BESTA MÎTUNEYTI LANDSINS
¶AÈ SL¹ SAMT EFLAUST F¹IR ÖINGMANNINUM *ËNI "JARNASYNI VIÈ Å ALÖÕÈLEGHEITUM
¥ VIKUNNI M¹TTI SJ¹ ÖINGMANNINN RÎLTA UM SÕNA NOKKRUM TÅUNDU BEKKINGUM
ÒR GRUNNSKËLA Å BORGINNI SALI ÖINGSINS 3PURÈUR HVERS VEGNA HANN SINNTI ÖESSU
STARFI SAGÈIST *ËN HAFA REKIST ¹ KRAKKANA FYRIR UTAN !LÖINGI EFTIR AÈ ÖEIM HAFÈI
VERIÈ MEINAÈUR AÈGANGUR AÈ BYGGINGUNNI *ËN GEKKST SNARLEGA Å ¹BYRGÈ FYRIR
HEGÈAN ÖEIRRA OG SÕNDI ÖEIM KRËKA OG KIMA Å HÒSI LÎGGJAFANS VIÈ !USTURVÎLL

«SKA EFTIR AÈ KAUPA
ENSKT LINGAPON N¹MSKEIÈ
ËSKA EFTIR AÈ KAUPA ENSKT LINGPON N¹MSKEIÈA SEM
SAMANSTENDUR AF EINNI BËK INNBUNDINI SEM KILJU
+ASSETTUR EÈA GEISLADISKA OG NEÈANM¹LS VIÈ ENSKA
TEXTAN ER ÅSLENSKA ÖÕÈING
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   N¾STU DAGA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

&%.')36%23,5. -ARGIR ÖINGMENN KVÎDDU SÁR HLJËÈS Å UMR¾ÈUM UM ¹FENGISVERSLUN ¹ !LÖINGI Å VIKUNNI OG R¾DDU KOSTI ÖESS OG

GALLA AÈ AFNEMA EINKASÎLU 462 ¹ LÁTTU ¹FENGI
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Áfengi ekki venjuleg vara
Það mál sem mest var rætt
á Alþingi í vikunni var
draugur fyrri þinga, lagt
fram í fimmta sinn. Menn
skyldu ætla að þingmenn
hefðu sagt allt sem segja
þarf um málið, en þegar
kemur að sölu á léttu áfengi
í verslunum virðast þingmenn hafa margt til málanna að leggja.
Kunnugir segja ekki miklar líkur
á því að frumvarpið verði að
lögum að þessu sinni, en nokkrir
þingmenn segja það aðeins tímaspursmál hvenær þessi grundvallarbreyting verði á sölu áfengis.
Öflug hagsmunasamtök berjast
gegn frumvarpinu. SÁÁ birtu í
vikunni fréttir af sænskri rannsókn á afleiðingum þess að leyfa
öðrum en ríkinu að selja áfengi.
Séu niðurstöðurnar staðfærðar
má leiða líkum að því að áfengistengdum dauðsföllum fjölgi um 50
á ári hér á landi verði frumvarpið
að lögum.
Samtökin telja að áfengisneysla
hér á landi muni aukast álíka
mikið og sænska rannsóknin gerir
ráð fyrir, um 14 prósent verði vín
selt í sér verslunum en 29 prósent
verði hægt að kaupa það í matvöruverslunum.
Hildigunnur Ólafsdóttir afbrotafræðingur hefur unnið við áfengisrannsóknir um áratugaskeið. Hún
segir reynsluna erlendis frá tala
sínu máli. Við sambærilegar
breytingar aukist áfengisneyslan,
einkum meðal ungs fólks og stórdrykkjufólks.
Hildigunnur segir rök stuðningsmanna frumvarpsins um að
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&YRSTA UMR¾ÈAN UM FRUMVARP UM
BREYTINGAR ¹ ¹FENGISLÎGUM FËR FRAM
¹ !LÖINGI Å VIKUNNI ¶AR ER LAGT TIL AÈ
EINKASALA 462 MEÈ ANNAÈ ¹FENGI
EN STERKT ¹FENGI VERÈI AFLÎGÈ -EÈ
STERKU ¹FENGI ER ¹TT VIÈ ¹FENGI MEÈ
MEIRA EN  PRËSENTA VÅNANDASTYRK
&RUMVARPIÈ GERIR R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ
SVEITARSTJËRNIR VEITI VERSLUNUM LEYFI
TIL AÈ SELJA BJËR OG LÁTTVÅN 3AM

enginn munur sé á áfengi og
öðrum vörum ekki halda vatni.
Ekki sé hægt að bera saman áfengi
og majones eða súkkulaði. „Áfengi
er mjög hættulegt vímuefni sem
menn geta orðið háðir,“ segir hún.
„Rökin fyrir því að hafa einkasölu á áfengi voru upphaflega að
koma í veg fyrir að einstaklingar
gætu hagnast á áfengissölu. Ég
held að það séu ennþá aðal rökin
fyrir því að halda núverandi kerfi
óbreyttu,“ segir Hildigunnur.
„Íbúar óska eftir því að fá keypt
áfengi, en vínbúðirnar eru ekki að
gera í því að auka söluna. Þær eru
bara að þjónusta neytendur. Þetta
myndi gjörbreytast ef einkaaðilar
færu að selja áfengi, þeir myndu
hafa hag af því að salan ykist.“
Fengju einkaaðilar að selja
áfengi er ennfremur næsta víst að
þrýstingur á að auglýsingabanni á
áfengi verði aflétt muni aukast
verulega.
Verði frumvarpið samþykkt
væri það í mótsögn við ráðandi
áfengisstefnu
og
heilbrigðisstefnu, segir Hildigunnur. Málin
eru þó flóknari en áður vegna
stöðu heilbrigðisráðherra. Guðlaugur Þór Þórðarson, sem flutti
málið sem óbreyttur þingmaður á
síðustu fjórum þingum, er nú

KV¾MT ÖVÅ VERÈUR ËLÎGLEGT AÈ SELJA
¹FENGI OG TËBAK UNDIR KOSTNAÈAR
VERÈI
SKILIÈ ER AÈ VERSLANIR SELJI EKKI
¹FENGI EFTIR KLUKKAN  ¹ KVÎLDIN
OG AÈ STARFSMENN SEM AFGREIÈI
¹FENGI VERÈI AÈ VERA  ¹RA EÈA
ELDRI %KKI VERÈUR HEIMILT AÈ SELJA
¹FENGI ¹ MYNDBANDALEIGUM OG
SÎLUTURNUM

orðinn heilbrigðisráðherra, og því
vart stætt á því að greiða atkvæði
með frumvarpinu.
„Af hverju í ósköpunum er fólki
á Íslandi ekki treyst fyrir því að
geta keypt sér hvítvín með fiskinum sem það kaupir í þessum verslunum eða þá í ostabúðinni uppi á
Skólavörðustíg?“ sagði Sigurður
Kári Kristjánsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, þegar hann
mælti fyrir frumvarpinu.
„Ég hef ekki miklar áhyggjur af
því að neysla á þessum vörum
muni aukast mjög verulega þrátt
fyrir að aðgengið muni breytast,“
sagði hann enn fremur. Sú breyting sem hann sjái fyrir sér verði
helst sú að annars skonar menning
verði til í tengslum við áfengi hér
á landi, sem sem aðeins eftirsóknarverðari en sú drykkjumenning
sem hafi verið viðhöfð á Íslandi til
þessa.
Ögmundur Jónasson, þingmaður
Vinstri grænna, var ekki sannfærður. Hann sagði andstæðinga
frumvarpsins ekki standa gegn
frumvarpinu vegna þess að þeir
hötuðumst út í einkarekstur. Þeir
væru frekar á móti því vegna þess
að þeir teldu „að einkareksturinn
verði duglegri að koma brennivíni
ofan í þjóðina“.

Full búð af frábærum tilboðum
40%

afsláttur

1.499 kr/kg, áður 2.515 kr/kg
Matfugls kjúklingabringur

35%

afsláttur

844 kr/kg, áður 1.298 kr/kg

Goða hálfur niðursagaður skrokkur

23%

afsláttur

999 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða Lambaofnsteik

40%

afsláttur

855 kr/kg, áður 1.425 kr/kg
100% íslenskt ungnautahakk

Hönnun:

Umbrot: Víkurfréttir

35%

Taktu 3 kið
k
og fáðu stkyr
á 99

COOP safar, 1ltr

Appelsínusaﬁ, eplasaﬁ, ávaxtasaﬁ

afsláttur

393 kr/kg, áður 605 kr/kg
Ísfugls kjúklingaleggir

full
búð af frábærum tilboðum
 "'&  $ # "$#
'/0./"'(' ''!"
'.()!"'('
!"
%%%""!

# &  $* +&$*$ , +$ -



 OKTËBER  ,!5'!2$!'52

Hreppsnefnd með stórmennskubrjálæði
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá rúmenskri vandamálamynd, herdreng frá Síerra Leóne og hreppsnefnd sem tekur
sig fullhátíðlega. Einnig er auglýst eftir fólki með lítinn munn en stór eyru og fjallað um merkilega heimildarmynd um syndir
feðranna.
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2ÒMENSK
MYND

VANDAM¹LA

Byrjaði að lesa „Engla dauðans“
fyrir Blindrabókasafnið. Ég lauk
við að skrifa hana 25. ágúst og
mér skilst að bókin eigi að koma
út núna um mánaðamótin. Með
því að lesa af kappi næstu daga
tekst vonandi að sjá til þess að
viðskiptavinir Blindrabókasafnsins geti fengið hljóðritun í hendurnar á sama tíma og bókin
kemur út á prenti.
Síðdegis fórum við frú Sólveig
austur í Bolholt. Í kvöld horfðum
við á rúmenska mynd á geisladiski. Myndin heitir „4 mánuðir, 3
vikur og 2 dagar“ og fékk verðlaun í Cannes svo að ég hlakkaði
mikið til að sjá hana. Frómt frá
sagt varð ég fyrir sárum vonbrigðum. Ömurlegri og hráslagalegri mynd hef ég ekki séð. Söguþráðurinn greinir frá stúlku sem
fer til skottulæknis í ólöglega
fóstureyðingu eftir 4 mánaða og
3 vikna meðgöngu. Þetta minnti
mig helst á sænsku og norsku
„vandamálamyndirnar“
sem
ætluðu mann lifandi að drepa upp
úr 1970, nema hvað þær voru
miklu líflegri en þessi.
Það skal tekið fram að frú Sólveig sem er víðsýnni en ég var
mér ekki sammála um að þetta
væri ein af fimm verstu myndum
allra tíma.
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¥ SVEITINNI
Í dag var glatt á hjalla í Bolholti.
Allir samyrkjubændurnir samankomnir til að stunda nautnalíf í
mat og drykk.
Nú er bókavertíðin að hefjast.
Ég var að klára að lesa bók sem
heitir „Um langan veg – saga
herdrengs“ eftir Ishmael Beah
frá Síerra Leóne sem upplifði og
tók þátt í skelfilegum blóðsúthellingum og styrjöld þegar hann
var á aldrinum 12 til 16 ára.
Borgarastyrjöld í Afríku er
dapurlegt umfjöllunarefni –
eins og fóstureyðingin í rúmensku myndinni – en ég hreifst
af bókinni meðan myndin gerði
mig bara leiðan – og það getur
verið gott að finna til. Mér fannst
þetta vera sönn frásögn og hún
snerti
mig að sama

skapi mun meira en til að mynda
„Flugdrekahlauparinn“
sem
margir hafa lesið.
(Svo að það hvarfli nú ekki að
nokkrum manni að ég hafi sérstakan áhuga á að tala um bækur
frá útgefanda mínum, er rétt að
það komi fram að mér finnst
gaman að segja frá bókum sem
ég les í dagbókinni minni. Sumar
bækur kaupi ég, aðrar fæ ég lánaðar – og svo kemur það fyrir að
útgefendur senda mér bækur.
Hvernig svo sem bækurnar komast í mínar hendur gildir sú eina
regla um umfjöllunina að ég tala
aðeins um þær bækur sem hafa
hrifið mig á einhvern hátt og mig
langar til að fleiri fái hlutdeild í
þeirri upplifun. Á bækur sem
ekki hrífa mig nenni ég ekki að
minnast).
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%INS MANNS ORKUVEITA
Fór í bæinn fyrir hádegi til að
mæta í Silfur Egils. Mér finnst
alltaf
gaman að
koma til
hans.
Hann er
svo fljúgandi
greindur og

fylgist með menningarmálum,
stjórnmálum, fólki og atburðum
af lifandi áhuga og nær að smita
áhorfendur. Egill er svona einsmanns-orkuveita og RUV er
heppið að hafa krækt í hann til
sín.
Umræðuefnið var hin slysalega orkuútrás borgarstjórnar Reykjavíkur sem endaði með
pólitískum
dauðdaga
gamla góða
Villa og í
augnablikinu

mundi ég ekki hika við að skrifa
upp á 75% pólitíska örorku fyrir
Gísla Martein og Hönnu Birnu og
50% fyrir hinar bláklukkurnar.
Ég er því miður ekki heppilegur
í umræðuþætti þar sem flestir
líta á það sem hættulegan veikleika að láta rök hafa áhrif á sig
og líta á það sem tímasóun að
hlusta á hvað annað fólk hefur að
segja.
Það getur verið að það sé
vitleysa í mér, en mér finnst
nýliðun í pólitík byggjast á mjög
háskalegum og einhæfum stöðlum. Augljóslega vantar fleira
kvenfólk – en fyrst og fremst
mundi ég auglýsa eftir fólki sem
hefur lítinn munn en þeim mun
stærri eyru.
Reyndar finnst mér ákaflega
skrýtið að í smákrummaskuði
eins og Reykjavík – og jafnvel
minni sveitarfélögum – skuli
hreppsnefndarfólkið taka sig svo
hátíðlega að það skiptir sér í
formlegan minnihluta og meirihluta og reynir að apa eftir ríkisstjórn og stjórnarandstöðu. Það
er dapurlegt að horfa upp á
heila hreppsnefnd með stórmennskubrjálæði.
Ef eldgömul og eitruð
flokkapólitík og flokkarígur
væri ekki allt lifandi að drepa
í þessu indæla landi okkar gæti
borgarstjórnin starfað þannig
að borgarfulltrúar tækju afstöðu
til einstakra mála með hagsmuni
borgarbúa að leiðarljósi – ekki
hagsmuni flokksins síns. Þá
fengju málefni að ráða, lýðræði
að blómstra og gömlu flokksmaskínurnar fengju að ryðga á
öskuhaugum sögunnar.
Í kvöld fann litla Sól málband
ofan í skúffu og heimtaði að láta
mæla sig. Hún telur að það sé
mjög
eftirsóknarvert að
verða stór. Það
kom í ljós að
hún er orðin
hundrað
sentimetrar
á hæð, hefur
tvöfaldað
hæð
sína
síðan
hún
fæddist.
Okkur
fannst
það báðum vel
af
sér
vikið.

-.5$!'52  /+4«"%2

3IGURÈUR M¾JËNES
Hélt áfram að lesa á Blindrabókasafninu.
Núna er enn eina ferðina búið
að leggja fram frumvarp á
Alþingi um að heimila sölu
áfengis í matvöruverslunum.
Fyrir mína parta finnst mér
áfengisvandamál
þjóðarinnar
vera svo risavaxið að ég skil ekki
hvernig ábyrgir alþingismenn
geta neitað að koma auga á
það.
Fyrsti flutningsmaður
tillögunnar, Sigurður
Kári Kristjánsson,
segir: „Ég held
að það felist

klikkaður.
Ef aðgengi er aukið að
áfengi mun fólk drekka meira.
SÁÁ telur að dauðsföllum af
völdum áfengis muni fjölga
um 50 á ári. Mér finnst
ekki forgangsmál að
stuðla að því.
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5PPLESTUR
Kláraði að lesa á
Blindrabókasafninu.
Bókin er 330 síður og
það tók mig þrjá daga
að lesa hana upphátt.
Mætti í fyrstu kynningu á bókinni hjá
Oddfellow-stúku
hér í bæ og fékk
hlýlegar viðtökur.
Það er skemmtilegt eftir alla einsemdina við að
skrifa bók að fá að
koma út á meðal
fólks sem hefur áhuga á bókum.
Haustið 2003 las ég upp fyrir um
3.000 manns. Svo segja sumir að
ég sé einfari!

&)--45$!'52  /+4«"%2
ókostir
í áfengi eins
og í mörgum
öðrum neysluvörum, t.d. majónesi.“
Þetta sýnir hvílíkar mannvitsbrekkur það eru sem við veljum
til forystu fyrir okkur. Að bera
saman áfengi og mæjónes ber
vott um mikla og einbeitta afneitun á áfengisvandamálinu. Í kvikmynd sem ég gerði einu sinni í
Vestmannaeyjum og heitir „Nýtt
líf“ var persóna sem hét Sigurður
mæjónes – meira að segja hann
var ekki
svona

3YNDIR FEÈRANNA
Var boðið á forsýningu á íslenskri
heimildarmynd, „Syndir feðranna“,
eftir Bergstein Björgúlfsson og
Ara Alexander Ergis Magnússon.
Myndin segir frá drengjafangelsinu í Breiðavík sem var mikið
til umræðu þegar DV og síðan
Kastljós flettu ofan af ofbeldi og
kynferðisglæpum sem drengir
sem þar dvöldu urðu að þola.
Heimildarmyndin „Syndir feðranna“ er mjög mögnuð. Ég vildi
óska að sem flestir sæju hana.
Fyrir syndir feðranna er eingöngu
hægt að bæta með því að forðast
að endurtaka þær – sem er hægara sagt en gert því að syndin er
lævís og lipur og tekur á sig nýjar
og nýjar myndir. Þótt Breiðavík
séu ekki lengur útrýmingarbúðir
barnslegs sakleysis þá finnur
illskan sér nýjan vettvang.
Stundum finnst mér að stjórnmálamenn hljóti að koma frá annarri plánetu en ég:
„Enginn maður í flokknum er
svo merkilegur að flokkurinn sé
ekki miklu merkilegri,“ sagði Geir
H. Haarde við fréttamann Stöðvar
2 í kvöld eftir fund Varðar – fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í
Reykjavík með borgarfulltrúum.
Svona væmna rómantík
skil ég ekki. Enginn
flokkur
er
svo
merkilegur
að
ómerkilegasta
manneskjan
í
honum sé ekki
merkilegri
en
flokkurinn.
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Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 17
Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)
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„Ég segi sannleikann
og ég veit hvað ég er að
segja. Af þeim sökum er
ég ógnun.“
2APPHUNDURINN 3NOOP $OGG
TALAR T¾PITUNGULAUST UM DËP
KLÅKUR GL¾PI OG GELLUR Å TËN
SMÅÈUM SÅNUM OG HEFUR OFT
KOMIST Å KAST VIÈ LÎGIN VEGNA
EITURLYFJANEYSLU

¶%44! '%2¨)34  /+4«"%2 

-%2+)3!4"52¨)2

Jackie Kennedy verður Onassis

 3TËR HLUTI BËKASAFNS RNA

¶AÈ VAR ÖENNAN DAG ¹RIÈ 
VERJA FJÎLSKYLDU SÅNA UM LEIÈ
(JËNABANDIÈ VIRTIST BLËMSTRA FYRST
SEM *ACQUELINE +ENNEDY FYRR
UM SINN EN FLJËTT KOM HIÈ SANNA
VERANDI FORSETAFRÒ "ANDARÅKJ
ANNA GIFTIST GRÅSKA SKIPAKËNG
Å LJËS (JËNIN EYDDU SÅFELLT MINNI
TÅMA SAMAN OG ÖËTT /NASSIS
INUM !RISTOTLE /NASSIS ¹ GRÅSKU
LEGÈI SIG Å LÅMA VIÈ AÈ VERA BÎRN
EYJUNNI 3KORPIOS (JËNABAND
UM *ACKIE GËÈUR STJÒPFAÈIR N¹ÈI
MEÈ /NASSIS VIRTIST SKYNSAMLEGT
*ACKIE ENGU SAMBANDI VIÈ STJÒP
HANN VAR MOLDRÅKUR OG NËGU
DËTTUR SÅNA #HRISTINU /NASSIS
VALDAMIKILL TIL AÈ VERNDA HANA
*!#+)% +%..%$9 /.!33)3
ENDA FLESTA DAGA UPPTEKIN VIÈ
EN !RISTOTLE YFIRGAF -ARÅU #ALLAS
FERÈALÎG OG VERSLUNARFERÈIR
TIL AÈ KV¾NAST *ACKIE +ENNEDY
¶EGAR ¾VIDAGAR /NASSIS VORU TALDIR VAR *ACKIE MEÈ
OG VAR -ARÅA Å ¾VARANDI ¹STARSORG ¹ EFTIR
BÎRNUM SÅNUM Å .EW 9ORK !RFUR HENNAR TAKMARK
&YRST Å STAÈ VAR UMFJÎLLUN FJÎLMIÈLA FJANDSAMLEG
AÈIST VIÈ KAUPM¹LA EN GRÅSK ERFÈALÎG BÎNNUÈU AÈ
UM HJËNABAND FORSETAFRÒARINNAR FYRRVERANDI OG
ÖËTTI SAURGA ÅMYND HINNAR SYRGJANDI FORSETAEKKJU ÒTLENDINGAR ERFÈU NEMA HLUTA AF EIGNUM 'RIKKJA
*ACKIE GEKKST ÖVÅ VIÈ TILBOÈI #HRISTINU UM  MILLJ
EN MARGIR LITU ¹ HJËNABANDIÈ SEM J¹KV¾TT T¹KN
HINNAR AMERÅSKU NÒTÅMAKONU SEM HIKAÈI HVERGI ËNIR "ANDARÅKJADALA Å ARF OG AFSALAÈI SÁR ÎLLUM
FREKARI KRÎFUM TIL EIGNA /NASSIS
VIÈ AÈ G¾TA FJ¹RHAGSLEGRA HAGSMUNA SINNA OG











-AGNÒSSONAR VERÈUR ELDI
AÈ BR¹È Å STËRBRUNA Å
+AUPMANNAHÎFN
"ANDARÅKIN OG "RETLAND
SAMÖYKKJA SAMEIGINLEGA
STJËRN YFIR /REGON FYLKI
3P¹NN SELUR "ANDARÅKJUN
UM HLUTA AF &LËRÅDA FYRIR 
MILLJËNIR DALA
,ONDON 3UNDAY 4IMES
KEMUR ÒT Å FYRSTA SINN
,INCOLN "ANDARÅKJAFORSETI
GERIR ÖAKKARGJÎRÈAR
DAGINN AÈ ALMENNUM
FRÅDEGI
"ÅTLARNIR F¹ GULLPLÎTU FYRIR
LAGIÈ 9ESTERDAY
7ILLY "RANDT KANSLARI
6ESTUR ¶ÕSKALANDS HLÕTUR
FRIÈARVERÈLAUN .ËBELS

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Innilegar þakkir og kveðjur sendum við
öllum þeim sem hafa sýnt okkur vináttu,
hlýhug og stuðning vegna andláts og útfarar

Sigurðar Jónssonar,
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,
áður Flókagötu 16a, Reykjavík.
Helga S. Ólafsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson
Guðný Sjöfn Sigurðardóttir
Þórarinn Sigurðsson
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ingiberg Egilsson
flugvirki, Lækjasmára 4, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn
18. október. Útförin fer fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn 31. október klukkan 13.00.
Hrönn Jóhannsdóttir
Jóhann Ingibergsson
Anna Ingibergsdóttir
Arna Ingibergsdóttir
Elfa Ingibergsdóttir
og barnabörn.

Kristín Andrea Einarsdóttir
Ari Jóhannsson
Eyþór Einar Sigurgeirsson
Elvar Jónsson

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi
og bróðir,

Kristján Hans Jónsson
Linnetstíg 2, Hafnarfirði,

andaðist 18. október síðastliðinn. Kristján verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 26.
október kl. 15.00.
Ásdís G. Konráðsdóttir
Sólveig Kristjánsdóttir
Sigríður Kristjánsdóttir
Kristján Rúnar Kristjánsson
Stella Kristjánsdóttir
Ragnar Frank Kristjánsson
Sigrún Jónsdóttir
og barnabörn.

Finnur Óskarsson
Björn Kristján Svavarsson
Katrín Sveinsdóttir
Svavar Svavarsson
Ulla R. Pedersen

"%). ¥ "!+) (ALLDËRA "JÎRNSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI "EINVERNDAR VERÈUR ¹SAMT MATREIÈSLUMÎNNUM Å 3M¹RALIND Å DAG ÖAR SEM GESTIR VERÈA
FR¾DDIR UM ¹H¾TTUÖ¾TTI BEINÖYNNINGAR YFIR KALKRÅKRI SKYRTERTUSNEIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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(EILBRIGÈI OG HREYFING BESTA
INNLÎGNIN Å "EINABANKANN
Alþjóðlegi beinverndardagurinn er
haldinn í dag um alla heimsbyggðina en yfirskriftin í ár er „Vertu á
varðbergi og dragðu úr hættunni á
beinþynningu“.
„Beinverndardagurinn er haldinn
til að vekja athygli á beinþynningu
sem alvarlegu heilbrigðisvandamáli,“
segir Halldóra Björnsdóttir framkvæmdastjóri Beinverndar, en talið
er að þriðja hver kona og fimmti hver
karl fái beinþynningu eftir fimmtugt.
„Beinþynning er yfirleitt einkennalaus fram að fyrsta broti. Þess vegna
er hún kölluð hinn þögli faraldur,“
segir Halldóra um þennan leynda
vágest.
„Fyrsta brot gerist gjarnan við
minniháttar byltur, eða aðstæður sem
heilbrigð bein hefðu staðið af sér.
Sumir brotna við það eitt að hósta,
við vitum til þess að yngri konur hafa
fengið samfaldsbrot á hrygg í fæðingu og eldra fólk þegar það lyftir

barnabörnunum, en samfaldsbrot er
þegar hryggliðir falla saman,“ segir
Halldóra og nefnir tvo áhættuþætti
beinþynningar.
„Áhættuþættir eru ýmist breytanlegir eða óbreytanlegir. Beinþynning
eykst með auknum aldri og er algengari hjá konum því áhættan eykst við
tíðahvörf þegar estrógenframleiðsla
dvínar því estrógen hjálpar til við nýmyndun beina. Ættarsaga skiptir líka
miklu. Léleg næring og lítil hreyfing spila stórt hlutverk í heilbrigði
beina, og þær konur sem sífellt eru í
megrun og alltaf mjög grannar eru
í mikilli hættu á beinþynningu, sem
og ungar konur með átröskunarsjúkdóma því þær hætta á blæðingum og
framleiða ekki estrógen til að búa til
nýtt bein,“ segir Halldóra og bætir við
að bein þurfi að byggja upp áður en
manneskjan nær fullum vexti.
„Þess vegna er mikilvægt að börn
nærist vel og stundi hreyfingu því

þannig leggja þau inn í beinabankann.
Við hreyfingu bregðast bein við áreitinu með því að þétta sig, og kalk er
mikilvægt í fæðu okkar en ekki síður
D-vítamín og að vera úti í sólinni því
D-vítamín hjálpar kalki að frásogast
úr fæðu yfir í blóðið. Þetta er því eins
og lykill og skráargat, og þarf að fara
saman,“ segir Halldóra sem í dag
klukkan 13 býður til skyrtertuboðs í
Smáralind.
„Í dag er alþjóðlegur dagur matreiðslumanna og við fylgjum þeim
þangað sem fólkið er. Þar ætlum við
að dreifa nýjum bæklingi um áhættuþætti og kynna nýtt áhættupróf, gefa
góð ráð og svara spurningum meðan
kokkarnir gefa gestum holla, kalkríka og ljúffenga skyrtertu sem lítur
út eins og fallegt bein,“ segir Halldóra
en hátíðahöldin hefjast með ávarpi
Ingibjargar Pálmadóttur fyrrverandi
heilbrigðisráðherra sem er verndari
Beinverndar.
THORDIS FRETTABLADIDIS

Siggi og Kolla
standa á tímamótum!

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

Þorsteinn Jónsson

Jón Helgason,

(Steini Tangó)
frá Gunnarshólma, Vm., síðast til heimilis
að Hjallatúni, Vík í Mýrdal,

tæknifræðingur, Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 13. október, verður jarðsunginn
frá Fossvogskirkju mánudaginn 22. október kl. 15.00.
Valgerður Þorsteinsdóttir
Þorteinn A. Jónsson
Martha Á. Hjálmarsdóttir
Helgi Jónsson
Jónína Sturludóttir
Þórður Jónsson
Jytte Fogtmann
barnabörn og barnabarnabörn.

verður jarðsunginn frá Lágafellskirkju mánudaginn
22. október kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er
vinsamlegast bent á dvalarheimilið Hjallatún, Vík í
Mýrdal.
Aðstandendur.

Sigurður, forsvarsmaður Heimavinnandi húsfeðra, og spúsa hans, Kolbrún,
verða bæði fertug á árinu. Af því tilefni
munu þau fagna ærlega með vinum og
vandamönnum laugardagskvöldið 20.
október í Þróttaraheimilinu Laugardal.
Árgangur ´67 úr Mosó er sérstaklega
velkominn.
Systkini.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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Vill fá Sundabraut og það strax
Dagur Bergþóruson Eggertsson er 35 ára borgarstjóri Reykvíkinga. Hann vill stytta tímann sem við eyðum bak við stýri og
bjarga Kolaportinu. Hann útilokar ekki að kaupa brunarústirnar við Lækjartorg og ætlar ekki að standa að öðru Hringbrautarævintýri. Hann sagði einnig í samtali við Klemens Ólaf Þrastarson að hann sæi fyrir sér Hovedbanegård í Vatnsmýrinni.

F

ljótt skipast veður í
lofti og ekki eru nema
nokkrir dagar síðan
Dagur B. Eggertsson
var kraftmikill fulltrúi
minnihlutans. Á næstum einni nóttu varð hann svo
borgarstjóri með því annríki sem
því fylgir. Hann gaf sér þó tíma í
gærdag til að spjalla við Fréttablaðið á nýrri skrifstofu sinni í
Ráðhúsi Reykjavíkur.
-Þú byrjar með krafti og setur
750 milljónir gegn manneklu á
leikskólum og í þjónustustörfum.
Útsvar Reykvíkinga er í hámarki,
hvaðan koma peningarnir?
„Þetta er einfaldlega forgangsröðun nýs félagshyggjumeirihluta. Þarna brenna heitustu
eldarnir og þetta er pólitíkin sem
snertir fólk í daglegu lífi. Það er
því þarna sem við leggjum okkar
áherslur. Þetta er ástand sem
hefur hlaðist upp og það er komin
veruleg óánægja á mjög mörgum
af þessum vinnustöðum. Kjarasamningar eru opnir á næsta ári
og mér fannst mikilvægt að taka
kröftuglega af skarið og sýna að
hugur okkar er hjá þessu starfsfólki,“ segir Dagur og bendir á að
þenslan hafi tvær hliðar. Annars
vegar manneklu og hins vegar
auknar skatttekjur.
„Þannig að við höfum ákveðið
svigrúm í borginni vegna aukinna
skatttekna. Peningurinn kemur
því af fjárhagsáætlun og ég hefði
aldrei lagt þetta til ef ég treysti
mér ekki til að stýra henni af
fyllstu ábyrgð. Núverandi meirihlutaflokkar fengu ekki síst
atkvæði sín vegna þess að við

Á næstu mánuðum,
þegar þessi gögn
liggja fyrir, er síðan
tímabært að taka af
skarið [um Sundabraut] og það vitum
við samgönguráðherra báðir.
höfum borið hag skólabarna og
eldri borgara fyrir brjósti. Þannig
að skárra væri það nú ef við
myndum ekki senda frá okkur
kröftugt merki þegar við komumst til valda! Vandræðagangurinn hér í borg hefur staðið allt of
lengi.“
-Úr því minnst er á vandræðagang: Við Lækjartorg hafa staðið
brunarústir í hálft ár, án sýnilegra
aðgerða. Hvenær fer eitthvað
áþreifanlegt að gerast?
„Ég hitti einmitt borgarlögmann út af þessu í gær og við
förum í heildstæða yfirferð um
málið strax í byrjun næstu viku.
Það er mikilvægt að þarna takist
vel til og ég var mjög ánægður
með hugmyndasamkeppnina sem

fór fram um þetta svæði. Hins
vegar er þetta mjög flókið verkefni hvað varðar eignarhald á
þessum húsum. Ég vil fara
nákvæmlega yfir stöðuna á því.“
-Kemur til greina að nýta
þensluna í þetta líka og splæsa í
kaup á þessum húsum?
„Ég vil ekki kalla það splæs.
Við getum auðvitað ekki haft
hjarta Reykjavíkur eins og opið
sár. Það finnst mér algjörlega útilokað. En þegar menn standa
frammi fyrir svona flóknum
samningum þá eru stórkarlalegar
yfirlýsingar og naumir tímafrestir ekki til að hjálpa málunum.
Fyrst og fremst verður maður að
vera svolítið raunsær og praktískur.“
-Þú vilt þá ekki heita því hér og
nú að þarna verði ekki óbreytt

ástand að hálfu ári liðnu?
„Nei, ég vil ekki lýsa neinu
slíku yfir fyrr en ég hef aflað mér
allra upplýsinga um málið. Best
er að láta verkin bara tala. Mitt
höfuðverkefni er að greiða úr
málum, en ekki flækja þau með
digurbarka.“

6ILL EKKI ENDURTAKA (RINGBRAUT
Samfylkingin stjórnar nú borginni
og samgönguráðuneytinu. Er
þannig samhljómur í áherslum
ykkar Kristjáns Möller að auki
von um samgönguúrbætur á
höfuðborgarsvæðinu?
„Já, tvímælalaust. Áherslur
Samfylkingar í samgöngumálum
eru skýrar og ríkisstjórnin vill
ráðast í sérstakt átak í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu.
Áður en ég settist í þennan stól
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¹SAMT 'UÈMUNDI 3TEINGRÅMSSYNI SEM NÒ ER
AÈSTOÈARMAÈUR BORGARSTJËRA

höfðum við samgönguráðherra
rætt um það að ég kæmi að því
verki með honum og ég hlakka til
þess.“
Dagur leggur áherslu á að líta
á borgina heildstætt, kveða niður
hrepparíg milli sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu og alveg
sérstaklega að stytta þann tíma
sem tekur fólk að komast frá
heimili til vinnu. Það verði gert
með „skipulagsmálum, með því
að stytta fjarlægðir í borginni
með þéttingu byggðar.“
-Það verður þá ekki gert á sama
hátt og við stækkun Hringbrautar?
„Hringbrautin er dæmi um
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Mér hefur fundist
algjörlega galin
hugmynd að vaða í
það að breyta þessu
fallega Tollhúsi í
bílastæði á meðan
verið er að byggja
sextánhundruð
bílastæðakjallara
hinumegin við götuna! Og ég er tilbúinn að ganga til
samninga við tollstjóra til að tryggja
honum bílastæði.
"/2'!234*«2) 3EGIR AÈ NÕR MEIRIHLUTI MUNI TRYGGJA RÁTT SAMSPIL MILLI VERNDUNAR OG UPPBYGGINGAR (AGSMUNIR FJ¹RFESTA FARI Ö¹ SAMAN VIÈ HAGSMUNI ÅBÒANNA
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framkvæmd sem hefur verið á
teikniborðinu frá því á sjötta áratugnum og komst í framkvæmd
ekki síst vegna þrýstings um uppbyggingu Landspítalans. Ég held
að við höfum kannski ekki borið
gæfu til að endurskoða hönnunina
og hugsunina um þessa samgönguæð í takt við nútímann og alþjóðlega þróun.“
-En þú sem formaður skipulagsráðs studdir stækkun Hringbrautar á sínum tíma, ekki satt?
„Nei, það er reyndar misskilningur. Stækkun og færsla Hringbrautar var samþykkt áður en ég
kom í borgarstjórn og endanleg
útfærsla samþykkt í skipulagsráði, áður en ég tók þar sæti. Það
er hins vegar rétt að ég lenti í andsvari fyrir framkvæmdina, því ég
var orðinn formaður skipulagsráðs þegar vinnuvélarnar voru
komnar á svæðið. Ég fór út í þá
umræðu af fullum krafti því ég
hef áhuga á því að við náum samstöðu um að endurhugsa nálgunina
í samgöngumálum. Umferðin er
farin að hafa veruleg áhrif á lífsgæði fólks í borginni.
Í Vesturbænum eru til dæmis

miklu færri börn norðan Hringbrautar [í gamla Vesturbæ og
miðbæ] sem sækja í íþróttir og
æskulýðsstarf í KR en börn sem
búa sunnan hennar [í Melahverfi
og við Meistaravelli]. Þannig að
umferðaræðar eru beinlínis farnar að hafa áhrif á tækifærin til að
börnin okkar komist til jafn góðs
þroska og við viljum.“
Borgarstjóri telur því brýnt að
endurhugsa samgöngumál frá
rótum. „Við þurfum að spyrja
okkur í hvernig borg við viljum
búa. Viljum við að umferðin hafi
þennan forgang?“

braut og það strax! Við verðum að
dreifa umferðinni betur og ég er
sannfærður um það að setja skuli
Öskjuhlíðargöng í forgang líka.“
-Þú ert fylgjandi Sundagöngum,
fremur en Sundabraut. Eru þau
raunhæfur möguleiki?
„Já, það var gert mat á möguleikum þarna fyrr á þessu ári og
þetta lítur vel út. Nú er verið að
vinna í jarðvegsborunum og
umhverfismati. Á næstu mánuðum, þegar þessi gögn liggja fyrir,
er síðan tímabært að taka af skarið og það vitum við samgönguráðherra báðir.“

-IKLABRAUT OG 3UNDAGÎNG
-Hvað með að setja stærri götur í
stokka?
„Mér finnst það spennandi hugmynd, en stokkar eru í raun neyðarlausn. Þegar komin er umferð
eins og á Miklubraut þar sem
blómlegt íbúðarhverfi er klofið í
herðar niður og hefur veruleg
áhrif á lífsgæði íbúanna, þá kemur
sannarlega til greina að skoða þvílíkar lausnir. Þetta eru þó ekki
töfralausnir, því bílarnir koma úr
einhverri átt áður en þeir fara
niður í stokkinn og þeir koma upp
úr honum aftur. Við þurfum því að
horfa á höfuðborgarsvæðið í heild
sinni. Við verðum að fá Sunda-

6ATNSMÕRIN ER FRAMTÅÈIN
Þú hefur margsinnis lýst þig fylgjandi uppbyggingu í Vatnsmýri og
að flugvöllurinn fari þaðan. En útilokar ekki meirihlutasamstarf við
F-listann að breytingar verði í
Vatnsmýri?
„Margrét [Sverrisdóttir] var
alveg skýr á því í aðdraganda
alþingiskosninga og í ljósi flugvallarskýrslunnar að hún og F-listinn myndu ekki beita sér gegn
lausn, til dæmis upp á Hólmsheiði,
ef hún væri raunhæf. Ég held að
hún gangi til þessa verkefnis af
virðingu fyrir ólíkum hagsmunum
landsmanna.
Sjúkraflugið
og
landsbyggðin eiga auðvitað ekki
að þurfa að sitja uppi með stutta
stráið í farsælli lausn á þessu
erfiða máli.“
-Hvað getur þú þá gert á þessu
kjörtímabili í Vatnsmýrinni?
„Ég ætla ekki að fullyrða um
það. Við þurfum fyrst að fá tækifæri til að setjast niður með samgönguyfirvöldum. Þessi verkefni
þarf öll að hugsa til framtíðar.“
-Samgönguráðherra hefur lýst
sig fylgjandi samgöngumiðstöð
fyrir einhverjar hundruðir milljóna
í Vatnsmýrinni. Stoppar þú það
ekki strax?
„Mér finnst augljóst að samgöngumiðstöð á ekki að rísa í
Vatnsmýrinni án þess að hún geti
staðið þar áfram án flugvallarins.
Og ef við getum leyst það þannig,
ætla ég ekki að útiloka hana. Ef
flugvöllurinn flyst til þarf að vera
samgöngumiðstöð fyrir miðborgina, fyrir rútur og strætó. Ég sé
fyrir mér í framtíðinni að þarna
geti verið einskonar Hovedbanegård, aðallestarstöð Reykvíkinga,“
segir Dagur og hlær.
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,ISTAH¹SKËLI OG "JÎRGËLFSFEÈGAR
-Listaháskólinn vill vera við
Laugaveginn og fékk vilyrði hjá
síðasta borgarstjóra fyrir 13.000
fermetra lóð í Vatnsmýrinni, sem
á nú að skipta fyrir Frakkastígs-

reitinn. Ertu fylgjandi því?
„Þetta vekur auðvitað svolitla
athygli ef Listaháskólinn hefur í
raun alltaf viljað vera annars staðar. Ég þarf að fara yfir þetta mál
og hitta forsvarsmenn skólans. Ég
er tilbúinn að hlusta á allar hugmyndir sem þeir hafa fram að
færa. Hjarta mitt slær með uppbyggingu í miðborginni og mér
finnst spennandi hugmynd að hafa
þennan skóla við Laugaveginn,
svo sannarlega. Listaháskólinn er
einn af þessum lykilskólum í borginni og smitar út frá sér, hvar sem
hann er. Um Vatnsmýrarlóðina tel
ég að Háskóli Íslands ætti að hafa
mest að segja um hvernig hans
nánasta umhverfi þróast.“
-Kemur þá ekki til greina að
Samson (Björgólfsfeðgar) fái lóð
Listaháskólans og byggi þar til
dæmis íbúðir, í stað skóla?
„Ég vil nú sem fæst orð hafa
um það. Vatnsmýrin öll er til endurskoðunar. Stúdentar hafa líka
verið að sækja mjög á um að hafa
þarna stúdentaíbúðir og ég er
mjög áhugasamur um það. Enda
er það eitt af þessum stóru málum
sem við stöndum frammi fyrir,
húsnæðismálin.“
-Nú hefur verið talað um hugmyndir Björgólfsfeðga, til dæmis
um uppbyggingu frá Skúlagötu og
að Laugavegi, sem inngrip auðkýfinga í borgarskipulag. Hvað
finnst þér um það?
„Ég tel að of mikið hafi verið
gert úr því að þetta séu inngrip af
þeirra hálfu. Þetta eru í raun hugmyndir sem aðrir hafa verið með
til skoðunar í nokkur ár og breyta
ekki svo miklu um byggingarmagn á reitnum. Meginatriðið er
auðvitað að skipulagsyfirvöld
leiði alla skipulagsvinnu, vegna
þess að þau sitja við borðsendann
og meta hina ólíku hagsmuni í
málinu, fjárfesta og íbúa. Allt
þarf þetta svo að samræmast
æskilegri borgarþróun.
Ég skynja hins vegar áhyggjur
mjög margra um að við sitjum
ekki nógu fast fyrir við borðsendann. Að við stýrum ekki þróuninni af nógu mikilli festu til að
tryggja rétt samspil milli verndunar og þeirrar uppbyggingar
sem allir eru sammála um, til
dæmis á reitunum á bakvið
Laugaveginn. Þessa ábyrgð verðum við að axla og með nýjum
meirihluta er aftur komin á festa
og stöðugleiki við stjórn borgarinnar. Við munum gæta almannahagsmuna og þegar vel er að
verki staðið fara þeir saman við
hagsmuni uppbyggingaraðila og
æskilega borgarþróun.“
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6ILL BYGGJA ËDÕR OG TRAUST HÒS
-Hvað með hópinn sem vill kaupa
húsnæði í fyrsta sinn í borginni?
„Fólk sem er að koma inn á húsnæðismarkaðinn þarf að hafa
geysilega mikinn heimanmund til
að kaupa sína fyrstu íbúð. Hvernig
eiga ákveðnir lykilhópar í samfélaginu, til dæmis löggæslumenn
og umönnunarstéttir að geta klofið
þetta?
Hérna þarf að taka á málunum
og það gerist í gegnum aukið framboð á húsnæði. Við þurfum að skoða
hvort eitthvað í reglum okkar stýri
því að við séum að byggja óþarflega stórt og dýrt. Það þarf að
stuðla að því að byggja vel fyrir
fólk sem er að koma nýtt inn á húsnæðismarkaðinn, án þess að það
kosti formúu. En það verður auðvitað líka að huga að þeim lánskjörum sem bjóðast, leigumarkaðnum
og húsaleigubótunum. Í þessum
efnum munum við njóta góðs af
góðu samstarfi við félagsmálaráðuneytið, því ríkið kemur að lánahliðinni og líka að húsaleigubótakerfinu, þótt það hafi kannski færst
óeðlilega mikið á hendur sveitarfélaganna í seinni tíð. Auðveldari lán
til fyrstu kaupa hlýtur að vera eitt
af því sem kemur til skoðunar þar.
Þetta hef ég rætt við Jóhönnu
Sigurðardóttur, en reyndar bara
sem
minnihlutamaður,“
segir
Dagur og skellir upp úr.
-Að lokum, hver verður framtíð
Kolaportsins?
„Ég vil standa vörð um Kolaportið
og þá starfsemi sem þar er, það er
alveg klárt. Uppbyggingin í miðborginni, sem birtist meðal annars
í nýju ráðstefnu- og tónlistarhúsi
og nýjum höfuðstöðvum Landsbankans, hún má ekki verða til einhverrar lúxusvæðingar og sótthreinsunar á mannlífinu. Það má
ekki verða til einhver ein rétt tegund af mannlífi sem fær að þrífast.
Ég held að enginn geti hugsað sér
London eða París án litríkra markaða og þess mannlífs sem þeim
fylgir. Mér hefur fundist algjörlega
galin hugmynd að vaða í það að
breyta þessu fallega Tollhúsi í bílastæði á meðan verið er að byggja
sextánhundruð bílastæðakjallara
hinumegin við götuna! Og ég er tilbúinn að ganga til samninga við
tollstjóra til að tryggja honum bílastæði. Það gengur ekki að skilja
Kolaportið eftir á köldum klaka.“
-En Vilhjálmur borgarstjóri sagði
mér fyrir stuttu að borgin gæti lítið
gert til að koma í veg fyrir þetta,
því fjármálaráðuneytið ætti húsið?
„Já, það er rétt að ráðuneytið á
húsið. En við eigum skipulagsvaldið!“
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Betra er Öldugata en Andahvarf
Fleiri og fleiri Íslendingar kalla á ný hverfi og nýjar götur. Að skipuleggja símalínur og hrúga niður grunnum virðast þó jafnvel
vera lúxusáhyggjur miðað við þann hausverk að þurfa að nefna allar nýju göturnar. Enda hefur það sýnt sig að götuheiti eins og
Andahvarf snerta mun viðkvæmari taugar í þjóðinni en kílóverð á kjúklingabringum. Júlía Margrét Alexandersdóttir fékk stóran
hóp rithöfunda, leikara og annarra sem vinna með tungumálið, til að velja fallegustu og skrítnustu götuheiti landsins.

E

.¹TTÒRAN OG  2EYKJAVÅK
Þegar álitsgjafar Fréttablaðsins
voru beðnir um að nefna nokkur af
sínum eftirlætisgötuheitum var
áberandi að þótt menn nefndu götur
úr ýmsum hverfum og landshlutum drógu þeir líka nær alltaf eitt
eða fleiri götuheiti úr elsta borgarhlutanum. Fyrir utan þau sem allra
flest atkvæði hlutu, Vonarstræti,
Sóleyjargata og Lækjargata, komust götur eins og Tjarnargata, Öldugata og Laufásvegur ofarlega á listann. Þegar toppsætin eru skoðuð
kemur þó bersýnilega í ljós að götuheiti sem færa blómin, sjóinn og
landslagið til íbúanna eru í miklum
metum. Ekki voru þó allir álitsgjafar hrifnir af nafngiftum af því tagi
og Sigurður Pálsson sagðist vera
orðinn frekar þreyttur á þeim
„endalausu nöfnum“ er tengjast
landslagi og sagðist hlynntastur
götuheitum er minntu á fólk, svo
sem Bergþóru- og Njálsgötu. „Ég
meina, búum við í borg, samfélagi
manna með sameiginlegan bakgrunn sögu og menningar eða búum
við úti í sveit? Ég held við verðum
að fara að velja. Fyrsta skrefið
væri að hætta öllum frekari landslagsnöfnum á götum.“
Gauti Kristmannsson tekur í
sama streng og sagðist lengi hafa
velt því fyrir sér af hverju mannanöfn séu eins konar tabú í íslenskum götunöfnum. „Einu mannanöfnin sem ratað hafa á götur eru úr
Íslendingasögunum og kannski einhver goðanöfn hér og þar.“
Tilnefningar álitsgjafa Fréttablaðsins ýta stoðum undir kenningar um litla hrifningu þjóðarinnar á
götunöfnum sem bendluð eru við
mannanöfn og aðeins örfá slík komust á lista.
%NDINGAR
Fyrst og fremst eru það þó endingar götuheitanna sem virðast skipta
fólk máli. Flestir tóku í sama streng
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itt er víst að aldrei er
hægt að gera öllum til
geðs. Íslendingar eru
svo meðvitaðir um
tungumál sitt að líkt og
nýjasta tískan í mannanöfnum stuðar ýmsa gera götuheitin það ekki síður. Og eflaust eru
margir sem helst myndu vilja klína
gömlu góðu götunöfnunum eins og
Öldugötu og Laufásvegi á nýju skiltin í úthverfunum. Enda var það nær
einróma niðurstaða að fallegustu
götunöfnin eru þau sem finna má í
gömlu hverfunum.

og
Ingibjörg Haralds
sem
sagði að sér
fyndist götur eiga
að enda á -stígur,
-stræti og -gata
en ekki -akur, kór,
-salur.
Þannig fannst
Möggu Stínu
endingin -gata
ekki síður mikilvæg út frá fagurfræðilegu sjónarhorni en því er snertir raunveruleikaskynið.
Mest hötuðust menn við endinguna -kór sem finna má á götum í
Kópavogi og þótt samsetningin
Flesjakór hafi skorað þar hæst
komust margir aðrir „kórar“ á listann og var Baugakór þar næstóvinsælastur. Kópavogsgötuheitin komu
í heild verst út úr kosningunni um
undarlegustu götuheitunum og þar
fóru nýju götuheitin fremst í flokki.
Götuheiti með endinguna -hvarf
virðast þannig vera fremur óvinsæl
og þar þótti Andahvarf minnst
smart og hlaut fremur margar tilnefningar. Garðabær þótti ekki
koma mikið sterkari inn en Kópavogur í nýyrðasmíðinni og götuheitið Rúgakur var talið afleitast. Aðrar
götur með endinguna -akur trufluðu fólk líka og önnur Litla ljót í
Garðabæ er Hnoðraholtsbraut.
Reykjavík slapp létt undan gagnrýnisröddum því fyrir utan vinningshafann í verstu götuheitunum,
Mururima, fengu engar aðrar götur
innan borgarmarkanna afgerandi
kosningu. Þó að vísu hafi hverfisheitið Þúsöld fengið ágæta summu
atkvæða.

 S¾TI
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LANDS UPP GRËÈRARSTÎÈ Å ¶INGHOLTUN
UM OG STËÈ HÒN ÖAR SEM GÎTURNAR SEM
Å DAG HEITA &JËLUGATA ,ILJUGATA 3M¹RA
GATA OG 3ËLEYJARGATA ERU ¶EGAR KOM
AÈ ÖVÅ AÈ NEFNA Ö¾R GÎTUR VORU NÎFN
IN EIMITT SËTT Å ÖANN MIKLA GRËÈUR SEM
GRËÈRARSTÎÈIN ËL AF SÁR ¶ANNIG ER 3ËL
EYJARGATA NEFND EFTIR SËLEYNNI OG SAGT
ER AÈ ÖANN MIKLA GRËÈUR SEM FINNA M¹
Å ÕMSUM ¶INGHOLTSGÎRÈUM SÁU LEIFAR FR¹
GRËÈRARSTÎÈINNI

5MDEILD !KUREYRI
Búast hefði mátt við því að klassísk og rótgróin götuheiti nytu vinsælda. Það sem kom meira á
óvart var að götuheiti
nokkur í 104 Reykjavík
áttu vel upp á pallborðið
hjá fólki en það eru
„heimarnir“
sem
tengdir eru við álfa og
gleði: Álfheimar, Glaðheimar og Ljósheimar.
Álfarnir eiga greinilega
alltaf stað í hjarta okkar
því þannig komst gatan
Álfaskeið í Hafnarfirði einnig hátt á lista. Götuheiti Akureyrar eru umdeild og það allra
umdeildasta er Helgamagrastræti sem jafnmörgum þótti
fagurt heiti og afkáralegt. Sama
má segja um Möðruvallastræti
og
Munkaþverárstræti.
Skemmtilega skrýtin þóttu götunöfn Fellabæjar en tvær götur
Egilsstaða voru oftar nefndar en
aðrar: Einhleypingur og Einbúablá. Sviðholtsvör á Álftanesi þótti
einnig skrítið nafn en þaðan af
síður skemmtilegt.

3KRÅTNASTA GÎTUHEITIÈ
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!F HVERJU GÎTUHEITI ÖETTA ER SVO STUÈANDI Å EYRUM MARGRA
VIRÈIST AÈ MIKLU LEYTI MEGA REKJA TIL ÖESS AÈ ÖAÈ HLJËM
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Mótorsport á æðra plan
Mótorhjólasport er í uppgangi hérlendis segir
Hrafnkell Sigtryggsson, formaður Vélhjólaíþróttaklúbbsins, meðal annars vegna tilkomu
sérsambands innan ÍSÍ og uppbyggingar fleiri
aksturssvæða.

ef blaðið berst ekki

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 7235

Hringdu í síma

„Stofnun sérsambandsins breytti mörgu fyrir íþróttina,“ segir Hrafnkell Sigtryggsson, formaður Vélhjólaíþróttaklúbbsins, eða VÍK, eins og félagið kallast.
„Með tilkomu Mótorhjóla- & snjósleðaíþróttasambands Íslands færðist skipulag mótahalds og stefnumótun í hendur allra félaganna og eru þau mál í góðum
farvegi. Það er um leið tímabær viðurkenning á þessum íþróttagreinum að fá að starfa undir hatti Íþróttaog Ólympíusambands Íslands.
Sérsambandið varð einnig til þess að nú getur
stjórn félagsins einblínt á eiginlegt hlutverk klúbbsins sem er fyrst og fremst íþrótta- og hagsmunafélag
þeirra sem aka og keppa á torfæruhjólum.“
Hrafnkell segir að undanfarið hafi því loks gefist
tækifæri til að halda enn betur um félags- og umhverfismál, auk uppbyggingar akstursaðstöðu fyrir félagsmenn á Bolaöldusvæðinu skammt sunnan Litlu kaffistofunnar, sem klúbburinn fékk afnot af síðsumars
2005.

„Þarna var upphaflega stór malargryfja, bílhræ út
um allt og landið sundurtætt. Við byrjuðum á því að
laga umhverfi gryfjanna, hreinsa til og græða upp
svæðið. Síðasta sumar var svo hafist handa við uppbyggingu brauta og net akstursleiða lagt. Þarna er
nú mótorkross-braut í fullri stærð, tvær byrjendabrautir, 40 til 50 kílómetrar af akstursslóðum og
hundrað fermetra hús með vatni og rafmagni og
þvottaaðstöðu. Uppbyggingunni er þó ólokið og unnið
hörðum höndum að því að koma svæðinu í endanlegt
horf.“
Aðspurður telur Hrafnkell sportið vera á réttri
leið. „Torfæruhjólamenn hafa lengi legið undir ámæli
um landskemmdir og oft ekki að ósekju. Heppileg
svæði fyrir akstur þessara hjóla hefur algjörlega
skort þar til fyrir tveimur árum. Þetta er að breytast
og við vinnum að því að vekja okkar menn til umhugsunar um umhverfið.
Markmið okkar með Bolaöldusvæðinu var að
byggja upp aðlaðandi og krefjandi útivistarsvæði
mótorhjólamanna. Með því að leggja öruggar og vel
merktar brautir, væri ljóst hvar menn mættu keyra
og þannig mætti um leið draga úr utanvegaakstri á
öðrum svæðum á suðvesturhorninu. Þetta tókst einfaldlega mjög vel, svæðið er gjörbreytt, aðsóknin er
mikil og hjólaumferð á svæðum eins og í kringum
Hengilinn er sáralítil.“
ROALD FRETTABLADIDIS

Ertu að spá í atvinnutæki?

VIÐ FJÁRMÖGNUM
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR!

Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa
okkar í síma 440 4400.

;

=

*ËLAFERÈIR ERU VINS¾LAR OG STEFNIR FËLK Ö¹ OFT ¹ AÈ INNBYRÈA
SEM MESTA JËLASTEMNINGU OG AÈ GERA JAFNVEL EINHVER GJAFAKAUP
3ÁRSTAKLEGA HEFUR VERIÈ VINS¾LT AÈ FARA TIL +AUPMANNAHAFNAR ¹
ÖÕSKA JËLAMARKAÈI OG TIL 'LASGOW FYRIR JËLIN

'ISTING Å (ÎRPUHÒSI
'ISTING Å +AUPMANNAHÎFN
(ÒS ¹ GËÈUM STAÈ Å +AUPMANNAHÎFN TIL LEIGU
TIL STYTTRI EÈA LENGRI TÅMA &R¹B¾RT GISTING FYRIR
FJÎLSKYLDUR OG SM¹A HËPA p GISTIAÈSTAÈA FYRIR
ALLT AÈ  MANNS
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
HARPA SURPRIZETRAVELIS
3J¹ EINNIG UPPLÕSINGAR ¹
HTTPSURPRIZETRAVELISGISTINGDKHTML

Auglýsingasími

"ENEDIKT ¶ORRI FËR ¹SAMT TVEIMUR VINUM SÅNUM TIL ¥RANS ÖAR SEM ÖEIR FERÈUÈUST UM ¹ LEIGUBÅL Å TV¾R VIKUR

&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

Íranir opnir og elskulegir
– Mest lesið

Þrír ungir menn héldu á haustdögum frá Íslandi til Írans og
þótt fréttatímar fjölmiðlanna
lýsi stundum ógnvekjandi
ástandi þar þá komu þeir allir
aftur og enginn þeirra dó. Einn
þeirra er Benedikt Þorri Sigurjónsson.
„Það var þannig að Örlygur vinur
minn hringdi í mig fyrir um það
bil ári síðan og stakk upp á því að
gera eitthvað sniðugt eins og að
skreppa til Írans. Ég tók áskoruninni og félagi okkar úr MA, Arnar
Ómarsson, fór með okkur. Áður
en við héldum af stað reyndum
við að lesa um Íran og fylgjast
með því sem þar var að gerast.
Samt var margt sem kom okkur á
óvart. Í fyrsta lagi fólkið sjálft.
Hvernig það var og hvaða augum
það leit lífið.
Við leigðum okkur bíl með bílstjóra í tólf daga og það var mjög
fín leið til að kafa aðeins í samfélagið. Hann keyrði okkur ekki
aðeins milli áhugaverðra staða
heldur fræddi okkur líka um
margt og kom okkur í samband
við fleira fólk. Í borg sem heitir
Susa hittum við til dæmis tvo
menn. Annars vegar strák á aldur
við okkur sem rak netkaffihús og
tölvubúð og var í fjarnámi við
háskólann í Teheran að læra forritun. Hins vegar enskukennara í
barnaskóla sem hafði greinilega
lengi þráð að tala ensku við einhvern. Ungi maðurinn var mjög
bjartsýnn á framtíðina en kennarinn, sem var um fertugt, var
kominn með alveg upp í kok af
ástandinu í landinu og ríkisstjórninni.“

¥RANIR ERU ALMENNT ELSKULEGT OG HJ¹LPSAMT FËLK AÈ SÎGN "ENEDIKTS

Var ykkur aldrei ógnað? „Nei.
Það var ekkert sem gaf til kynna
að við þyrftum að vera hræddir.
Það var komið svo vel fram við
okkur alls staðar að það var eins
og við værum kóngar. Ekki held
ég það hafi verið vegna litarháttarins. Íranir eru bara svo opnir
og almennilegir.“
Hvað sáuð þið svo fallegt?
„Íran er mjög fallegt land og
fjöllin fögur. Svipað og hér. Við
skoðuðum gamlar rústir af borginni Persepolis sem var höfuðborg Persaveldis um 500 fyrir
Krist. Hún er byggð uppi á risastórum stalli í hæðardragi og þar
eru virkilega flottar rústir. Mun
flottari en í Aþenu og byggingarnar höfðu greinilega verið það
upphaflega en borgin var grafin
undir hlíðinni lengi vel. Annars
vorum við að skoða mannlífið
fyrst og fremst. Það var það
athyglisverðasta.“

Hversu lengi stoppuðuð þið?
„Við vorum í hálfan mánuð.
Fórum út 15. september og
komum til London 1. október.“
Var þetta dýr ferð?
„Flugið var langdýrast og kostaði mun meira en uppihaldið. Flug
frá Íslandi til London og þaðan til
Teheran og sömu leið til baka
kostaði um hundrað þúsund fram
og til baka.“
Mælir þú með svona ferð?
„Já, alveg hiklaust. Áður en allt
breytist.“
GUN FRETTABLADIDIS

¶ESSIR VEGVÅSAR HAFA V¾NTANLEGA EKKI
SAGT "ENEDIKT OG FÁLÎGUM MIKIÈ UM ÖAÈ
HVERT ÖEIR ¾TTU AÈ FARA N¾ST

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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 GÎTUM ÒTI VAR H¾GT AÈ F¹ ALLS KONAR ÖJËNUSTU SEM ¥SLENDINGAR EIGA EKKI AÈ VENJAST
HÁRNA HEIMA FYRIR

+ONURNAR Å ¥RAN VORU KL¾DDAR ¹ HEFÈ
BUNDINN H¹TT ÖR¹TT FYRIR HITANN
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SEM ÖAÈ VEITIR VELLÅÈAN AÈ ANDA AÈ SÁR UPP¹HALDSILMINUM

Dekk ekki sama og dekk
Nú líður senn að nóvember
og er því tímabært að huga
að því að bíldekkin séu í lagi.
Samkvæmt lögum eiga vetrardekkin eða heilsársdekkin
að vera komin undir bílinn 1.
nóvember.
„Það má setja vetrardekkin fyrr
undir bílinn ef aðstæður kalla á
það. ,“ segir Ívar Ásgeirsson, þjónustustjóri tengdrar þjónustu hjá
Brimborg. Á verkstæðum Brimborgar, Max1, er boðið upp á ráðgjöf þegar velja á dekk. „Brimborg leggur áherslu á vistvæn
skref og í samræmi við það mælum
við með naglalausum heilsársdekkjum og erum með gæðadekk
frá Nokian og Pirelli,“ útskýrir
Ívar og segir það hafa færst í vöxt
að fólk á höfuðborgarsvæðinu velji
heilsársdekk. „Oft á tíðum gefa
naglar falskt öryggi og þá sér í lagi
við ákveðnar kringumstæður í
borginni. Stundum er jafnvel verra
að vera á nagladekkjum heldur en
heilsársdekkjum,“ segir hann
Þrátt fyrir auknar vinsældir heilsársdekkja er þó töluverður munur
eftir búsetu hvað fólk velur. „Fólk
úti á landi er mun meðvitaðra um
hvers virði það er að vera á góðum
dekkjum. Nagladekk eru þar meira
í notkun vegna þess að það er ekki
saltað eða borinn sandur á þjóðvegina eins og gert er á öllum götum í
þéttbýlinu,“ útskýrir Ívar og telur
að þar eigi nagladekkin rétt á sér.
En einnig er munur eftir kynferði.
„Konurnar eru meiri naglar þar sem
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þær hugsa meira um öryggi. Naglarnir valda miklu tjóni í borginni og
hefur það í för með sér gríðarlegan
kostnað fyrir samfélagið svo ég tali
nú ekki um mengunina,“ segir hann.
Ef fólk ekur um á heilsársdekkjum þarf það ekki að hugsa um
dekkjaskipti og tekið skal fram að
vönduð heilsársdekk eru jafnmjúk
í akstri og sumardekk. Mikilvægt
er þó að velja góð dekk. „Það er

ekki sama dekk og dekk vegna þess
að dekk eru hátækniframleiðsla.
Munurinn á dekkjum er álíka mikill og á ódýrasta bílnum á markaðnum og þeim dýrasta. Þú færð í raun
það sem þú borgar fyrir,“ segir
Ívar og leggur áherslu á að með því
að kaupa vönduð heilsársdekk sé
verið að fjárfesta í öryggi og góðri
endingu.
HREFNA FRETTABLADIDIS

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar

PRENTSNIÐ

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Ökunám í fjarnámi !!!!

EIGENDASKIPTI
ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp
á ökunám í fjarnámi. Þú getur unnið námskeiðin
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing,
býður nú þann möguleika að tilkynna eigendaskipti og ganga frá skráningu meðeigenda og

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið.
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum
.¾STA HELGARN¹MSKEIÈ TIL AUKINA ÎKURÁTTINDA
Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda oﬂ.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-0841

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

vef Umferðarstofu.
Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu
nýjung á www.us.is.

BYRJAR  OKTËBER ¹ !KUREYRI

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

www.us.is
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Haust í möttum litum
4ILBOÈ Å $EKUR
 AFSL¹TTUR
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SÁRMEÈFERÈUM FYRIR ANDLIT
GILDIR ÒT NËV
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Haustlínan er komin í Make
up Store í Kringlunni. Elísabet
Kristín Oddsdóttir, förðunarfræðingur og starfsmaður
verslunarinnar, sýnir hér
hvernig falleg haustförðun
getur litið út og notar til þess
matta liti.
„Ég byrja á því að setja Skin Serum
á andlitið til að fá fallega og slétta
áferð á húðina,“ segir Elísabet sem
síðan tekur að skyggja andlitið með
farða sem heitir Studio Foundation
en hann gefur mjög náttúrulega
áferð. „Ég nota tvo liti á andlitið.
Beige, sem er ljósari, set ég á mitt
andlitið en dekkri litinn, Mocha, set
ég aðeins upp við hársrótina og
undir kinnbein og kjálka. Þá set ég
kinnalitinn Power í sömu skyggingu
og dekkri farðann til að dýpka
skygginguna og loks kinnalitinn
Fresh Rose, sem er bleikur, á
kinnarnar til að fá frískleika í
andlitið.“
Þá er komið að augunum þar
sem Elísabet byrjar á að setja
Eye Primer á augnlokið til að
augnskugginn haldist betur
og renni síður í línur á augnlokin. „Síðan set ég augnskuggann Sirocco, sem er
svarfjólublár, inn á
milli efri augnháranna til að fá skarp6ARALITURINN &ESTIVAL VAR
NOTAÈUR ¹ ,ÅSBETU
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ari línu á augun,“ segir Elísabet en
þá tekur hún ljósbrúnan augnskugga með gráum tóni sem hún
setur á innan á augnlokið og upp að
augabrún. „Þá læt ég augnskuggann Grape, sem er muskaður bleikur litur, á mitt augnlokið
og aðeins upp fyrir glóbuslínuna.
Til að fá andstæðu í litunum sem
eru notaðir set ég gulan lit á enda
augnloksins og svo er Pink Frost,
hvítur litur með perluáferð, settur undir augabrún.“
Loks eru öll skil blönduð þannig
að förðunin sé mjúk og fallegt
flæði myndist á augnlokinu. „Í
staðinn fyrir augnblýant nota ég
fjólubláa augnskuggann Endless
sem er settur við augnháralínu
bæði á augnlokið og undir augað.“

LFA 3TJÎRNUR
(AWAIIAN 3TJÎRNUR
0RINSESSU 3TJÎRNUR
0OP 3TJÎRNUR

%LÅSABET FARÈAÈI ,ÅSBETU MEÈ MÎTTUM
LITUM EN STÎLLURNAR FENGU L¹NAÈA K¹PU
OG HÒFU Å /ASIS TIL AÈ FULLKOMNA ÒTLITIÈ
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

Varirnar er gott að skrúbba og
setja varasalva á þær áður en þær
eru farðaðar að sögn Elísabetar.
„Ég móta varirnar vel og hef þær
skarpar með varablýantinum Café
au Lait en hann er dökk búrgúndílitaður. Ég set hann aðeins inn á
varirnar en varalitinn, Festival sem
er rústrauður, set ég bara inn á
miðjuna. Hann nær ekki varalínu
en þetta er gert svo að varaliturinn
renni síður í fínar línur meðfram
vörunum,“ segir Elísabet, sem þá
er búin að farða módel sitt, Lísbetu.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

Nýtt á Íslandi

Frábær staður til að halda afmæli fyrir 3-12 ára stelpur
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"ÒNINGAR
'LAÈNINGUR
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ÕMSIR LEIKIR
,ÅM TATTO
¶EMASKREYTING

.AGLASKRAUT
&YLGIHLUTIR
6EITINGAR
+AKA
(¹RSKRAUT
!NDLITSSTEINAR
!NDLITSM¹LNING
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BÍLAR &
FARARTÆKI

&ORD &OCUS !MBIENTE ¹RG  EK 
Ö KM  GÅRA , LFELGUR SKOÈAÈUR
TIL k 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö
.¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBILARIS RN
 3  

0EUGEOT  TÎFFARABÅLL MKITTI ALLAN
HRINGIN  VÁL  GÅRA EK  ÖKM
6ERÈ  Ö L¹N CA Ö 5PPL Å 3
 EÈA WWWATBILARIS

#HEROKEE /VERLAND k ÖESSI ER MEÈ
ÎLLUM AUKAHLUTUM MÎGULEGUM -JÎG
FLOTTUR BÅLL 9FIRTAKA ¹ UM  M 5PPL
Å S  

X X X $IESEL DIE

!LFA 2OMEO #ROSSWAGON X DIESEL
bJEPPLINGURm ,EÈUR "OSE HLJËMKERFI
SJ¹LFVIRK MIÈSTÎÈ OMFL KM 3KR
 6 KR 3  

4¾KNIBYLTING (YBRID GEFUR AUKINN KRAFT
MEÈ MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN
SPARNEYTNI (9"2)$ TVINNBÅLAR FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM
4OYOTA 9ARIS 3OL  k 3SK %K
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


4ILBOÈ 4ILBOÈ

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG k %K  ÖÒS M
,EÈUR m KRËM FELGUR LOW PROFILE HV
 M 4ILBOÈ  Ö &LOTTUR BÅLL 5PPL
Å S  

-USSO 3PORT PICK UP ¹RG 
4OPPEINTAK $ÅSEL SSK EKINN 
KM BEIN SALA 6ERÈ  KR 3ÅMI
 

6OLVO 8#
!5$) ! 3%$!. ¹RG  EK  Ö KM
3SK , 3TAFR¾N MIÈSTÎÈ 4),"/¨
&¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI  Ö ¹HV 
Ö.¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBILARIS RN
 3  

6OLVO 8# ¹RGERÈ  EK AÈEINS
 ÖÒS KM SJ¹LFSSKIPTUR 6ERÈ   M
3KOÈA SKIPTI ¹ NÕLEGUM DÅSILBÅLUM GOTT
L¹N FR¹ 4- GETUR FYLGT 5MBOÈSBÅLL !LLAR
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

4OPP BÅLL
!5$) ! 3%$!. ¹RG  EK  Ö KM
3SK ,  GANGAR AF FELGUM m OG m
BOSE HLJËMKERFI  ¶JËNUSTUBËK
6ERÈ  Ö 4),"/¨  Ö .¹NARI
UPPL ¹ WWWARNARBILARIS RN 
3  

Ö KR !&3,4452 --# -/.4%2/
,)-)4%$ ¹RG  EK  Ö MÅLUR ,
3*3+ ,%¨52 4/00,²'! 6ERÈ  Ö
4),"/¨  Ö ¹HV  Ö AFB  Ö A
M¹N .¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBILARIS
RN  3  

!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

²TSÎLUVERÈ

*EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED ¹RG k
%INN MEÈ ÎLLU %K  ÖÒS MÅL 6 
ÖÒS 6ETRARDEKK FYLGJA HV  Ö 5PPL
Å S  

#HRYSLER - ¹RG k EKINN  Ö
MÅLUR  , 6  HP ,EÈUR LÒGA OG
RAFMAGN Å ÎLLU .ÕSK Å TOPPSTANDI SETT
VERÈ   Ö &¾ST ¹  Ö STGH 5PPL
 

#HEVROLET *EPPI  ¹RG EKIN M
SÅDRIF #$ $6$ 4OPPLÒGA  M¹N 


/PEL !STRA ¹RG  EK  ÖÒS 3K
2EYKLAUS Å TOPP STANDI 6ERÈ  ÖÒS
3  

4OYOTA #OROLLA X ¹RG k 6 
ÖÒS 6ETRARDEKK SKOÈ k 5PPL Å S
 

4IL SÎLU .ISSAN 0RIMERA ¹RG k
4OPPVIÈHALD 6  Ö 3  
-"ENZ %  #$) DIESEL NÕSKR 
SJ¹LFSKIPTUR EKINN  Ö KM LEÈUR ¹LFELG
UR 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3  

.ISSAN !LMERA ¹RG k EK  Ö 3SK
3K k 6  Ö 6 3  

3UBARU )MPREZA ¹RG k SJSK EK 
ÖÒS $R¹TTARKÒLA ²TVARP
CD ¹LF 6
AÈEINS  ÖÒS STGR 5PPL Å S 

(UNDAY 'ETS k CC 3SK %K 
ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU "ÅLAL¹N FYLGIR 5PPL
Å S  

4OYOTA #OROLLA ¹RGl %K  Ö  GÅRA
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLL MEÈ KRANA 

#HEROKEE 3PORT k   , VÁL BSK %K
 ÖKM ¥ GËÈU LAGI 4ILBOÈ ËSKAST !TH
SKIPTI 3  

"ÅLAR TIL SÎLU

(YUNDAI %LANTREA  %KINN  ÖKM
.Õ SKOÈAÈUR (EILS¹RSDEKK 'ËÈUR BÅLL 
GÅRA 'ANGVERÈ  Ö SELST ¹ KR  Ö
5PPL Å SÅMA  

&/2$ %80%$)4)/. %$$)% "!5%2 
-!..! ¹RG  EK Ö KM ,
6 3SK %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ  Ö
4),"/¨  Ö .¹NARI UPPL ¹ WWW
ARNARBILARIS RN  3  

4OYOTA ,ANDCRUISER  '8 $IESEL
 SJ¹LFSKIPTURMDR¹TTARKRËK EKINN
 KM 6EL MEÈ FARINN BÅLL EINN EIG
ANDI %NGIN SKIPTI 3TAÈGREIÈSLUVERÈ  
MILLJ 3ÅMI  

67 ,4  DIESEL MEÈ PALLI OG KRANA
NÕSKR  EKINN CA  Ö KM  GÅRA SK
 VERÈ  UPPLÅ SÅMA  
2AIDER %XTREME "UGGY 'ÎTUSKR¹ÈUR
WWW EXTREMEIS

4OYOTA (IACE $ISEL ¹RG  %K  Ö
6  STGR 3  

67 'OLF   ¹RG k EK  ÖÒS SSK
TOPPLÒGA m ¹LFELGUR 4OPP EINTAK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

67 POLO   ¹RGERÈ KEYRÈUR
 KM  KR STGR &REKARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

.)33!. 4%22!./ )) ¹RG  EK 
Ö KM , "ENSÅN  GÅRA DR¹TTARKÒLA
&ALLEGT EINTAK 6ERÈ  Ö 4),"/¨ 
Ö .¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBILARIS RN
 3  

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

3UBARU )MPREZA /UTBACK SPORT 
EK  ÖKM NÕ TÅMAREIM ALLT NÕTT Å
BREMSUM FLOTT OG VEL ÒTBÒIÈ EINTAK
6ERÈ  Ö ¹HVÅLANDI CA  Ö 5PPL
Å 3  EÈA WWWATBILARIS

4IL 3ÎLU $AF SENDIBIFREIÈ ¹RG k EK
 ÖÒS KM -"ENZ ¹RG k MEÈ
KRANA EK  Ö KM /PEL 6ECTRA 4DI
¹RG k EK  Ö KM  SAMA STAÈ ER
TIL SÎLU 0AJERO k VARAHLUTIR Å 0ATROL VÁL
  OG GÅRKASSI Å 'ALLOPPER .¹NARI UPPL
GEFUR RNI Å S  

4IL SÎLU ,ANDROVER DISCOVERY ¹RG 
EKINN  ÖUS BÅLL Å GËÈU STANDI UPPL Å
SIMA 

4IL SÎLU 4OYOTA 2AV JEPPI ¹RG 
EKINN  KM ,EÈUR HITI Å S¾TUM
SËLLÒGA OFL VERÈ  5PPL Å S
 

6OLVO 3 ¹RG k SK k EK  Ö
BSK 6  Ö 5PPL Å S  

 OKTËBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
 ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI CA  Ö
¹ M¹N  3UBARU ,EGACY STATION ¹RG
k EK Ö $ÎKKAR RÒÈUR PERLUHVÅTUR
3
4OYOTA !VENSIS ¹RG k EK  Ö 4IL SÎLU
MEÈ  L¹NI 5PPL Å S  

&ORD &  +ING 2ANCH EINN MEÈ ÎLLU
EK  Ö &¾ST GEGN YFIRTÎKU   MILLJ
SEM ERU  Ö ¹ M¹N 3  

&IAT -AREA 7EEKEND ¹RG k 6ERÈ 
ÖÒS 3KOÈA ÎLL TILBOÈ 5PPL Å S 
 "JÎRN

²TSALA

6OLVO 3   SSK ¹RG  EK 
ÖÒS LEÈUR S¾TI RAFMAGN Å ÎLLU OG FL
&ALLEGUR OG GËÈUR BÅLL ,ISTAVERÈ 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3TG 5PPL Å S 


¥BÒÈ ¹ HJËLUM

#HEVROLET 0 %K  ÖÒS MÅLUR BÅLLIN ER
Å GËÈU STANDI EN ÖERFNAST SM¹ AÈHLINN
INGAR "ÅLLINN ER BÒINN ÎLLUM Ö¾GIND
UM 6ERÈ  ¹HVÅLANDI L¹N ER
  5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 4URING  X
¹RG k %KINN  ÖÒS KM SKOÈUN
 BÅLL Å GËÈU STANDI %INNIG TIL SÎLU
4OYOTA #OROLLA ¹RG k SKOÈUÈ 
6EL ÒTLÅTANDI OG EYÈSLUGRANNUR 5PPL Å
S  

3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
ÖÒS

4OYOTA #OROLLA 3TATION ¹RG k SJSK
6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 3  
#RYSTLER 3ARATOGA ¹RG k EK  ÖÒS
SSK RAFMAGN Å RÒÈUM SAML¾SINGAR OG
FL 3K k 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   
4IL SÎLU &ORD 7INDSTAR ¹RG k SK 
Å ÖOKKALEGU ¹STANDI 6ERÈ  ÖÒS 
TILBOÈ 5PPL Å S  

VW POLO  L k MJÎG VEL MEÈ FARINN
 L¹N GETUR FYLGT VERÈ ÖÒS 


  ÖÒS

2ENAULT #LIO  DYRA ¹RG k EK  ÖÒS
'OTT STGR VERÈ %INNIG !YGO ¹RG k EK
 ÖÒS SJSK 6  Ö 3  
*EEP #HEEROKIE k ÖARFNAST VIÈGERÈAR
6  Ö 3  
$ODGE $URANGO ,IMITED (EMI  ,
¹RG  EKINN ÖÒS 3VARTUR ,EÈUR
$6$$R¹TTARKRËKURGL¾SILEGUR BILL !4(
AUÈVELD KAUP  ÖÒS OG YFIRTAKA ¹
L¹NI ÖÒS  M¹N 5PPL 3


4OYOTA #OROLLA 8,)  ¹RG k 6ERÈ 
ÖÒS 3  

 Ö KR AFSL¹TTUR

²TSALA

.ISSAN !LMERA k   3J¹LFSKIPTUR
%KINN  ÖÒS $R¹TTARKÒLA &JARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR 'EISLASPILARI 2AFDRIFNAR
RÒÈUR OFL 3AML¾SINGAR 6INDSKEIÈSPOIL
ER ,ISTAVERÈ  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

"MW -  EK  GÅRA HEST
ÎFL NÕ DEKK NÕ KÒPLING LEÈURKL¾DD
UR GLERTOPPLÒGA ÖJËNUSTUBËK
4ILBOÈ ÖKR ÒTBORGUN OG YFIRTAKA ¹
Ö AFB Å DES.¹NARI UPP Å SÅMA
  EÈA ¹ WWW.ETBILARIS

4ILBOÈ ËSKAST

m DEKK OG ¹LFELGUR NÕSKR¹ÈUR 
SJ¹LFSKIPTUR  MANNA RAFMAGN Å ÎLLU
CRUISECONTROL ABS CD SPILARI HIT Å S¾TUM
FJARL¾SING DR¹TTARKRËKUR ÖAKBOGAR
STIGBRETTI OFL %KINN AÈEINS  Ö +EINN EIGANDI VERÈ  MILLJ %NGINN
SKIPTI GL¾SILEGT OG MJÎG VEL MEÈ FARIÈ
EINTAK UPPL Å S   &R¹GANGUR
LÎGGILTS BÅLASALA FYLGIR

&ORD -ONDEO  ¹RGl %K 
ÖKM ÖÒS KM 3SK .ÕSKR  .¾STA
SKOÈUN k 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 
 (AUKUR

.ISSAN !LMERA k   BEINSKIPTUR
EK Ö GEISLASPILARI FÅNN KONU BÅLL EÈA Å
SKËLANN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL 

&ORD &IESTA k EK  .Õ SKO
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3TG 5PPL Å S
 

67 6ENTO ¹RGl %K  ÖÒS 3Kl
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
3TGH 3UMAR OG VETRARDEKK KRËKUR
!RNAR  

2ANAULT #ONGO ¹RG k .ÕSK 6SK BÅLL
%K  ÖÒS 6ERÈ ¹N VSK  ÖÒS
TILBOÈ 5PPL Å S  

4OYOTA #ARINA % ,  SK  EK
ÖÒS NÕ DEKK KRËKUR LÅTUR VÁL ÒT Å
GËÈU STANDI V ÖÒS UPPL 
ENGIN SKIFTI

&ORD &IESTA k EK  .Õ SKO
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3TG 5PPL Å S
 

4IL SÎLU )NFINITI &8  ¹RG  EK
 Ö MÅLUR %INN MEÈ ÎLLU SETT VERÈ
  M 'ËÈUR STGR AFSL¹TTUR 5PPL Å S
 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2
 '8 $)3%, 2'%2¨


3UZUKI 3WIFT ¹RG k TIL SÎLU 2AUÈUR
MEÈ SPOILER OG DÎKKUM RÒÈUM EK
 KM 9FIRTAKA ¹ L¹NI  Ö 5PPL
Å S  

"MW  3HADOWLINE

¹RG  EK Ö "ÅLLINN ER ¹ FLOTTUM m
""3 FELGUM 3J¹LFSKIPTUR MEÈ SPËLVÎRN
STEPTRONIC OG ÖESSU VENJULEGA 2AFDRIFNAR
RÒÈUR RAFDRIFIN S¾TI MEÈ MINNI RAFDRIFIÈ
STÕRI 3J¹LFDEKKJANDI SPEGLAR "ÅLLINN ER
MEÈ STËRA NAVIGATION SKJ¹NUM 3VART
LEÈUR ER Å BÅLNUM 2AFDRIFIN GLER TOPP
LÒGA - STÕRI OG M ÒTLÅTANDI M¾LABORÈ
AÈGERÈASTÕRI 8ENON LJËS OG ANGEL EYES
&JARL¾GÈARSKYNJARAR AÈ FRAMAN OG AFTAN
2AFKNÒIN GARDÅNA Å AFTURRÒÈU 3ÅMI Å
MIÈJUSTOKKI 2EGNSKYNJARI FYRIR RÒÈU
ÖURRKUR 5PPHITUÈ S¾TI 6ERÈ  ¹HV
 UPPL  

"ENZ CE %KINN KM ,EÈUR
TOPPL ¹LFELGUR ¶ARFNAST SM¹ AÈHLYNN
INGAR 6ERÈ  5PPL Å 
0EUGEOT  3 ¹RG k SPORTÒTG¹FA
 VÁL %K  Ö %INN AF F¹UM HÁR ¹
LANDI 6  Ö 3  

+)! 3ORENTO   DISEL EK AÈEINS 
ÖÒSKM m BREYTTUR OG DR¹TTARBEISLI
"ÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS UPPL
Å S  
4IL SÎLU "-7  ¹RG k HENTAR VEL
TIL AÈ GERA UPP EÈA Å VARAHLUTI UPPL Å
S  
.ETT OG FALLEG RAUÈ #OROLLA :EDAN
3OL TIL SÎLU %KINN  RGERÈ
 3J¹LFKIPTUR $R¹TTARKRËKUR 6ERÈ
 5PPL   %LLEN

3PARIBAUKUR 'ULLFALLEGUR 'OLF k 
#OMFORTLINE 3TGR  3ÅMI 


  ÖÒS

/PEL !STRA  ST RG  %K Ö
SETT VERÈ Ö6ETRARD FYLGJA'ËÈUR
BÅLL 4ILBOÈ Ö STGR 5PPL Å S

Til afhendingar
strax

67 'OLF k 3UMAR OG VETRARD VEL MEÈ
FARINN SK  HV CA  Ö 4ILBOÈ 
Ö 3  

 L¹N

!LVÎRU ÒTSALA

.µ2 /' '*®2"2%94452
 $/$'% $52!.'/
,)-)4%$ (%-) 

 MANNA "AKKSKYNARI !"3 !RMPÒÈI
m LFELGUR
&JARL¾SINGAR
(ITI Å
S¾TUM
(RAÈASTILLIR (ÎFUÈPÒÈAR ¹
ÎLLUM S¾TUM +ASTARAR ,EÈUR ,ITAÈ
GLER AFTAN ,OFTK¾LING -INNI Å S¾TUM
2AFDRIFIN S¾TI 2AFDRIFNAR RÒÈUR PEDALAR
OG SPEGLAR 3PËLVÎRN 3TÎÈUGLEIKAKERFI
6ELTISTÕRI ¶AKBOGAR -EÈ H¹U OG
L¹GU DRIFI  DISKA GEISLASPILARI -0
SPILARI 6ANDAÈ HLJËÈKERFI (LIÈAR LÅKN
ARBELGIR 'ËÈ GEYMSLUHËLF 2AFM OPNUN
¹ AFTURHLERA /FL +M M¾LIR 4VEGGJA ¹RA
%VRËPSK VERKSMIÈJU¹BYRGÈ ¶JËNUSTAÈUR
AF 2¾SI HF 'L¾SILEGUR ALVÎRU LÒXUSJEPPI
¹ AÈEINS KR  STGR 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

4IL SÎLU 2ENAULT -EGANÁ 3CENEC ¹RG
k EK  ÖÒS SJSK %R Å MJÎG GËÈU
LAGI SETT 6ERÈ  ÖÒS &¾ST ¹ 
ÖÒS 5PPL Å S  

"-7  - 4%#.)#  EK 
Ö - STUÈARAR M SPOILER M ¹LFELGUR M
INNRÁTTING M SPORTM¾LAR M STÕRI 3TËRI
SKJ¹RINN 4ITANUM INNRÁTTING M SPORT
LEÈURS¾TI - +ËNGABL¹TT LAKK SJËN ER
SÎGU RÅKARI "ÅLLINN F¾ST ¹ L¾KKUÈU VERÈI
¹ YFIRTÎKU 5PPL Å S  

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

4OYOTA #OROLLA k EKINN Ö VERÈ
Ö UPPL -AGNÒS  

4IL SÎLU HVÅTUR 4OYOTA 2AV .ÕSKR
 %K Ö ²RVALSBÅLL 6ERÈ
 Ö 3TGR 3  

.ISSAN PRIMERA ¹RGERÈ k KEYRÈUR 
Ö 4ILBOÈ ËSKAST &REKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA   +ALLI

 ÖÒSUND

4OYOTA #OROLLA  ¹RG k  GÅRA EK
 ÖÒS NÕ TÅMAREIM OG BREMSUR 5PPL
Å S  

.ISSAN 0RIMERA 3,8 ¹RG k -ËTOR
EKINN UMÖB  ÖÒSUND OG BODY
EKIÈ UM  ÖÒSUND LÅTUR MJÎG VEL
ÒT 'EISLASPILARI ¹LFELGUR SPOILER "ÅLINN
F¾ST ¹  ÖÒSUND !LLAR UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

Millilangur, fastur álpallur,
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.
Til í þremur lengdum.

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

0ASSAT ¹RG k EK ÖKM  BEINSK
3K .Õ TÅMAREIM Ö 3  

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll
Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö,
3 manna.

4OYOTA ,ANDCR  k EK ÖÒS m
DEKK LOFTL¾SINGAR OFL 6ERÈ ÖÒS
"ÅLA OG VÁLASALA "ORGARNESI 3ÅMI 


4/9/4! ,!.$ #25)3%2  '8 m
RGl 3SK %K ÖKM .ÕSKR 
.¾STA SKOÈUN k 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  

Verð 3.850.000* kr. án vsk.
"-7 8 ¹RG  3ËLLUGA DR¹TTARB
LEÈUR MINNI Å S¾TUM OMFL 'ULLFALLEGUR
BÅLL EK  6  Ö ¹HV Ö
4ILBOÈ YFIRTAKA Ö 5PPL Å S 

$EAWOO ,ANOS k EK  Ö BSK NÕSK
6ERÈ  Ö 3  
&ORD 7INDSTAR k EK  Ö -EÈ
NÕUPPTEKNA VÁL ¶ARFNAST LAGF¾ 6ERÈ
 Ö 3  

«DÕRIR BÅLAR

"ENZ   MATIC

3UBARU &ORESTER ¹RG k %K  Ö 3K
k 6  Ö 3  

4IL SÎLU "ENS  MATIC ¹RG k TIL SÎLU
N¹NAST RYÈLAUS BÅLL SEM ÖARFNAST SM¹
VIÈGERÈAR EN ER NOTH¾FUR 4ILBOÈ ËSKAST
Å SÅMA   EÈA UPPTOKUHEIMILID
GMAILCOM

,ANCER STATION k 6  ÖÒS (ONDA
#IVIC k 6  Ö 'RAND #HEROKEE
k 6 6  Ö #IVIC k V  ÖÒS
3  
&ORD %XPLORER ¹RG k EK  ÖÒS
4OPPBÅLL 6  ÖÒS STGR 3  
  
67 'OLF   ¹RGl $ÎKKBL¹R EK 
ÖÒS "EINSK DR¹TTARKÒLA RAFDRIFNARRÒÈUR
CD SAML¾SINGAR 6ERÈ  ÖÒS 6EGNA
FLUTTNINGA 5PPL Å S  
4OYOTA 2AV  ¹RG k BS EK  KM
$R¹TTARKRËKUR 2AUÈBRÒNN 6ERÈ 
ÖÒS 3     

.ISSAN -URANO 3 !7$ k ¹RG
0ERLUHVÅTUR %KINN  ÖÒS MÅLUL,JËST
LEÈUR 'L¾SILEGUR BÅLL VERÈ AÈEINS 
ÖÒS 5PPL 3  

4OYOTA (IACE DÅSEL X ¹RG k
3ENDIBÅLLVINNUBÅLL %K  Ö ¶ARF AÈ
LAGA BREMSUR ²TSALA TILBOÈ 5PPL Å S
 

/PEL !STRA ST ¹RGl ¶ANAST SM¹ VIÈ
GERÈ 3ELST ¹  ÖÒS 5PPL ¥ S 


4IL SÎLU GËÈUR 6OLVO  b EKINN 
Ö SKOÈAÈUR  6ERÈ KR  S

&LOTTUR +IA 'RAND 3PORTAGE k %KINN
ÖÒS SKOÈ k $R¹TTARKÒLA RAFMAGN Å
ÎLLU ÖÒSUND 
4OYOTA #AMRY l ',) 3K EKÖÒS
SKOÈAÈUR  ER Å LAGI EN ER FARIN AÈ L¹TA
¹ SJ¹ TÎLUVERT AF VARAHLUTUM GETUR FYLGT
SKIPTI ¹ SLEÈA EÈA FJËRHJËLI KOMA TIL
GREINA ANNARS TILBOÈ  
4OYOTA #ARINA %  SSK ¹RG k EKINN
 ÖÒS .ÕTT PÒSTKERFI NÕ VATNSD¾LA OG
TÅMAREIM 3K k VERÈ  5PPL Å
S  

$AIHATSU 4ERIOSl 7$  D EKINN
ÖÒS6EL MEÈ FARINN6ERÈ KRÖÒS
S 
67 'OLF #, ¹RG k AÈEINS EK  ÖÒS
 EIGANDI NÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
4OYOTA COROLLA k EKINN  ÖÒS 3ELST ¹
 ÖÒS 5PPLYSÅ SÅMA 
«TRÒLEGT VERÈ  4OYOTA 9ARIS 4ERRA RG
k ¹  ÖÒS SETT VERÈ  ÖÒS%K
 Ö MJÎG GËÈU ¹STANDI 3  

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.

  ÖÒS

$AEWOO -ATIZ ¹RG k %K  Ö 6EL
MEÈ FARINN 6  Ö 3   
 

Langur, sjálfskiptur, 184 hö,
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.

4IL SÎLU +IA #LARUS ¹RG k EK  ÖÒS
3KOÈ k "ÅLL Å GËÈU ¹STANDI 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
2ENAULT ,AGUNA  ¹RG b HV L¹N
Ö AFB Ö ¹ M¹N NÕSKOÈAÈUR 6ERÈ
Ö 3
67 #ADDY BITABOX ¹RG  ÖARFN SM¹
LAGF FYRIR SKOÈUN FÅNN FYRIR IÈNAÈAR
MANNINN 6 ÖÒS 5PPL Å 3

&RÒAR BÅLLINN 4OYOTA 9ARIS  ¹RG  TIL
SÎLU %K  ÖÒS  EIGENDUR FR¹ UPPHAFI
SUMAR OG VETRADEKK 4OPP VIÈHALD OG
ALLAR B¾KUR 5PPLÕSINGAR  

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100
*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007
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Antíkin ekki upp á punt
L INNLIT

Með Feng Shui
í ﬁngrunum
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Antíkin ekki upp á punt

1

L Jón Þorsteinsson, söngvari og söngkennari, á mörg falleg antíkhúsgögn en sérstaklega
eru honum hjartfólgnir munir sem áður voru í eigu foreldra hans og langömmu og langafa.

2

Litbrigði vínsins
L Á dimmum haustkvöldum er tilvalið
að skerpa á rómantíkinni. Kveikja á kerti,
draga fram rauðvínsflösku og skenkja í falleg
vínglös. Ekki sakar ef glösin auka á stemninguna með rómantískri lögun eða lit.

1. Svart eins og náttmyrkrið. Glösin frá
Habitat fást í ýmsum litum. Bæði glösin kosta 790
krónur.
2. Rautt og rómantískt rauðvínsglas úr Egginu.
3. Svört og sérstæð karafla
sem fæst í Habitat og er í sama
stíl og glösin hér
að ofan. 2.190 kr.

3

4. Gamaldags
sjarmi einkennir
þessi fallegu fjólubláu
glös úr Tekk Company.
Annað er rauðvínsglas en
hitt sætt sérríglas. Stærra
glasið kostar 1.480 kr en
sérríglasið 1.280 kr.

„Ég á hér rókókósófasett með svolítið sérstaka sögu,“ segir Jón Þorsteinsson, söngvari og söngkennari, þegar hann er inntur eftir
uppáhaldshlut á heimili sínu sem er
ríkt af antíkmunum. „Ég átti heima
í Hollandi um tíma og átti þar góða
vinkonu, Aðalheiði Hólm Spans.
Hún átti bróður sem hét Gunnar
Hólm og bólstraði meðal annars
fyrir Bessastaði og Alþingi. Árið
1982 er ég að koma heim að syngja
og Heiða biður mig fyrir stranga af
einhvers konar brókaði eða silkiáklæði í rókókóstíl fyrir bróður
sinn á Íslandi,“ segir Jón sem hélt
með Heiðu í ferð á lager rétt hjá
Utrecht sem hann lýsir sem heljarstórri skemmu þar sem strangar héngu marga metra upp í loft.
Þar fékk hann í hendur skrautlegt
rókókómunstrað efni sem hann fór
með til Íslands.
„Tveimur, þremur árum síðar
kem ég heim aftur að syngja og
þá sé ég stóla heima hjá mömmu
og pabba með sama áklæði og ég
kom með heim. Mamma var aldrei
fyrir skraut og prjál og ég segi
hissa, „hvar fenguð þið þetta?“ og
hún spyr til baka hvort mér þyki
þetta heldur skrautlegt. Jón neitar því og fær þá að vita að foreldrar hans hafi fengið þessa stóla að
láni frá Gunnari bólstrara. Hann
hafði ætlað að smíða sett fyrir fólk
sem fékk bakþanka og fannst stólarnir heldur skrautlegir. Foreldrum Jóns fannst stólarnir hins vegar
svo þægilegir að Gunnar kláraði
settið og þau keyptu það af honum.

4

L Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók þessa mynd af Söru
Björnsdóttur listamanni á heimili hennar. Útgáfufélag: 365
- miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Emilía
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi
Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Könnustólinn eða servantinn smíðaði
langafi Jóns árið 1898 en kannan og
skálin eru upprunaleg.

Jón Þorsteinsson söngvari í rókókósófasettinu góða. Hann hefur upp raust sína eftir
áralangt hlé í Hallgrímskirkju á morgun.
FRÉTTABLAIÐ/VALLI

Faðir Jóns lést fyrir fjórum árum
og stuttu síðar keypti Jón settið af
móður sinni. Svo nú er það heima
hjá honum, settið góða, bólstrað
með áklæði sem hann flutti sjálfur
til landsins fyrir tuttugu og fimm
árum.
Antík er sannarlega stíll Jóns
en hún er þó alls ekki upp á punt
á hans heimili heldur notar hann
allt sem hann á. Jón hefur stærstan hluta síns fullorðna lífs búið erlendis. Fyrst í Bandaríkjunum, svo
Noregi, Danmörku, Ítalíu, Þýskalandi og frá 1980 í Hollandi. „Þegar
maður er sífellt á ferðalögum vill
maður hafa eitthvað umfaðmandi
þegar maður kemur heim,“ útskýrir Jón sem fannst því mjög gott að
eignast gamla muni úr búi ömmu

sinnar og afa þegar hann flutti alkominn heim árið 2001.
Jón hefur aðallega fengist við
söngkennslu undanfarin ár en nú
ætlar hann að stíga á svið á ný
„Fyrir utan útgáfutónleikana á
Akureyri er þetta í fyrsta sinn í tíu
ár sem ég syng opinberlega,“ segir
Jón sem hefur nýlega gefið út diskinn Ó, Jesú, að mér snú. „Tónlistin var tekin upp árið 1991 og það
var held ég síðasta vínylplatan sem
gefin var út á Íslandi,“ segir Jón
en á disknum eru 23 sálmar. „Þetta
er sú tónlist sem mér þykir vænst
um,“ segir Jón en Hörður Áskelsson mun leika undir með Jóni. Tónleikarnir verða á morgun, sunnudag, í Hallgrímskirkju og hefjast
klukkan 17.00.
solveig@frettabladid.is

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Veldu það besta!

Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Frí þrýstijöfnunarmæling
sem greinir hvaða dýna
hentar þér best

Rafmagnsrúm
í úrvali

Fallegir svefnsófar
með góðum dýnum

LONDON SYMPHONY SÓFINN ER HANNAÐUR

Í TAKT VIÐ HEIMILIÐ

ÞEIR VIÐSKIPTAVINIR SEM PANTA
NÚNA Í OKTÓBER GETA FENGIÐ
SÓFANN AFGREIDDAN FYRIR JÓL

FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ UPPSETNINGU Á SÓFA SEM PASSAR INN Á ÞITT HEIMILI

Veldu mismunandi form, liti og áklæði

Veldu mismunandi arma

Veldu mismunandi fætur

London Symphony sófinn er bráðsnjöll hönnun og framleiðsla sem kemur frá
frændum okkar í Danmörku. Þú getur aðlagað sófann að þínu heimili með því
að raða saman ólíkum formum, velja mismunandi áklæði, arma og fætur.
Möguleikarnir eru nánast óendanlegir og verðið kemur skemmtilega á óvart.

NÝ SENDING
115x88 sm

239x88 sm
320x150 sm

265x225 sm

265x295 sm

325x110 sm

245+302 sm

PÚÐAR FRÁ DANISH ART WIEVING

CALIA ITALIA SÓFARNIR ERU HÁGÆÐA FRAMLEIÐSLA OG

HÖNNUN FRÁ ÍTALÍU
Calia Italia tungusófi
Stærð: 270 x 213 sm
Fæst með hvítu eða svörtu leðri
Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 249.900,-

HÖFUM
EINNIG OPIÐ Á
SUNNUDÖGUM

KOMDU VIÐ Í SETT OG SKOÐAÐU
FJÖLBREYTT ÚRVAL AF VÖNDUÐUM
HÚSGÖGNUM Á HAGSTÆÐU VERÐI

Calia Italia tungusófi
Stærð: 274 x 150 sm
Fæst með hvítu eða svörtu leðri
Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 229.900,-

Calia Italia Premium hvíldarsófi
Stærð: 222 sm
Öll sætin eru með skemli
Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Verð kr. 179.900,-

Fakta tungusvefnsófi
Stærð: 237 x 160 sm
Hægt að velja hvoru megin tungan er
Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

Bali hornsófi
Stærð 250 x 210 sm
Fæst með ljósu eða dökku áklæði
Verð kr. 129.900,-

ENDURSÖLUAÐILAR OKKAR Á LANDSBYGGÐINNI ERU
VERSLUNIN BJARG Á AKRANESI OG BETRA BAK Á ÍSAFIRÐI
SETT EHF • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 1400 • FAX: 554 2453 • WWW.SETT.IS
OPNUNARTÍMI: MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00 • SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

VISA OG EURO RAÐGREIÐSLUR

BJARG • AKRANES • SÍMI: 431 2507

BETRA BAK • ÍSAFJÖRÐUR • SÍMI: 456 4566

BROS 5581/2007

NÝTT
KORTA
TÍMABIL

VIFTUR
Einn tveir og þrír 31.294
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• Veggviftur
• Loftviftur
• Bor›viftur
• I›na›arviftur
• ﬁakviftur
Su›urlandsbraut 8 • 108 Reykjavík • Sími 540 7000 • www.falkinn.is
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Uppblásin ævintýraveröld
LInflate

er hönnunar- og framleiðslufyrirtæki sem unnið hefur til viðurkenninga fyrir uppblásna innanhússmuni og mannvirki.
Þegar fyrirtækið Inflate var
stofnað árið 1995 hóf það framleiðslu á uppblásnum munum
eins og standlömpum, öskubökkum, eggjabikurum og ávaxtaskálum, með notagildi og viðráðanlegt
verð að leiðarljósi.
Það vakti athygli eftir þátttöku

í 100% Design Show í London ári
síðar, sem opnaði því fjölda viðskiptatækifæra um allan heim.
Fyrirtækið er nú með tvær skrifstofur í London og þá þriðju í
Hong Kong.
Síðustu fimm ár hefur það lagt
aukna áherslu á stærri formgerð-

ir og reist heilu uppblásnu mannvirkin, sem eru annaðhvort viðburðatengd eða varanleg. Eins og
meðfylgjandi myndir sýna virðist hugmyndaflugi starfsmanna
engin takmörk sett. Nánar á www.
inflate.co.uk
roald@frettabladid.is

*AKKAR
3TUTTK¹PUR
²LPUR
0ELSAR

Artitalia, frá árinu 2005.

(ÒFUR

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Antarctica 2007. Inflate hannaði þetta rými fyrir Natural History Museum í London
þar sem safngestir geta fræðst um suðurheimsskautssvæðið.

Þetta kallast Air air, frá árinu 2001.

(INAR VINS¾LU
DÎNSKU
BËKAHILLUR
KOMNAR AFTUR
&¹ANLEGAR Å  LITUM
(LYNUR +IRSUBER 4EKK OG #OFFEE
(RINGIÈ OG BIÈJIÈ UM MYNDA OG VERÈLISTA

WWWHEIMILISPRYDIIS

Antarctica 2007.

Artitalia 2005.

Þetta mannvirki var upphaflega pantað
af fyrirtækinu British Land og átti að
reisa í miðri London. Svo fór þó að farsímafyrirtækið O2 keypti það og notar
það á kynningarferðum vítt og breitt
um Bretland.

Inflate vinnur að hönnun sýningarsalar við ána Hann í Kóreu. Gengið er út frá því að
húsið geti hýst ólíka viðburði ásamt því að auðvelt sé að færa það, þar sem flóð eru
algeng og ófyrirsjáanleg á svæðinu.
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
7DG<6GIÖC>(&
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Sími 594 5000
V``jgVi#^h

FLÖT LCD
Philips 26PFL5322
32” LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me›
1366x768 punkta upplausn, Digital Crystal
Clear og Progressive Scan, 4.000:1 skerpu,
Active Control og Contrast Plus, 2 x 20w
Nicam Stereó hljó›kerfi me› Incredible
Surround, 2 Scart (me› RGB), 2 HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
og textavarpi.

89.990

;JAAIK:G `g#..#..%

Dantax 15LCDDVDP1

Dantax 19LCDDVDP3

15" LCD SJÓNVARP með 1440x900 punkta
upplausn, Progressive Scan, HD Ready,
innbyggðum DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam
Stereó hljóðkerfi, kortalesara SD/MS/MMC, USB
tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, svefnrofa
og fjarstýringu. Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/
RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn,
Progressive Scan, HD Ready, innbyggðum DVD
spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi,
kortalesari SD/MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA
tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu. Spilar
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar
CD, CD-R/RW og JPEG.

VER‹
VE

LCD SJÓNVARP
OG DVD SPILARI

TILBO‹

39.990

FRÁBÆRT VERÐ

LCD SJÓNVARP
OG DVD SPILARI

VER‹
VE

49.990

FRÁBÆRT VERÐ

HEYRNARTÓLSTENGI

Enox LTV7315HD

Enox LTV7519WHD

United LTW27W63

15” LCD SJÓNVARP me› 1024x768 punkta upplausn,
Progressive Scan, 500:1 skerpu, 12V og 220V, 12w
Nicam Stereó hljó›kerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS
og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

19" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1280x1024
punkta upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 600:1 skerpu,
18w Stereó hljóðkerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, DVI tengi og textavarpi.

27" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1280x720 punkta
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 900:1 skerpu, 2x6w
Nicam stereo hljó›kerfi, 2 Scart, HDMI, Component, CVBS og
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

VER‹

29.990

FRÁBÆRT VERÐ

United LTV32W63
32" LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768
punkta upplausn, HD Ready, Progressive Scan, Nicam Stereo
hljóðkerfi, 2 Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹

79.990

;JAAIK:G `g#&&.#..%

TILBO‹

39.990

;JAAIK:G `g#*)#..%

69.990

;JAAIK:G `g#&%.#..%

DiBOSS LT37JHM

Akai LCA322WCHDE1
32" LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 20w Nicam Stereó
hljóðkerfi, 2 Scart, Component, SVHS og heyrnartólstengi, DVI
tengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹

TILBO‹

89.990

;JAAIK:G `g#&'.#..%

37” LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 punkta
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 800:1 skerpu, Digital
Comb Filter og Antireflex, 20w Nicam stereó hljó›kerfi, 2 Scart
(me› RGB), HDMI, Component, SVHS og heyrnartólstengi, VGA
tengi textavarpi og fjarst‡ringu.

TILBO‹

99.990

;JAAIK:G `g#&).#..%

ÖLL BESTU MERKIN
OG ÚRVALIÐ Á EINUM STAÐ
STÓR SKJÁR
LÁGT VERÐ
Grundig LXW1178735REF
46” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta
upplausn, HD Ready, Progressive Scan, 1.000:1 skerpu, Nicam stereó
hljóðkerfi, 3 x Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹

249.990

;JAAIK:G `g#().#..%

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP
með 1366x768 punkta upplausn, HD Ready,
V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive
Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA
Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x Scart
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹
‹

119.990
119 990
1
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JVC LT37A80
37" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768
punkta upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready,
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w Nicam
Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound, 2 Scart
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹

149.990

;JAAIK:G `g#&+.#..%

VEGGFESTINGAR
;NG>G6AA6G<:G >G
SJÓNVARPSTÆKJA, LCD,
EA6HB6D<BNC9K6GE6

B>CC>HKORT
1971 - 2007

G6;I¡@?6K:GHAJCHÏ JBÖA6'HÏB>*+-.%.%www.sm.is

6AA6G<:GÁ>G

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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„Andinn í íbúðinni er einstaklega góður og hefur verið frá upphafi,“ segir Sara sem hefur pælt mikið í Feng Shui-fræðum og gerði
það löngu áður en þetta komst í tísku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stóllinn kemur frá rýmingarsölu hjá
kunningjakonu Söru sem elti ástina
til Bretlands á sínum tíma.

Með Feng Shui
í fingrunum
L Sara Björnsdóttir listakona myndi vilja búa í geimstöð ef hún fengi að ráða. Heimili
hennar snýst hins vegar um það sem henni finnst fallegt og þægilegt.

„Glugginn gefur íbúðinni mikinn persónuleika enda var hugsað fyrir öllu þegar hús
voru byggð fyrr á tíðum. Arkitektúrinn snerist ekki um gróða og hraða eins og í dag,“
segir Sara.

Eldhúsið er upprunalegt. Sara og fjölskylda
hafa aðeins þurft að skipta um höldur.

Eftir tólf ár í risíbúð við Ægisíðuna var kominn tími til að leita að
nýju og stærra húsnæði. Draumurinn var að finna húsnæði þar sem
Sara Björnsdóttir listakona og fjölskylda gætu búið og starfað.
Eftir mikið eirðarleysi bæði
í vesturbænum og miðbænum
keypti fjölskyldan íbúð á Langholtsvegi þar sem Sara fann ró.
„Við kolféllum fyrir þessari íbúð
og náðum henni sem betur fer
skömmu áður en verðið reis á afturfæturna. Húsið er byggt árið
1946 og er mjög vandað. Það eru
fjórar íbúðir í húsinu og ég er á 145
fermetrum á annarri hæð,“ segir
Sara en íbúðin var með þrjár samliggjandi stofur og eitt svefnherbergi í upphafi.
„Í dag nota ég stofurnar þrjár
sem svefnherbergi, vinnuherbergi
og venjulega stofu sem er risastór.
Síðan er sonur minn í litlu herbergi hérna,“ segir Sara og bendir á ganginn sem er nokkuð sérstakur.
„Arkitektúr í dag snýst um að
flýta sér og græða. Hérna var hins
vegar hugað að flestu og gangurinn er gott dæmi um það. Hann er
risastór með gríðarlegum gluggum
til að ná inn birtu og gefur íbúðinni
gríðarlegan persónuleika,“ útskýrir Sara sem veltir mikið fyrir sér
orkuflæði heimilisins.
„Andinn í íbúðinni er einstaklega góður og hefur verið frá upphafi. Ég pæli mikið í Feng Shuifræðum og gerði það löngu áður
en þetta komst í tísku. Ég er mjög
næm og finn alltaf á mér hvernig hlutirnir eiga að vera bæði inni
á heimilum og jafnvel í verslunum. Ég reikna út áttir og reyni að
koma hlutunum fyrir svo að orkan
flæði rétt. Þá breyti ég og bæti við

„Gíraffinn birtist hérna einn daginn á vinnustofunni minni þegar ég var eitthvað
stífluð. Ég setti hann bara á öxlina og núna er hann besti vinur minn,“ segir Sara
Björnsdóttir listakona, sem segist vera mikill uppreisnarseggur í eðli sínu, sérstaklega varðandi reykingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

og gef mig ekki fyrr en þetta er
orðið rétt,“ segir Sara sem segir
þó engan sérstakan stíl vera í aðalhlutverki á heimilinu.
„Ég er ekki hrifin af neinum sérstökum stíl en ef ég væri hrikalega,

Á gólfinu í ganginum og í stofunni eru
upprunalegir dúkar frá árinu 1946.

ógeðslega rík myndi ég vilja eiga
mjög tæknilegt heimili. Enda er ég
nett geimvera,“ segir Sara hlæjandi og heldur áfram: „Ég myndi
hafa rafmagn á öllum hurðum sem
væru svona rennihurðir sem ekkert heyrist í eins og í geimstöð. Og
vera með fjarstýringu á öllu. Bæði
gardínum, ljósum og hurðum.“
Framúrstefnustíllinn hefur enn
ekki haldið innreið sína á heimili Söru svo í staðinn kýs hún þægindi.
„Heimilið snýst um það sem mér
finnst fallegt, þægilegt, og það sem
mig hefur vantað. Þannig hefur
stíllinn blandast í gegnum tíðina. Maðurinn minn er húsgagnahönnuður og hefur smíðað ýmislegt hérna. Síðan erum við með
hluti frá foreldrum mínum, annað
sem ég hef keypt á ferðalögum og
eitthvað úr Góða hirðinum,“ segir
Sara sem opnaði nýlega sýningu í
Gallerí dvergi og fram undan er
einkasýning í Berlín. rh@frettabladid.is

WWW.UU.IS

Barcelona
– Tvisvar í viku í haust og vetur

„Barcelona er heillandi borg og þar er margt að sjá. Ég mæli með að farþegar
fari í borgarferð til þess að ná áttum og þá næst líka að skoða ýmislegt á stuttum
tíma, t.d. Parque Güell og Sagrada Familia kirkjuna. Eins er frábært útsýni yﬁr
borgina frá Montjuïc hæðinni.
- Astrid Helgadóttir, fararstjóri Úrvals - Útsýnar í Barcelona

AYRE HOTEL CASPE

CATALONIA BERNA

Bjart og stílhreint hótel, hannað í nútímalegum stíl
en með þægindin að leiðarljósi. Hótelið er í 10 mín.
göngufjarlægð frá Plaza Cataluña og í herbergjum
er 25 tommu sjónvarpsskjár og internet aðgangur.

Staðsett í miðborg Barcelona og í göngufæri við Plaza
Cataluña, Römbluna og gotneska hverﬁð. Herbergin eru með
fallegum húsgögnum og marmaraklæddum baðherbergjum

Verð frá: 58.425,-

Verð frá: 49.900,-

á mann m.v. 2 í herb. m/morgunverði í 3 nætur. 9. nóv.

á mann m.v. 2 í herb. m/morgunverði í 3 nætur. 9. nóv.

Ferðaskrifstofa

Innifalið:Flug, flugvallarskattar,íslensk fararstjórn oggisting með morgunverði. Verð miðastvið að
bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofueða símleiðis erbókunargjald2.500 kr. fyrir hvern farþega.

ÚRVAL-ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Það er stíll yﬁr Barcelona sem margir telja fallegustu borg
í Evrópu. Barcelona er heillandi heimsborg, iðandi af líﬁ
og uppfull af menningu og listum, sögu og söfnum.
Gotneska hverﬁð er heillandi með fínum höllum frá
miðöldum, veitingastöðum, tapasbörum, verslunum
og þaðan er örstutt niður að höfninni. Við munum
bjóða upp á ferðir til þessarar frábæru borgar
tvisvar í viku í haust og vetur. Þú ert í öruggum
höndum með frábæra fararstjóra sem fara
í skoðunarferðir og eru þér innan handar.
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hönnuður
L JAKE PHIPPS
Breski hönnuðurinn
Jake Phipps starfar á
eigin hönnunarstofu
í London. Hann hefur
að mestu fengist við
að hanna einstaka
hluti en hefur undanfarið snúið sér að
því að hanna hluti til
fjöldaframleiðslu.
Nýjasta afurðin eru
loftljós sem kallast Jeeves
& Wooster. Margir kannast
líklega við þá félaga úr
þáttunum Yes Jeeves
sem fjallaði um aristókratann Bertie Wooster og
þjón hans Jeeves. Pípuhattarnir
eiga því mjög vel við.
Annað verka Phipps er egglaga stóllinn Orson sem er sæti mótað úr léttu
efni sem nota má bæði innan dyra og
utan. Stólinn má fá í ýmsum litum.
Rodin-ástarsæti er handgerður bekkur úr heilli eik til nota
utandyra. Þó er bekkurinn einnig
framleiddur úr öðrum efnum
sem vel má nota til að lífga upp
á stofur.
www.jakephipps.com

L KÖKUR TIL AÐ FULLKOMNA
DAGINN Fátt er heimilislegra en ljúfur kökuilmur á sunnudegi og einnig er
gaman að bjóða gestum í kaffi. Muffinskökur er einfalt að baka og til eru mýmargar uppskriftir þannig að allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi. Kökurnar líta girnilega út í munstruðum bréfum og
gaman er að skreyta þær á ýmsa
vegu. Við hvetjum því alla til að
gefa sér stund frá daglegu amstri
og baka ljúffengar múffur fyrir vini
og fjölskyldu og renna þeim svo niður
með ískaldri mjólk, bragðgóðu kaffi
eða öðrum góðum drykk að eigin vali.

smáhlutir

Dráttarvél, kerra og hestur úr íslenskum viði fyrir leikþyrstar litlar sálir. Dásamlegt handverk og hönnun listafólksins í Ásgarði.

Leikföng með sál
Í Álafosskvosinni er dekrað við smávaxin húsdýr, dúkkuvagna og vörubíla, en leikföngin
í Ásgarði eru öll fengin úr íslenskri náttúru og fagurri hugsjón handverksfólksins.
L

„Það byrjuðu þrír strákar að smíða leikföng í Ásgarði
árið 1993 en nú eru þeir orðnir 28 ásamt sjö verkstjórum,“ segir Heimir Þór Tryggvason, forstöðumaður Ásgarðs, sem er verndaður vinnustaður sem framleiðir aðallega leikföng úr tré, en einnig er unnið með ull,
skeljar, bein, steina og leður.
„Allur efniviður er náttúrulegur og ekkert í okkar
leikföngum sem ekki þolir forvitni litla fólksins sem
gjarnan vill smakka á leikföngum sínum á fyrstu
árunum. Við fellum trén sjálf, þurrkum
þau, vinnum úr
þeim og notum
aldrei lakk, en
flytjum sjálfir inn náttúruliti,
og einnig notum við matarolíu,“ segir Heimir Þór, en frá upphafi hafa starfsmenn lagt áherslu
á að hanna og þróa einföld, sterk
og skemmtileg leikföng sem eiga
sér samsvörun í íslenskum þjóðháttum, hvort sem um er að ræða
sjávarútveg, landbúnað, þjóðsögur eða ævintýri.
„Vörubílar og dúkkuvagnar eru vinsælastir hjá
yngstu börnunum en þegar þau stálpast vilja þau leikföng úr einhverri línunni okkar,“ segir Heimir Þór og
vísar í fluglínuna, ævintýralínuna og bændalínuna sem

inniheldur gamaldags bóndabæ, dráttarvél, hestvagn,
bónda og búfénað.
„Flóknast er að vinna eldavélar því við vinnum allt
utan frá svo engar skrúfur séu að utan, og eldavélin þarf að falla að öðru í sinni seríu, sem
er mikil nákvæmnisvinna. Litlu dýrin eru
svo auðveldust viðureignar, en við þæfum
ull á kindurnar svo börnin geti klappað
þeim og upplifað tilfinningu úr sveitinni.
Það er mikil vinna í hverjum hlut og allt að
tíu manns sem koma að hverju verki. Einmitt þess vegna er svo mikil sál og líf í leikföngunum,“ segir Heimir Þór, en Ásgarður er
í góðu samstarfi við Skógræktina
sem lætur vita þegar
tré eru felld.
„Fólk sem vill
grisja hringir einnig í
okkur og margir vita af
okkur og gefa fallin tré. Vörurnar seljum við svo hér
heima, á okkar eigin jólamarkaði hér í Álafosskvosinni
og í Kringlunni,“ segir Heimir Þór, en Ásgarður er með
fallega verslun í húsnæði Tindastóls að Álafossvegi 22
þar sem opið er frá mánudegi til fimmtudags frá klukkan 10 til 12 og 13 til 15.
Rétt er að benda á dásamlega heimasíðu Ásgarðs,
www.asgardur.is, þar sem líta má úrval handverka og
fleira sem gleður hjartað.
thordis@frettabladid.is

Í Ásgarði fæst fögur nytjalist fyrir fullorðna líka.

Sofðu, sofðu dúkkan mín. Dæmalaust er vaggan fín.

L DÝRÐLEGUR SOPI Tedrykkja landans hefur aukist til muna hin
síðari ár. Í takt við aukið úrval bragðefna má víða finna skemmtilega
lagaða tekatla og -bolla líkt og þá sem sjást hér. Teketillinn er straumlínulagaður með fallegri áferð og bollinn er í sama sniði. Fæst í Egginu
á Smáratorgi. Ketillinn kostar 4.383 og bollinn 759 kr.
L TIGNARLEGUR TERTUDISKUR Kökur og aðrir ábætisréttir
sóma sér alltaf betur á fallegum diski. Sérlega glæsilegt er
að sjá fallega tertu á háfættum kökudiski. Þessi kökudiskur er mjög í anda sjötta áratugarins
og þá sér í lagi liturinn. Diskurinn er úr postulíni og í
laginu eins og fimm laufa smári eða blómið petunia sem hann heitir eftir. Hann er 32 cm í þvermál og
25 cm á hæð.
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Ljósið í myrkrinu

2

L Kertaljós lífgar bæði upp á dimmt herbergi og þungan hug.
Skammdegið hellist nú yfir og því um að gera að berjast gegn
myrkrinu með fallegum kertum og öðrum ljósgjöfum.

1. Fjólublá lýsing. Lamparnir frá
Ego Dekor eru fylltir með lampaolíu og þá er ekkert því til fyrirstöðu að kveikja ljósið og njóta
birtunnar. Sá litli er á 800 krónur
en stærri á 1.500.

fallegur skúlptúr sem sómir sér
vel á smekklegu heimili. Habitat
1.590 kr.

3. Voldugt útikerti lýsir sannarlega upp náttmyrkrið. Ego Dekor
1.900 krónur.

2. Bautasteinn úr kertavaxi er
4. Grátt grjót. Kertin sem fást í
Tekk Company eru mótuð eins og
steinvölur. Steinakertin eru seld
tvö saman í pakka og kosta 1.500
krónur.

eins og

5. Jólin koma brátt ef
marka má þetta fallega kerti
úr jólalínu Habitat. Kertið er fjólublátt með munstri sem minnir á
grenigreinar. 1.150 kr.
6. Græn litbrigði í kertinu
minna kannski meira á vorið
en það er allt í lagi að láta
sig dreyma. Tekk Company 975 kr.

4

6
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6ANTAR DÅESEL JEPPA YNGRI EN k ALLT
AÈ  Ö -¹ ÖARFNAST SM¹ LAGF 3
 

*EPPAR

3UBARU &ORRESTER WD  %K 
Ö KM "SK .ÕSK  DEKKJAGANGAR
6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  ÖSTGR 3
 

-AZDA  STATION k EKINN ÖÒS
,EÈUR SSK DRKÒLA llVETRD¹ FELGUM
TOPPLSMURBGËÈUR BÅLL MEÈ ÎLLU
2EYKLAUS OG VEL MEÈ FARINN 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL  

&ORD &  +ING 2ANCH k TIL SÎLU
¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI 5PPL Å 3


"-7  - TECH k %K Ö 'EÈVEIKUR
BÅLL Å GËÈU STANDI Ö ÒT OG YFIRTAKA
 

3#!.)! 2 4/0,).%

4ILBOÈ  STGR 'ULLFALLEGT EINTAK AF
0AJERO  DIESEL b SSK MANNA
4OPPÖJËNUSTUBËK ¹SETT 4ILB
3  
4OYOTA #OROLLA 664I 
!¨%).3  ¶STGRSETT ÖEKÖ
(VÅTUR D G S

- "ENZ -,  %K  ÖKM
3J¹LFSK LEÈURKL¾DDUR X TOPPLÒGA
-P SPILARI  DISKA MAGASÅN RAFM Å
ÎLLU LOFTK¾LING OFL OFL 6ERÈ   MILLJ
ËNIR 3ÅMI 

#ORVETTE # : ¹RG  EK  Ö M
BSK  GÅRA -EÈ ÎLLUM F¹ANLEGUM AUKA
BÒNAÈI  HÎ OG  SEK Å  KM
SETT VERÈ  ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS
STGR EKKERT ¹HVÅLANDI 3 

4OYOTA 2AV  NÕSKR l 4OPPEINTAK
3SK %K  Ö %INN EIGANDI 2EYKL !LLT
VIÈHALD HJ¹ UMBOÈI -ICHELLINE HEIL
S¹RSD 6  Ö 3    


4IL SÎLU 67 "ORA ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

  MILLJËNIR

67 4/5!2%' 6  5MBOÈSB %K
Ö 6ERÈ  STGR S  3KIPTI
ËDR

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  *EEP 'RAND #HEROKEE
&ORD %XPLORER $ODGE $URANGO *EPPAR
FR¹ ÖÒS PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

#ORVETTE # ¹RG  %K  ÖÒS MÅLUR
SSK "OSE GLERTOPPUR  HÎ   SEK
Å  KM SETT VERÈ  ÖÒS &¾ST
¹  ÖÒS STGR %KKERT ¹HVÅLANDI 3


RGERÈ  EKINN  KM
8 MJÎG VEL ÒTBÒINN KASSABÅLL MEÈ
ALOPNUN ¹ B¹ÈUM HLIÈUM  KÎR Å BOTN
,OFTFJÎÈRUN AÈ FRAMAN OG AFTAN /LÅUMIÈ
STÎÈ FYRIR HÒS OG VÁL
6%2¨  MILLJ VSK

3#!.)!  
RGERÈ  EKINN  KM
8 DR¹TTARBÅLL MEÈ LOFTFJÎRÈUM AÈ AFTAN
OG /PTICRUISE OG 2ETARDER
#ARNEL MALARVAGN ¹RGERÈ 
6%2¨  MILLJ VSK 3%44)¨

4IL SÎLU -AZDA  ¹RG  EKIN Ö
KM ¹KV Ö AFB Ö VERÈ Ö
3 
#ITROEN # 643 TIL SÎLU ¹  RG
k EKINN  ÖÒS 6EL MEÈ FARINN 5PPL
Å S   EÈA MAIL ELISABETA
RUIS

(ONDA !CCORT COMF ¹RG ÖKM ¹HV
CA MKR F¾ST GEGN YFIRT ÖKR ÒT
3
TIL SÎLU CITROEN BERLINGO DISEL 
EKINNOOO UPL Å S  NETFANG
SVG INTERNETIS
#HRYSLER 3EBRING ,8 ¹RG k EK  Ö
%INN EIGANDI %INN MEÈ ÎLLU Å TOPP
STANDI 6  Ö 3  

'L¾SIBÅLL

%DGE 3%, !WD X k EKINN  KM
FR¹B¾R BÅLL 6ERÈ  M ¹HV UM  M
5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST

6EL MEÈ FARINN (YUNDAI 3ANTA &E NÕ
YFIRFARINN OG NÕ BÒIÈ AÈ SKIPTA UM TÅMA
REIM ¹RG KEYRÈUR  ENDILEGA
KOMIÈ MEÈ TILBOÈ Å SÅMA
67 0OLO   4$I $)%3%, k %K
Ö HVÅLANDI CA Ö 6ERÈ Ö
3PARNEYTIN OG GËÈUR b'R¾NNm BÅLL Å TOPP
STANDI 3ÅMI  

 MILLJËNIR

4IL SÎLU #HRYSLER C HEMI ¹RG k %K
 Ö MÅLUR LITUR HVÅTUR m KRËMFELGUR
"ENTLEY GRILL 3TËRGL¾SILEGUR BÅLL !TH
SKIPTI 5PPL Å S  

3#!.)!  
RGERÈ  EKINN  KM
8 VÎRUBÅLL MEÈ TUNNUPALLI
6%2¨  MILLJ VSK

«SKA EFTIR GËÈUM BÅL SKOÈUNUM VERÈUR
AÈ VERA ËDÕR 5PPL Å S  
.¹MSMAÈUR ËSKAR EFTIR BÅL ¹ VERÈBILINU
 ÖÒS 3KOÈA ALLT 3  

+)! #ARNIVAL $IESEL ¹RG EK ÖÒS
SJ¹LFSK  MANNA ,EÈUR OFL 6
3

«DÕR BÅLL ËSKAST M¹ ÖARFNAST LAGF¾RINGAR
VERÈ KR  TIL  ÖÒSUND UPPL Å SÅMA

'ËÈUR BÅLL ËSKAST ¹ CA   ÖÒS
5PPL Å S  
«SKA EFTIR JAPÎNSKUM EÈA ÖÕSKUM
FËLKSBÅL EÈA JEPPA CA ¹RG k l 5PPL
Å S  

4OYOTA 9ARIS  SOL  SJ¹LFSK EK
 ÖKM EINS OG NÕR 6ERÈ 
ENGIN SKIPTI UPPL Å S  

.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

$AIWOO -USSO 

$AIWOO -USSO k  44)  HÎ SSK
m BREYTTUR HIGH OUTPUT %K  ÖÒS
.ÕSK ¹N ATHS HV  ÖÒS 6  Ö
%ÈA VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  

--# #!.4%2 #
(EILDARÖYNGD  TONN ¹RGERÈ 
 TONNA KRËKHEYSI OG TVÎ ÚETI
.µ2 "¥,,
6%2¨  MILLJ VSK

4), 3®,5
-ITSUBISHI 0AJERO 3PORT ¹RG BEINSK
DISEL EKÖ ¶JËNUSTUBËK .AGLADEKK ¹
FELGUM FYLGJA !TH SKIPTI ¹ GËÈUM FËLKS
BÅL CA MILLJ  6ERÈ KR  5PPL
3  !DDÕ

4OYOTA (ILUX  $ $ SJ¹LFSKIPTUR $
CAB ¹RG  %KINN KM mBREYTTUR
0ALLHÒS HÒÈAÈUR PALLUR DR¹TTARBEYSLI
OFL 9FIRTAKA ¹ L¹NI MÎGULEG 
LÁTT MILLIGJÎF 5PPL Å SÅMA  
%INAR

#!4%20),,!2 $. ,0'
RGERÈ  EKINN  TÅMA
6ÁL Å GËÈU ¹STANDI OG GOTT ÒTLIT
6%2¨  VSK

4EREX "ÒKOLLUR

4EREX 4RAKTORSGRÎFUR

4EREX (JËLAGRÎFUR

4EREX "RJËTAR

&IAT 'RANDE 0UNTO ¹RG KEYRÈUR
  DYRA BEINSKIPTUR LIPUR Å AKSTRI
CITY MODE HRAÈASTILLIR 6ERÈ 
5PPL 

'-# 3)%22! $%.!,) ¹RG BÅLL FULLUR
AF AUKAHLUTUMUPPL Å S EÈA
GUDRUN SIMNETIS

&ORD -USTANG #OUPE  
KM m LOW PROFILE DEKK ¹LFELGUR VEL
MEÈ FARINN REYKLAUST ÎKUT¾KI VERÈ
  M ¹HVÅLANDI   M 5PPL Å SÅMA
 

4), 3®,5

#!4%20),,!2 #
RGERÈ  EKINN  TÅMA
(RAÈTENGI OG SKËÚA
6%2¨  MILLJ VSK

3UBARU ,EGACY ¹RG k %K  Ö 3SK
6ETRARDEKK¹FELGUM6M3
%+ ÖÒS 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  MKR

4EREX (ÎRPUR

4EREX (JËLASKËFUR

4IL SÎLU "-7 I SKR  -EÈ
ÎLLUM AUKABÒNAÈI m FELGUR -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR HV  ÖÒS 'OTT VERÈ
5PPL Å SÅMA  

" 8,
&JÎRGA ÎXLA VÁLAVAGN ¹RGERÈ 
"URÈARGETA  KG GUSSA SLISKJUR
BEIGJUR ¹ TVEIMUR ÎFTUSTU ÎXLUM
HARÈVIÈUR Å GËLÙ
6%2¨  MILLJ VSK

4EREX $UMPERAR

!RROWHEAD &LEYGAR

HEKLA
&ALLEGUR 7'OLF TIL SÎLU EKIN ÖÒS KM
HANN ER EINS OG NÕR VEL MEÈ FARIN VETRA
OG SUMARDEKK mFELGUR TOPPLÒGA OG
LJËSKASTARAR TÎFFARABÅL VERÈÖÒS
UPPLÕSINGAR I SIMA 

VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200
www.velfang.is • velfang@velfang.is

Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736

 OKTËBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2

6ESPUR

,# '8 k $ÅSEL %KÖ SSK SVARTUR
SPOILER KRËKUR FILMUR OFL VERÈ Ö
%NGIN SKIPTI 3ÅMI 
(ILUX $# 4URBO $IESEL )NTERCR k EK
Ö "REYTTUR AF !RCTIC 4RUCKS 4OPP
EINTAK .ÕLEG MÅKROSKORIN m DEKK OG
FELGUR .ÕTT PÒST TÅMAREIM OFL 6ERÈ
 Ö 5PPL Å S  

.ISSAN 8 4RAIL SPORT  3J¹LSK
MEÈ KRËK %K  ÖÒS 6ERÈ TILBOÈ 5PPL
*ËNÅNA 
4),"/¨ 4OYOTA !VENSIS k KM
ÖÒS 3TGR HVÅLANDI  ÖÒS KR
 ÖÒS GREIÈSL M¹N  .Õ SUMARDEKK
 4VEGGJA VETRA VETRARDEKK  !LLAR UPP
LÕSINGAR OG MYNDIR HÁR  HTTPLOFTID
NETTOYOTA '3-  

(JËLBARÈAR

3TËRGL¾SILEGUR HIPPI TIL SÎLU k MËDEL
KEYRT UM  ÖÒS MÅLUR 6ERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 ÖÒSUND

4IL SÎLU  LÅTIÈ NOTUÈ NAGLA
DEKK ¹ ORIGINAL 67 'OLF ¹LFELGUR 5PPL
Å S  
.Õ 'OODYEAR DEKK . 32 EÈA
mXm 3ELST ËDÕRT 3   
 

0ALLBÅLAR
-ITSUBISHI 0AJERO   m RG  %K
ÖKM 'YLLTUR D 3JSK CC 6ERÈ
Ö 3IMI  

,ÅTIÈ SLITIN NAGLADEKK ¹ FELGUM TIL SÎLU
ST¾RÈ X2 ,) PASSAR TD ¹ +IA
JEPPA 5PPL Å S  

4IL SÎLU 3UZUKI '38&
CC ¹RGl

,ANDCRUISER  EK ÖÒS DÅESL 
MANNA SEM NÕR 6ERÈ Ö 3ÅMI 
 

 *%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,)-)4%$
,  CIL 8 EKINN  KM MEÈ
LEÈRI OG ÎLLUM AUKAHLUTUM 6ERÈ STAÈGR
 MILLJ 'L¾SILEGUR BÅLL UPPL S 
 OG   %INAR

4IL SÎLU m ¹LFELGUR AF #HEEROKIE ¹RG
k l 3  

%K  ÖÒS .Õ UPPTEKNIR FRAMDEMPARA
NÕ KEÈJA OG TANNHJËL OLIA OLÅUSÅA OG
KERTI (JËLIÈ ER VOÈA FLOTT OG Å GËÈU
STANDI SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

4IL SÎLU  NEGLD VETRARDEKK 2
V ¶ UPPL Å S 
,ÅTIÈ NOTUÈ -ICHELIN NAGLADEKK
 2 TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS UPPL
S

6ARAHLUTIR

&ORD %XPLORER %DDIE BAUER  %KÖ
KM 6 LEÈUR STIGBRETTI SSK FILMUR TJËN
LAUS ER Å ¹BYRGÈ OMFL SETT Ö
3TGR Ö 3  

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  &ORD &
4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!- FR¹
ÖÒS %INNIG ST¾RRI PALLBÅLAR OG
SENDIBÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ ÒTSÎLU .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

(ONDA 3HADOW   'L¾SILEGT HJËL
HLAÈIÈ AUKAHLUTUMUPPL 

&JËRHJËL

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

.ISSAN 4ERRANO k EK  ¶ $RKÒLA
NÕ DEKK HV  ¶ 6  ¶ 5PPL
 
*EEP #HEROKEE  ¹RG k SSK GËÈ
DEKK DRKRËKUR GOTT EINTAK 3 


 MANNA GËÈUR VINNUBÅL

&ORD  k  , SJ¹LSK EK  ÖÒS
MÅLUR  MANNA GËÈUR VINNUBÅLL VERÈ
 STGR 5PPL  

9!-!(! 72&  ¹RG LÅTIÈ NOTAÈ
Å GËÈU STANDI ENGIN SKIFTI UPPL 3


4IL SÎLU &ORD &  (ARLEY ¹RG k EK 
Ö 4ÎLVUKUBBUR OG m PÒST 'ULLFALLEGUR
BÅLL 6  MIL 4ILB   MIL 3  
  
%XPEDITION k EKINN  KM 
MANNA LIPUR OG SPARNEYTINN LÒXUSJEPPI
MEÈ N¾R ÎLLUM AUKAHLUTUM 3TGR VERÈ
 M HV 5M  M  5PPL Å S 


&ORD &   ,ARIAT  %KIN
AÈEINS  ÖKM 5PPL Å GSM  
'UNNAR

#AN AM  LTD  +EYRT CA  TÅMA
&R¹B¾RT VERÈ  ÖÒS 4ORF¾RUSKR¹È
(ALLDËR 3 
4IL SÎLU 0OLARIS SPORTSMAN  ¹RG
 EK  KM ¹KV L¹N UPPL Å S 

4IL SÎLU KÅNVERST FJËRHJËL CC VÖ
3

3ENDIBÅLAR
4OYOTA ,ANDCRUISER  68 ¹RG 
BSK EK ÖKM UPPH¾KKAÈUR 4URBO
$IESEL )NTERC !"3 #$ DR¹TTARB FILMUR
OFL 'OTT EINTAK 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

3®,5452. '2),, 6)$%«,%)'! STARFS
FËLK ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
AÈEINS  ¹RA OG ELDRI UPPLÕSINGAR VEITIR
(ALLA ¹ STAÈNUM ¹ MILLI KL  OG 
VIRKA DAGA

(ONDA #"2  88 k EK  + NÕ
DEKK VÎKVAR RAFGEYMIR BRAMSUR AFTAN
6ERÈ 2ÒM MILLA SJ¹ AUGL PABBARIS
S  

6ÁLSLEÈAR

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3      PARTASOLURIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
%INNIG AIRBAG 5PPL Å S   
 
 TIL MIKIÈ AF VARAHLUTUM Å 2ENAULT
,AGUNA ¹RG   5PPL   
 

4IL SÎLU DISEL VÁL

/M  "ENS TURBINUVÁL EK  ÖÒS 3
    
4IL SÎLU "-7 I k MJÎG HEILLEGUR
BÅLL EN KLESSTUR 3ELST TIL NIÈURRIFS EÈA
Å PÎRTUM %INNIG VARAHLUTIR Å 0OLO k
5PPL Å S  

-" !CTROS   NÕSKR EKÖ
!LOPNUN BEGGJA MEGIN,ENGD M H¾È
 M,YFTA  T.¾G VINNA FDUGLEGAN
MANN3

(ÒSBÅLAR

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

4IL SÎLU GL¾SILEGT (USABERG  LÅTIÈ
NOTAÈ OG VEL MEÈ FARIÈ %R GÎTUSKR¹È
6ERÈ  ÖÒS EÈA  ÖÒS YFIRTAKA ¹
ÖÒS L¹NI 3  

0OLARIS 2-+  k .EGLDUR FARANG
URSG TÎSKUR SKËFLA BENSÅNB '03 T OFL
4OPPSLEÈI 3TGR  Ö 3  

(JËLHÕSI

6IÈGERÈIR
"ÅLAVERKST¾ÈIÈ 3KÒFFAN

!LLAR ALMENNAR BÅLAVIÈGERÈIR &LJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 3MIÈJUVEGUR E 
+ËP 3  

'EYMSLA FYRIR HJËLHÕSI

0AJERO k DIESEL m BREYTTUR SOÈINN
FRAMAN DISKAL¾SING AFTAN m PÒST
-IKIÈ ENDURNÕJAÈ &LOTTUR Å SNJËINN EÈA
VEIÈINA

%RUM MEÈ SKJËLGOTT ÒTISV¾ÈI Å 2VK
FYRIR HJËLHÕSI OG HÒSBÅLA KR  ÖÒS OG
FELLIHÕSI KR  ÖÒS FYRIR VETURINN 5PPL Å
S   EÈA SVERRIR BARRIS

4/9/4! 8#!" ¹Rl BR m ER ¹ m
SKlVERÈ ÖÒS 5PPL  EFTIR
KL
4IL SÎLU 3UZUKI &OX k MIKIÈ UPPGERÈUR
6  ÖÒS 5PPL Å S    


#AMPER ,ANCE LITE  lm ¹RGERÈ 
-JÎG VEL MEÈ FARIN TIL SÎLU (¾GT ER AÈ
SJ¹ MYNDIR INN ¹ WWW34!%,,)3 5PPL
 *ËI

-ËTORHJËL

4OYOTA (ILUX $IESEL ¹RG k ÖARFNAST
SM¹ LAGF %K  Ö 4ILBOÈ ËSKAST 3
    

4OYOTA (ILUX 8 CAB k  DÅSEL EKINN
 ÖÒS VÁL  ÖÒS m VERÈ ÖÒS
 

¶*«.534!

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL %LEGANCE DÅSEL
SSK ¹RG  MEÈ ÕMSUM AUKAHLUT
UM %KINN  KM 6ERÈ  ÖÒS
UND 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR
4IL SÎLU

$UCATI -ONSTER 32  $EKURHJËL
KM 3KR  6ETRARVERÈ 
Ö RÁTT VERÈ Ö 3  
+AUPANDI VERÈUR AÈ VERA SM¹MUNA
SAMUR OG LOFA AÈ FARA VEL MEÈ HJËLIÈm
5PPL Å S  

(ARLEY $AVIDSON &8$,
$YNA ,OW 2IDER
 SPLUNKUNÕ 9AMAHA 2 HJËL HLAÈIN
AUKABÒNAÈI SS POWERCOMMANDER SÅA
PÒST OG MFL AÈ VERÈM¾TI RÒMLEGA
 KR 3TËRGL¾SILEG HJËL SEM F¹ST
¹ SANNGJÎRNU VERÈI  KR STK
-ÎGULEIKI ¹ AÈ F¹ SPLUNKUNÕJAN ALPIN
ESTARES GALLA SKË OG HANSKA Å STÅL MEÈ
RAUÈA HJËLINU ¹ SANNGJÎRNU VERÈI%NGIN
SKIPTI5PPLÕSINGAR VEITIR 3IGGI  
RNI  

KEYPT
& SELT

RG  KR 
6ERSLUNIN OPIN
FR¹   VIRKA DAGA OG   ¹
LAUGARDÎG WWWMOTORSIS

4IL SÎLU "OMAG VALTARI  TONN Å GËÈU
STANDI %K  TÅMA 6  MILJ VSK
5PPL Å S     

&LUG

3UZUKI DRZ  E ENDUROHJËL HJËLIÈ ER
EKIÈ  KM ¹RG k TOPP FERÈAHJËL
¶AÈ ER ¹ RAUÈUM NÒMERUM 6ERÈ 
ÖÒS 3  
4IL SÎLU (USQUARNA #2 CC ¹RG k
EK CA  TÅMA .ÕTT HJËL 6  Ö 3 
   

(ONDA # 3HADOW 3PIRIT RGERÈ
 EKIÈ  MÅLUR NÕ DEKK OG RAF
GEYMIR 6ERÈ KR  S  

4IL SÎLU (USQUARNA 4# CC ¹RG k
EK CA  TÅMA 4OPPVÅÈHALD 6  Ö 3
    
6ANTAR BARNA KROSSARA 5PPL Å S 


.ÕR   MANNA POTTUR FR¹ ./2- 8 TIL
SÎLU 0OTTINUM FYLGIR,JËS NUDD OG TENGI
BÒNAÈUR &¾ST ¹ Ö ²R BÒÈ Ö 5PP
S

,!5'!2$!'52  OKTËBER 
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%NGLALJËS 3   
 

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM 6ÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ 5PPL Å S  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

'ARÈYRKJA

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM
3TËRAR J¹RNAKLIPPUR HAND TIL SÎLU SEM
NÕAR  AFSTL¹TTUR 3ÅMI  

(ANNA    


3ÎÈLAVERKST¾ÈI TIL SÎLU

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

3ÎÈLAVERKST¾ÈI TIL SÎLU BESTI TÅMINN
FRAMUNDAN 5PPL Å S  
6ANDAÈ TEIKNIBORÈ MEÈ TEIKNIVÁL TIL
SÎLU 5PPL Å S  

)ÈNAÈUR

 MAHOGNÕ YFIRFELLDAR HURÈIR MEÈ KÎRM
UM F¹ST ¹ GËÈU VERÈI 5PPL Å S 


6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
,R KÒRINN ER T¾R SNILLD $ËRA SÅMI 
 WWWDIETKURIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

 SMIÈIR

(RINGIÈ Å "RYNJAR Å 3   OG VIÈ
KOMUM OG SKOÈUM VERKIÈ FRÅTT

%R MEÈ !LPINE 4YPE 2 m W BASSA
BOX OG  2-3 W MAGNARA FR¹ !LPINE
TIL SÎLU 5PPL Å S  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
OG UPPÖVOTTAVÁLAR 4ÎKUM BILAÈAR UPP
Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3 
 /PIÈ UM HELGINA

3MÅÈAVINNA TRJ¹FELLINGAR
OG KERRUR
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA ALMENNA
SMÅÈAVINNU 3ËLPALLAR GIRÈINGAR
SKJËLVEGGI OG FL ,ÎGGILDUR HÒSA
SMÅÈAMEISTARI &ELLUM EINNIG
TRÁ AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM (ÎFUM EINNIG BURÈARMIKLAR
KERRUR TIL LEIGU
¶AULVANIR MENN SNÎR HANDTÎK
3¾LUGARÈAR EHF
!UÈUNN S    +¹RI S
 

'EFINS
4IL GEFINS  M¹N ¥SLENSKUR HVOLPUR
BÒINN AÈ F¹ ALLAR SPRAUTUR (ELST Å SVEIT
5PPL Å S  

«SKAST KEYPT
4OYOTA k EKÖ VERÈÖ ¹ SAMA
STAÈ NISSAN TERRANO k Ö ÖARFNAST
LAGF S

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

2AFVIRKJUN

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

4EK AÈ MÁR FLÅSALÎGN &LJËT OG GËÈ
ÖJËNUSTA M¾TI ¹ UMSÎMDUM TÅMUM
4ÅMAKAUP EÈA TILBOÈ ÖITT ER VALIÈ 5PPL
Å S  

(ARMONIKUKENNSLA

&LÅSALAGNIR

&YRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA
%INKATÅMAR )NNRITUN Å S   EFTIR
H¹DEGI

-¹LARAR

®KUKENNSLA

3ANDSPÎRTLUN OG M¹LUN

'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

"ËKHALD

+ENNSLA

4EK AÈ MÁR PARKETLAGNIR MÒRVERK OG
FLÅSALAGNIR 5PPL Å S   !RNAR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å FLÅSA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(LJËÈF¾RI

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA SMÅÈAVINNU FAG
MENNSKA Å FYRIRRÒMI 5PPL GEFUR ¶ËRÈUR
Å S  

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

-¹LA STIGAHÒS ÅBÒÈIR EÈA BLOKKIR 5PPL Å
S   !RNAR -¹LARAMEISTARI

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

4RÁSMÅÈI
®FLUGUR SMÅÈAFLOKKUR ER TILBÒINN AÈ
B¾TA VIÈ SIG VERKEFNUM FLJËTLEGA
3KOÈUM ALLT TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3
  ¶R¹INN

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
%DDUFELLI  S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

/G ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  

4IL SÎLU GOTT EINTAK AF 0EARL &ORUM
TROMMUSETTI NÕR SNERILL OG GËÈIR DISKAR
4ILBOÈ 3  

4ÎKUM AÈ OKKUR BËKHALD
FYRIR FYRIRT¾KI OG EIN
STAKLINGA

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

¶VERFELL EHF "ËKHALD OG R¹È
GJÎF
¶ARABAKKA 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI   OG  

4ÎLVUR

HEILSA
(EILSUVÎRUR
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

'ISTING
4IL LEIGU ¹ 3P¹NI ALLAN ¹RSINS HRING
"ARCELONA #OSTA "RAVA -ENORCA
6ALLADOLID 5PPL Å S   WWW
HELENJONSSONWS  WWWSPAINAPART
MENTSWS

.UDD
4), 3®,5

-ASSAGE -ARIA TEL  

3P¹DËMAR

(ÒSAVIÈHALD
.INTENDO
/KKUR S¹RVANTAR GÎMLU
.INTENDO LEIKJATÎLVUNA OG EINN
IG -ORTAL #OMBAT  ¹ 3EGA-EGA
DRIVE
5PPL Å S  

6ERSLUN

ÞJÓNUSTA
3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL
4ARROT  DRAUMR¹ÈNINGAR
,EIÈSÎGN UM ¹STIR VIÈSKIPTI OG
FJ¹RM¹L
3ÅMI     
6ISA-ASTER#ARD /PIÈ TIL 
ALLA DAGA 'EYMIÈ ÖESSA AUG
LÕSINGU

(REINGERNINGAR
"ËNÖJËNUSTA %IÈS
!LMENN GËLFBËNUN BËNLEYSING
OG VIÈHALD GËLFA %INNIG ÖRIF ¹
SAMEIGNUM OG STIGAGÎNGUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM STIGA
GÎNGUM OG EINNIG FLUTNINGSÖRIF 5PPL Å
S   'UÈJËN

¶RIF ¹ HÒSUM

6ANDVIRK KONA GETUR B¾TT VIÈ SIG HEIMIL
ISÖRIFUM 3  

(ÒSAVIÈHALD
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å M¹LNINGARVINNU OG
FLÅSALÎGNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

²TSÎLUSTAÈIR
6ALMIKI +RINGLUNNI %UROSKËR &IRÈINUM
.ÅNA !KRANESI +ËDA +EÚAVÅK
-ÎSSUBÒÈ !KUREYRI 4ÎFF FÎT (ÒSAVÅK
(EIMAHORNIÈ 3TYKKISHËLMI
8ENA 'L¾SIB¾ -JËDD 3PÎNGIN "ORGARNES

 OKTËBER  ,!5'!2$!'52
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(ESTAMENNSKA

'EFINS
'EFINS GEFINS
6ERÈ Å UPPBOÈSSALNUM Å
+OLAPORTINU UM HELGINA AÈ SELJA
NOTAÈAN FATNAÈ
TLA EINNIG AÈ GEFA MIKIÈ AF
NOTUÈUM OG EITTHVAÈ AF NÕJUM
FATNAÈI SKËM OG VESKJUM
'ENGIÈ INN UM VINSTRI HURÈ ¹
MËTI SJËNUM 3J¹UMST HRESS
,ÅTIL UPPÖVOTTAVÁL ¹ BORÈ ËSKAST KEYPT
EÈA GEFINS 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

4IL LEIU RA HERB  MF ÅBÒÈ Å
+ËPAVOGI  ÖÒS ¹ M¹NUÈI MEÈ
HÒSSJËÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA  
 FM STÒDIËÅBÒÈ Å -IÈB¾ 2VK  Ö
¹ M¹N 2EGLUSEMI ER KRAFA 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
4VEIR REGLUSAMIR NEMAR ¹ ÖRÅTUGSALDRI
LEITA AF ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS (ELST JA HER
BERGJA 6ERÈBILINU   ÖÒSUND ¹
M¹NUÈI 'ËÈRI UMGENGNI HEITIÈ ¹SAMT
SKILVÅSUM GREIÈSLUM OG MÎGULEIKA ¹ AÈ
GREIÈA Å GEGNUM GREIÈSLUÖJËNUSTU *ËN
¶ËR Å   OG !RNAR )NGI  
EÈA ARNAR ITKIS
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA GEYMSLUHÒSN¾ÈI
FYRIR FORNBÅL 5PPL Å S  
0AR ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ Å RVK SEM
FYRST 6ERÈ   ÖÒS ¹ M¹N 6ALA
S

4VÎ  HESTA PL¹SS Å  HESTA HÒSI
MEÈ SÁR GERÈI ¹ FRAMTÅÈARSV¾ÈI 2VK
(LUTDEILD Å FM KAFFISTOFU OG HLÎÈU
'ËÈ L¹N 5PPL Å S  

7ILSONlS PIZZA LEITAR AF
STARFSFËLKI Å EFTIRFARANDI
STÎÈUR
0IZZABAKARA 3ENDLA FËLK
Å SÅMSVÎRUN AFGREIÈSLUFËLK Å
SJOPPU 5M ER AÈ R¾ÈA HENTUG
AN VINNUTÅMA Å B¾ÈI HLUTASTARF
OG FULLT STARF 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTA FËLKIÈ
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
7ILSONlS 0IZZA 'NOÈARVOGI 
 !USTURSTRÎND  EÈA Å SÅMA
 

%INST¾È MËÈIR ËSKAR EFTIR HÒSN¾ÈI ¹
3UÈURNESJUM HELST Å 6OGUNUM ALLT
KEMUR TIL GREINA EINNIG (AFNARFJÎRÈUR
(¹MARKS GREIÈSLUGETA  ÖÒS5PPL Å 3
 

.ÕLEGT HESTHÒS ¹ GËÈUM
KJÎRUM
7EST
(IGHLAND
WHITE
4ERRIER
7ESTIE (VOLPUR TIL SÎLU HEILSUFARS
KOÈAÈUR ÎRMERKTUR OG ¾TTBËK FR¹
2EX(UNDAR¾KTARFELAGI4ILBÒIN AÈ FARA
5PPL EÈAINNA WESTYTK

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA

6AKTSTJËRI 3ELECT
6ESTURLANDSVEGI
/KKUR VANTAR ÎFLUGAN VAKTSTJËRA
TIL FRAMTÅÈARSTARFA ¹ LÅFLEGAN
VINNUSTAÈ 6ERSLUNARSTÎRF ¹SAMT
VAKTUMSJËN 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
VIRKA DAGA OG ÖRIÈJU HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
%LLA STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

«SKA EFTIR HÒSN¾ÈI FVÎRULAGER OG FATA
LEIGU5PPL 3  VEISLUMYNDIS

«SKA EFTIR CA  FM ,AGERHÒSN¾ÈI
STRAX Å RÒML  M¹N 5PPL Å S  

(ÒSGÎGN

4IL ,EIGU ËVENJULEGT OG HEILLANDI LÅTIÈ HÒS
V,AUGAVEG (ENTUGT FYRIR VERSLUN GALLERÅ
OG LÁTTAN IÈNAÈ !LMAR   
3ILJA ER SJËNSKERTUR INNIKÎTTUR SEM SLAPP
ÒT UM GLUGGA AÈ *ËRUSELI  '¾TI
HAFA LOKAST INNI Å EINHVERJUM BÅLSKÒR
%R ËMERKT 6INSAML HAFIÈ SAMBAND EF
ÖIÈ HAFIÈ SÁÈ HANA &UNDARLAUN NINAR
INTERNETIS  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

&ELLHÕSI

3ËFALIST
6IÈ VERÈUM ¹ SÕNINGUNNI
(EIMILIÈ OG (ÎNNUN Å
,AUGARDALSHÎLLINNI HELGINA
  OKT ÖAR SEM VIÈ MUNUM
KYNNA NÕJA GL¾SILEGA GJAFAVÎRU
OG SKARTGRIPI OG AF ÖVÅ TILEFNI
VEITA  AFSL¹TT ¹ SÕNINGUNNI
OG ÖAR ¹ MEÈAL OKKAR VINS¾LU
RÒMTEPPUM OG ¹KL¾ÈUM
3J¹UMST
3ËFALIST 'ARÈATORGI
'ARÈAB¾ WWWSOFALISTIS 3
 

4IL SÎLU GULLFALLEGIR VEL ¾TTAÈIR "EAGLE
HUNDAR &ORELDRAR INNFLUTTIR FR¹
$ANMÎRKU 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR MEÈ
¾TTBËK (2&) BËLUSETTIR OG ÎRMERKTIR
5PPL Å S  
4IL SÎLU 2OTTWEILER HVOLPAR 2ËLEGIR
BARNGËÈIR OG YNDISLEGIR HEIMILISHUNDAR
!FHENDAST BËLUSETTIR ÎRMERKTIR ORMA
HREINSAÈIR OG ¾TTBËKAF¾RÈIR HJ¹ (2&¥
3  
(ÎFUM ¹KVEÈIÈ AÈ L¾KKA VERÈ
IÈ ¹ "ULLDOG TÅKUM MEÈ ¾TTBËK
FR¹ ¥SHUNDUM UPPLÕSINGAR Å SÅMA


(UNDASKËLI (EIMSENDA
(UNDA

'RUNNN¹MSKEIÈ FYRIR HVOLPA OG UNG
HUNDA HEFST  /KTËBER .¹NARI UPPL ¹
HUNDASKOLINET OG Å SÅMA  
4IL SÎLU DÎKKT NÕLEGT BORÈSTOFUBORÈ
X V  %INNIG NÕLEGT SJËN
VARPSBORÈ FR¹ )KEA KOSTAR NÕTT  ÖÒS
SELST ¹ H¹LFVIRÈI S

4IL SÎLU 3ÁFER HVOLPAR MEÈ ¾TTBËK FR¹
(2&¥ 'OTT GEÈSLAG ÎRMERKTIR HEILSUF
SKOÈAÈIR 4VEIR KARLHUNDAR EFTIR 5PPL Å
SÅMA  

,EÈURSËFASETT TIL SÎLU ¹  ÖÒS 3ETTIÈ
ER     ¹RA S¾NSKT FR¹ 5LFERTS
KONÅAKSBRÒNT ¹ BEIKIGRIND SAMT SËFA
BORÈI ¹ HJËLUM %INNIG TIL SÎLU BORÈ
STOFUBORÈ MEÈ  S¾KKUNARPLÎTUM
PERULITAÈ BEIKI ¹  Ö 5PPL Å S 


4IL GEFINS  VIKNA 'ULBRÎNDËTTIR FRESSAR
5PPL Å S  
#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹
BJORK VISIRIS (EIMASÅÈAN ER ¹ DYRA
LANDIS UNDIR ,ÅNA FÅNA EÈA Å S  
+VEÈJA "JÎRK

TJALDVAGNAR

4IL LEIGU UPPHITAÈ GEYMSLUHÒSN¾ÈI ¹
3UÈURNESJUNUM 4EK Å GEYMSLU FELLIHÕSI
OG TJALDVAGNA 5PPL Å S  
4EK Å GEYMSLU &ELLIHÕSI OG TJALDVAGNA 6EL
LOFTR¾ST GEYMSLA HAGST¾TT VERÈ 5PPL Å
S  

¥SSK¹PUR TIL SÎLU !%' 3ANTO !  ¹RA TIL
SÎLU (¾È   FRYSTIHËLF SÁR KR  ÖÒS
5PPL Å S  
.ÕLEGUR !%' K¾LISK¹PUR TIL SÎLU H¾È
 CM ¹BYRGÈARSKÅRTIENI FYLGIR 3 
   

-¹LVERK

3TARFSMAÈUR ¹ PLANI
3HELL 3KËGARHLÅÈ
.ONNABITI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL STARFA
EKKI YNGRI EN  ¹RA REYKLAUS
7E NEED MORE PEPOLE FULL TIME
AND PART TIME IN DOWN TOWN
FASTFOOD .O SMOKING
)NTERESTED PLEASE CALL  
  

(RESSANDI ÖJËNUSTA OG ÒTIVERA
+JÎRIÈ STARF FYRIR FËLK ¹ BESTA
ALDRI 5NNIÈ ER ¹ TVÅSKIPTUM
VÎKTUM M¹NUDAG TIL SUNNUDAGS
FR¹ KL  TIL  ALLS 
DAGA Å M¹NUÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
«SKAR STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

%RTU Å SKËLA

3JÒKRALIÈI EÈA STARFSMAÈUR VANUR
UMÎNNUN ËSKAST NÒ ÖEGAR Å FULLT
STARF EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI ¹
¶ORRASEL DAGDEILD ALDRAÈRA ¶ORRAGÎTU
6INNUTÅMI   VIRKA DAGA
,ÅTILL OG NOTALEGUR VINNUSTAÈUR.¹NARI
UPPLÕSINGR GEFA 'UÈBJÎRG  OG
$ROPLAUG 

,ANDBROT HF

6ANTAR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA 5PPL Å S 
   
6ANTAR VANAN VÁLAMANN ¹ HJËLAVÁL 5PPL
Å SÅMA  
3TARFSFËLK ËSKAST Å HLUTASTÎRF HJ¹ KLEINU
GERÈ 6INNUTÅMI SNEMMA ¹ MORGNANA
3ÅMI  

*¹RNAMAÈUR ËSKAST

'' J¹RNAVERKTAKAR SEM ER ÅSLENSKUR
J¹RNAFLOKKUR ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
OGEÈA SPR¾KAN MANN Å FASTA VINNU
5PPL Å S     

"R¹ÈVANTAR STARFSMANN

6ILTU VINNA NOKKRA TÅMA ¹ DAG
'ETUM B¾TT VIÈ STARFSFËLKI ¹
DAG OG HELGARVAKTIR
3ËLBAÈSSTOFAN 3MART
'RENS¹SVEGI OG VIÈ NANAUST

(ANDLAGINN MANN EÈA SMIÈ VANTAR TIL
STARFA VIÈ HÒSAVIÈGERÈIR OFL 'ËÈ LAUN
FYRIR RÁTTAN AÈILA 3  

'RÎFUMENN EHF

'ISTING
3TÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK

!TVINNA ËSKAST

4IL LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK FULLBÒINN
HÒSGÎGNUM 3ËLARHRINGURINN ¹ 
KR 5PPL Å S   INFO THFLOOR
HOTELIS

3TARFSMAÈUR Å VERSLUN
3ELECT 3M¹RANUM

2JÒPA

"ËKAÈU STRAX (ËTEL "JARG &¹SKRÒÈSFIRÈI
3ÅMI  

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA
0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRUM Å VEIT
INGASAL ¹ 0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA 5M
ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF 3TARFIÈ FELST
Å STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU OG MANNA
STJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEITINGASTJËRA
(¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND SAMVISKU
SEMI REGLUSEMI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ,¹GMARKS ALDUR ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKN ¹ WWW
PIZZAHUTIS  .¹NARI UPPL HJ¹ "IRGIR VEIT
INGASTJËRA 0IZZA (UT .ORDICA  
OG  

HÚSNÆÐI

6ILT ÖÒ TAKAST ¹ VIÈ ¹HUGAVERT
STARF OG STARFA MEÈ GËÈU FËLKI
!FGREIÈSLA Å VERSLUN ÖJËNUSTA
VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG ÎNNUR
TENGD STÎRF 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
VIRKA DAGA OG ÖRIÈJU HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
(EIÈBJÎRT Å SÅMA   EÈA
*ËNA STÎÈVARSTJËRI Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU ¹
N¾STU 3HELL3ELECT STÎÈ EÈA ¹
WWWSKELJUNGURIS

6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN
(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA ÖJËN
USTA S  
3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN BILSTJORAR RAESTINGAFOLK OFL 3
 
3MIÈSNEMI ËSKAR EFTIR AÈ KOMAST Å
VINNU HJ¹ MEISTARA 3ÅMI 
6ANTAR ÖIG MANN Å VETUR 6ANUR SJËMAÈ
UR MEÈ FULL RÁTTINDI ËSKAR EFTIR PL¹SSI
5PPL Å S  

#AFE "LEU
«SKUM EFTIR ÖJËNUM DAGVINNA
'ËÈ LAUN Å BOÈI %KKI YNGRI EN
 #AFE "LEU +RINGLUNNI
5PPL GEFA *ËN Å S  
OG 3IGNÕ Å S   EÈA ¹
STAÈNUM #AFÁ "LEU +RINGLUNNI
3  

TILKYNNINGAR
4APAÈ

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

 FM ÅÖRËTTASALUR TIL LEIGU Å LÅKAMS
R¾KTARSTÎÈ 0ARKET OG SPEGLAR Å SAL 5PPL
Å SÅMA    GSM  
4IL LEIGU HERB Å GËÈRI ÅBÒÈ Å  5PPL Å
SÅMA  

&UNDIÈ

$ÕRAB¾R
 AFSL¹TTUR
AF NAGBEINUM ÖESSA
HELGI
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP
WWWDYRABAERIS

2AÈHÒS TIL LEIGU
MEÈ ÎLLUM HÒSBÒNAÈI  M
Å  2EYKJAVÅK
,EIGIST FR¹ MIÈJUM JANÒAR  Å
  M¹NUÈI
5PPLÕSINGAR Å S   EÈA
 

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  

-¹LVERK EFTIR ,02EMSTEBT ,ENGD CM
BREIDD CM 5PPL Å S  

 MANNA TRÁSMÅÈAFYRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU AUGLÕSIR EFTIR ¹REIÈANLEGU OG
ÅSLENSKUM¾LANDI STARSFËLKI TIL STARFA NÒ
ÖEGAR 6ERKTAKAVINNA EÈA LAUNAVINNA
3  

«SKUM EFTIR GRÎFUMÎNNUM TRAILERBÅL
STJËRA OG VERKAMÎNNUM 5PPL Å S 
      

(EIMILIST¾KI
4IL SÎLU NÕLEG ELDAVÁL MEÈ BL¹STURSOFNI
5PPL Å S     

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   "ENIDIKT

¶JARKUR VINNUFÎTKOLTUR EHF 6ERSLUN
,AGER²TKEYRSLA /KKUR VANTAR ÎFLUGA
STARFSMENN TIL LIÈS VIÈ OKKUR Å MJÎG FJÎL
BREYTT OG LIFANDI STÎRF Å VERSLUNÒTKEYRSLU
OG ¹ LAGER 6IÈ LEITUM AÈ J¹KV¾ÈUM
OG DUGLEGUM EINSTAKLINGUM SEM VILL
VINNA Å ÎRT VAXANDI FYRIRT¾KI ¶URFA AÈ
GETA BYRJAÈ SEM FYRST 6INSAMLEGAST
SENDIÈ UMSËKN ¹ THJARKUR THJARKUR
IS SEM FYRST

!TVINNUHÒSN¾ÈI

4IL LEIGU NÕSTANDS FM ¹ GËÈUM STAÈ
¹ HÎFÈANUM HENTAR SEM SKRIFST VERSLUN
EN ANNAÈ KEMUR TIL GR MÎGUL ¹ IÈNAÈ
ARHURÈ %R LAUS 5PPL Å 3

HEIMILIÐ

3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU UM KVÎLD OG HELGAR
"REYTILEGAR VAKTIR Å BOÈI SEM
HENTA VEL MEÈ SKËLA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

¥SBAR"OOZTBAR
"ORGARTÒNI OG
+RINGLUNNI
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRFARANDI
STÎRF DAGVINNA FULLT STARF
$AGVINNA HLUTASTARF HLUTA
STÎRF ¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S
  +RISTINN EÈA SENDA
UMSËKN ¹ CYRUS SIMNETIS

¶ESSI BRÎNDËTTA L¾ÈA TAPAÈIST FR¹
!RNARSM¹RA  Å +ËPAVOGI ¶EIR SEM
HAFA ORÈIÈ HENNAR VARIR VINSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND VIÈ *ËHÎNNU Å SÅMA 
 EÈA Å   (ENNAR ER S¹RT
SAKNAÈ +ISI ER EYRNARMERKT 2( OG
VANTAR EINA VÅGTÎNN

%LDSMIÈJAN
6ILT ÖÒ VINNA ¹ LÅKLEGA BESTA
0IZZUSTAÈ Å HEIMINUM 6IÈ
GETUM B¾TT VIÈ OKKUR HARÈ
DUGLEGU FËLKI Å ÒTKEYRSLU SAL
OG JAFNVEL BÎKURUM 5NNIÈ ER
 DAGA Å M¹NUÈI Å REGLULEGRI
VAKTAVINNU Å SAL EN EFTIR SAM
KOMULAGI Å ÒTKEYRSLU
5PPLÕSINGAR GEFUR "RYNJAR Å
SÅMA  

%INKAM¹L
4E  +AFFI ËSKAR EFTIR ¹REIÈANLEGUM OG
RÎSKUM STARFSKRAFTI ¹ LAGER OG Å FRAM
LEIÈSLUDEILD FYRIRT¾KISINS 5MSËKNIR ¹
HEIMASÅÈU 4E  KAFFI WWWTEOGKAFFI
IS&YRIRSPURNIR!TVINNUUMSOKNIR 4E 
+AFFI ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA
!UDU 1 b .ÕR BÅLL FR¹ 53! MEÈ
JA ¹RA ¹BYRGÈ 0REMIUM ÒTF TILBOÈSV
 5PPL S  
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Frum

Velkomin í hópinn!
Seljugerði 1, 108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 13:30-14:30
296,3 fm.einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 46,8 fm.
bílskúr og 77,7 fm. íbúð á neðr hæð. Einnig eru 2 gluggalaust rými á
neðri hæð sem hafa verið nýtt sem herbergi. Samtals er því húsið 332
fm. Verð kr. 83 millj.

Sölusýning á morgun sunnudaginn
milli klukkan 14:00 og 16:00
að Pálsbúð 25, Þorlákshöfn

Spennandi starf í boði!
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp
og leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu.
Nú er laus til umsóknar staða kjötstjóra í verslun Nóatúns í Hamraborg.
Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið póst á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 10 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra.

Óskar sími 864 9723

Austurvegi 38
Sími 482 4800
www.arborgir.is
Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

Hörðukór 3
WWW.HORDUKOR.IS
ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI
203 KÓPAVOGUR
52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU
HVERFI

OPIÐ HÚS
Ê`>}
14:00 - 16:00
-ÕÕ`>}
14:00 - 16:00

VERÐ FRÁ 23.9 M

?Õ`>}
18:00 - 19:00

ÞÆGINDI

)UXP

GOTTFOLK

Húsið er 260 fm vel staðsett og steypt einbýlishús
með innbyggðum 66 fm bílskúr og telur skv. teikningu stóra stofu, eldhús, 3 góð svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, forstofu, gestasalerni ásamt
þvottahúsi þaðan sem gengt er inní stóran bílskúrinn Húsið afhendist fokhelt og er tilbúið til afhendingar.
Verð 20,8 millj. Góð áhvílandi lán geta fylgt.

UÊÊÊCÃi}ÌÊÖÌÃß
UÊÊÊÃÃ?«ÕÀÊvÞ}À
UÊÊÊ1««ÍÛÌÌ>ÛjÊvÞ}À
UÊÊÊ/Êi` ÖÃÀjÌÌ}
UÊÊÊ/Êv>Ì>Ã?«>À
UÊÊÊ >s iÀLiÀ}ÊiÀÕÊvÃ>}sÊÊ vÊ}Ê}v
UÊÊÊ >s>ÀÊ}ÊÃÌÕÀÌÕiv
UÊÊÊÞ`>Ûj>`ÞÀ>Ã
UÊÊÊ0ÛÌÌ> ÖÃÊÊLÖsÊ
UÊÊÊiÞÃ>ÊvÞ}ÀÊ ÛiÀÀÊLÖs
UÊÊÊ-ÌÕÌÌÊÊ>>ÊÍÕÃÌÕ

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

UÊÊÊÓÊiÃ>ÀÊÊ}}ÕvCÀ
UÊÊÊÀÕÃÊÊ}}ÕvCÀ
UÊÊÊ-ÌÕÌÌÊÊ-?À>`
UÊÊÊ-ÌÕÌÌÊÊ>ÌÛÀÕLÖs
UÊÊÊ-ÌÕÌÌÊÊÍÀÌÌ>>>`iÕ>

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is

RE/MAX Senter

898 3023
899 9493

UÊÊÊ}ÕisÀÊ>sÊ s>Û>Ì

STÓRBORG

KLETTUR

534 8300

534 5400

UÊÊÊ}ÕisÀÊ>sÊisÀ
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!ÈALFUNDUR

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI

!ÈALFUNDUR !LÖJËÈLEGRA SUMARBÒÈA BARNA p #)36 Å ¥SLANDI
VERÈUR HALDINN M¹NUDAGINN  OKTËBER NK KL  Å
,EIKSKËLANUM SUM "ERG¹SI  'ARÈAB¾ 'AMLIR OG NÕIR
FÁLAGSMENN VELKOMNIR

6ATNSENDAHVARF !THAFNASV¾ÈI 3V¾ÈI )6
"REYTT SKIPULAG

3TJËRNIN

! "REYTT AÈALSKIPULAG
4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS   AUGLÕSIST HÁR MEÈ SKV  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR 

&ÁLAGSFUNDUR
&ÁLAGSFUNDUR 3J¹LFSBJARGAR FÁLAGS FATLAÈRA ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN  OKTËBER 
KL  Å FÁLAGSHEIMILI 3J¹LFSBJARGAR (¹TÒNI 
&UNDAREFNI
2AGNAR 'UNNAR ¶ËRHALLSSON R¾ÈIR
STÎÈU OG STEFNU 3J¹LFSBJARGAR LSF
!LLIR VELKOMNIR

4ILLAGAN N¾R TIL  HA SV¾ÈIS OG AFMARKAST AF FYRIRHUGUÈUM !RNARNESVEGI Å VESTUR FYRIRHUGUÈU 4ËNAHVARÙ Å NORÈUR
NÒVERANDI BYGGÈ 6ATNSENDA Å NORÈURSV¾ÈI TIL SUÈURS OG OPNU SV¾ÈI 6ATNSENDAHVARFS TIL SUÈVESTURS ¥ BREYTINGUNNI FELST
AÈ OPIÈ SV¾ÈI ER BREYTT Å SV¾ÈI FYRIR VERSLUN OG ÖJËNUSTU OG ATHAFNASV¾ÈI
4V¾R MEGIN AÈKOMUR ERU AÈ SV¾ÈINU !ÈKOMA ÒR SUÈRI ER UM 6ATNSENDAHVARF TENGIBRAUT SEM TENGIST 6ATNSENDAVEGI
OG ÒR NORÈRI FR¹ V¾NTANLEGU FRAMHALDI 6ATNSENDAVEGAR SEM TENGIST FYRIRHUGUÈUM !RNARNESVEGI ¾TLAÈ ER AÈ ¹ SV¾ÈINU
VERÈI BYGGÈIR UM  M Å HÒSN¾ÈI SEM VERÈUR ¹ TVEIMUR H¾ÈUM AUK KJALLARA ¾TLUÈ NÕTING SV¾ÈISINS ER UM
 EN NÕTING EINSTAKRA LËÈAR INNAN ÖESS VERÈUR ¹ BILINU  TIL  ¾TLAÈ ER AÈ ¹ SV¾ÈINU VERÈI UM  BÅLAST¾ÈI EÈA
 ST¾ÈI ¹ HVERJA  M Å HÒSN¾ÈI 2EIÈLEIÈ UM SV¾ÈIÈ FELLUR ÒT 'ÎNGULEIÈIR BREYTAST
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT GREINARGERÈ DAGS Å SEPTEMBER 
4ILLAGA UM ËVERULEGAR BREYTINGAR ¹ SV¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS  TIL  FYRIR OFANGREINT SV¾ÈI HEFUR
VERIÈ AUGLÕST OG SEND 3KIPULAGSSTOFNUN SEM GERIR TILLÎGU TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA UM LOKAAFGREIÈSLU

&JÎLMENNUM
STJËRNIN

" 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI
6ATNSENDAHVARF !THAFNASV¾ÈI  3V¾ÈI )6 $EILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR 6ATNSENDAHVARF
!THAFNASV¾ÈI
$EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ Å 6ATNSENDAHVARÙ SV¾ÈI )6 OFAN 6ATNSENDAVEGAR N¾R TIL  HA LANDS OG AFMARKAST AF FYRIRHUG
UÈUM !RNARNESVEGI Å VESTUR FYRIRHUGUÈU 4ËNAHVARÙ Å NORÈUR NÒVERANDI BYGGÈ 6ATNSENDA Å NORÈURSV¾ÈI TIL SUÈURS OG
OPNU SV¾ÈI 6ATNSENDAHVARFS TIL SUÈVESTURS
4V¾R MEGIN AÈKOMUR ERU AÈ SV¾ÈINU !ÈKOMA ÒR SUÈRI ER UM 6ATNSENDAHVARF TENGIBRAUT SEM TENGIST 6ATNSENDAVEGI
OG SÅÈAN "REIÈHOLTSBRAUT OG ÒR NORÈRI FR¹ V¾NTANLEGU FRAMHALDI 6ATNSENDAVEGAR SEM TENGIST FYRIRHUGUÈUM !RNARNESVEGI
¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ BYGGÈIR VERÈA UM  M Å ATVINNUHÒSN¾ÈI SEM VERÈUR ¹ TVEIMUR H¾ÈUM AUK KJALLARA
¾TLUÈ NÕTING SV¾ÈISINS ER UM  EN NÕTING EINSTAKRA LËÈAR INNAN ÖESS VERÈUR ¹ BILINU  TIL  ¾TLAÈ ER AÈ ¹
SV¾ÈINU VERÈI UM  BÅLAST¾ÈI EÈA  ST¾ÈI ¹ HVERJA M Å HÒSN¾ÈI
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¹TTUM Å MKV  ¹SAMT SKÕRINGARMYNDUM DAGS  SEPTEMBER  OG GREINARGERÈ
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA
OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  OKTËBER  TIL  NËVEMBER  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGUNAR ¹ HEIMASÅÈU
B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS  !THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN
KL  ÖRIÈJUDAGINN  DESEMBER  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR
TILLÎGUNNI

3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

!46)..!

Sérfræðingur í Reikningshald Símans

Metnaður og kunnátta
Fjármálasvið Símans sér um fjármál fyrir samstæðu Skipta sem er móðurfélag Símans.
Reikningshald er ein deilda fjármálasviðs sem sér um bókhald félaga innan samstæðunnar,
uppgjör á samstæðu, upplýsingagjöf til yfirstjórnar og opinberra aðila.
Helstu verkefni

• Gerð mánaðar-, árshluta- og ársuppgjöra fyrir
samstæðu og dótturfélög Skipta hf.
• Þátttaka í stefnumótun um uppgjör Skipta.
• Greining á mánaðarlegu uppgjöri Skipta og
dótturfélaga.
• Tryggja gott innra eftirlit.
• Samskipti við innlend jafnt og erlend dótturfélög
innan Skiptasamstæðunnar.
Hæfniskröfur

Óskað er eftir metnaðarfullum viðskiptafræðingi
með haldgóða kunnáttu og reynslu af uppgjöri bæði
félaga og samstæðu ásamt þekkingu á alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum.

800 7000 – siminn.is

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Umsóknarfrestur er til 31. október.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Það er
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GÒST "ORGÖËR 3VERRISSON RITHÎFUNDUR
"ENËNÕ GISSON RITHÎFUNDUR
"IRGITTA (AUKDAL SÎNGKONA
"JARTMAR 'UÈLAUGSSON TËNLISTARMAÈUR
"RAGI «LAFSSON RITHÎFUNDUR
%LÅSABET *ÎKULSDËTTIR RITHÎFUNDUR
%LVA «SK «LAFSDËTTIR LEIKKONA
%YJËLFUR +RISTJ¹NSSON TËNLISTARMAÈUR
'AUTI +RISTMANNSSON ÖÕÈANDI
'UÈMUNDUR !NDRI 4HORSSON RITHÎF
UNDUR
'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR DAGSKR¹RGERÈ
ARKONA
(ANNES (ËLMSTEINN 'ISSURARSON PRËF
ESSOR
(ENRIK "JÎRNSSON TËNLISTARMAÈUR
(ERMANN 3TEF¹NSSON RITHÎFUNDUR
(RAFNHILDUR (AGALÅN 'UÈMUNDSDËTT
IR LEIKSK¹LD
)ÈUNN 3TEINSDËTTIR RITHÎFUNDUR
)NGIBJÎRG (ARALDSDËTTIR RITHÎFUNDUR

¥VAR ®RN 3VERRISSON LEIKARI
*ËHANNA *ËNASDËTTIR LEIKKONA
+ATRÅN *AKOBSDËTTIR ÖINGMAÈUR
+RISTÅN «MARSDËTTIR RITHÎFUNDUR
+RISTÅN 3TEINSDËTTIR RITHÎFUNDUR
-ARGRÁT +RISTÅN "LÎNDAL TËNLISTARKONA
-ARGRÁT 6ILHJ¹LMSDËTTIR LEIKKONA
.ANNA 2ÎGNVALDARDËTTIR RITHÎFUNDUR
«LÎF .ORDAL ÖINGMAÈUR
0¹LL «SKAR (J¹LMTÕSSON TËNLISTARMAÈUR
0¹LMI 'ESTSSON LEIKARI
3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR 3IRRÕ DAGSKR¹R
GERÈARKONA
3IGURÈUR 0¹LSSON RITHÎFUNDUR
3TEINUNN 6ALDÅS «SKARSDËTTIR ÖING
MAÈUR
3TEINUNN 3IGURÈARDËTTIR RITHÎFUNDUR
6ALGERÈUR -ATTHÅASDËTTIR ARKITEKT
¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON LEIKARI
¶ËRARINN %LDJ¹RN RITHÎFUNDUR

b¡G ER ORÈINN SVO GAMALL OG GELDUR AÈ ÁG
ER STEINH¾TTUR AÈ MYNDA MÁR SKOÈANIR ¹
NOKKRUM SKÎPUÈUM HLUT "ORGARSTJËRN
ARSKIPTIN Å 2EYKJAVÅK SNERTA MIG EKKI OG
ÖAÈAN AF SÅÈUR KYNFERÈISLEGT OFBELDI ¹
6EÈURSTOFUNNI AÈ ÁG TALI NÒ EKKI UM
GÎTUNÎFN ¡G HEF BARA TV¾R SKOÈANIR ¹
GÎTUNÎFNUM OG ER ÎNNUR SÒ AÈ "AKARA
BREKKAN HEFÈI ¹TT AÈ F¹ AÈ HALDA NAFNI
SÅNU Å STAÈ ÖESS AÈ KLÅNT VAR ¹ HANA DÎNSKU
NAFNI SEM SAGT "ANKASTR¾TI (IN SKOÈ
UN MÅN ER SÒ AÈ !USTURSTR¾TI HEFÈI ¹TT
AÈ F¹ AÈ HEITA ,ANGASTÁTT ¹FRAM EINS OG
ENDRAN¾R +ONAN MÅN ER AFTUR ¹ MËTI Å
MIKLUM HAM ÒT AF GÎTUNÎFNUM OG SEGIR
AÈ GÎTUHEITI Å 2EYKJAVÅK GJALDI ÖESS AÈ
HÎFUÈBORGIN SÁ EIN ALLSHERJAR KARLREMBU
SVÅNASTÅA b(ÁR ER AUÈVITAÈ "R¾ÈRABORGARSTÅGUR EN ENGIN 3YSTRABORGARGATA
$VERGABAKKI EN EKKERT 3M¹KONUSUND +ARLAGATA EN ENGIN +VENNAGATAm /G
SÅÈAN VAR HÒN ROKIN ¹ DYR SVO MÁR GAFST EKKI T¾KIF¾RI TIL AÈ KOMA AÈ ÖVÅ
GÎTUHEITINU SEM HELST MINNIR ¹ MËÈUR KONU OG MEYJU 3TOKKASELm

 S¾TI

6/.!23424)
'ATAN HLAUT YFIRBURÈA KOSNINGU OG
HLÕTUR ÖVÅ  S¾TIÈ Å FALLEGUSTU GÎTU
HEITUM LANDSINS 6ONIN SJ¹LF ER AUÈ
VITAÈ ÖAÈ SEM ENGINN GETUR TEKIÈ AF
MANNINUM OG VAR MÎRGUM AFAR HLÕTT
TIL NAFNSINS ¹N ÖESS AÈ GETA ÒTSKÕRT
HVERS VEGNA 3AGT ER AÈ GÎTUHEITIÈ
HAFI ORÈIÈ TIL Å H¹LFGERÈU GRÅNI EN LENGI
VEL VAR AFAR UMDEILT HVORT GERA ¾TTI
GÎTU ¹ ÖESSUM STAÈ ÖVÅ NORÈURENDI
TJARNARINNAR ÖËTTI AFAR ERFIÈUR YFIRFERÈ
AR VEGNA DRULLU 'ERÈ GÎTUNNAR STËÈ
LENGI YFIR OG Å LOKIN VAR ÖAÈ ÖVÅ ORÈIÈ
ÖANNIG AÈ FËLK RÁTT HÁLT Å VONINA UM
AÈ HÒN YRÈI EINHVERN TÅMA KL¹RUÈ
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b¶AU GÎTUHEITI SEM MÁR FINNAST
FALLEG ERU TIL D¾MIS ÎLL NÎFNIN
Å .ORÈURMÕRINNI %INNIG FINNST
MÁR ,AUF¹SVEGUR BLËMLEGT OG
TILKOMUMIKIÈ NAFN ®LDUGATA ER
FALLEGT OG TRAUST NAFN EINS OG
ÎNNUR GÎTUNÎFN Å 6ESTURB¾NUM
OG MINNA OKKUR ¹ AÈ R¾TURNAR
LIGGJA Å SJËSËKN !F ÖEIM SEM
MÁR ÖYKJA FURÈULEG M¹ NEFNA
¶ÒSÎLD SEM MÁR FINNST ALVEG
MISHEPPNAÈ 2ÒGAKUR SÎMU
LEIÈIS OG $OFRAKËR (NOÈRAVELLIR
OG &LESJAKËR SÕNA OKKUR SVO AÈ
HÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ HEFUR ST¾KK
AÈ SVO ÎRT AÈ VIÈ ERUM ¹ UNDAN
SJ¹LFUM OKKUR Å FRAMKV¾MDUMm
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Aðgát í nærveru Tyrklands
Demókratar á Bandaríkjaþingi virðast nú í vikunni hafa guggnað á því, af ótta við viðbrögð Tyrklands, að samþykkja ályktun
um þjóðarmorð á Armenum. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér forsögu málsins.

U

tanríkismálanefnd
fulltrúadeildar
Bandaríkjaþings
samþykkti í síðustu
viku ályktun um að
Bandaríkin viðurkenni opinberlega að Armenamorðin í Tyrklandi á árum fyrri
heimsstyrjaldarinnar hafi verið
þjóðarmorð. Í framhaldinu ætluðu
demókratar síðan að leggja þessa
ályktun fyrir þingið, þar sem þeir
töldu sig hafa öruggan meirihluta.
Á miðvikudaginn kom hins vegar
í ljós að töluverður hópur þingmanna hafði hætt við að greiða
ályktuninni atkvæði sitt af ótta við
þau slæmu áhrif sem það gæti haft
á samband Bandaríkjanna og Tyrklands. Nancy Pelosi, leiðtogi demókrata, ákvað þá að fresta því að
leggja ályktunina fyrir þingið – að
minnsta kosti þangað til hún hefur
fengið á hreint hvort meirihluti sé
fyrir henni.
„Hvort við leggjum ályktunina
fram eða ekki, eða hvaða aðgerða
verður gripið til, það verður að
koma í ljós,“ sagði hún.

¶INGMENN VARAÈIR VIÈ
Bush Bandaríkjaforseti og ráðherrar í ríkisstjórn hans höfðu lagt hart
að þingmönnum, demókrötum jafnt
sem repúblikönum, að samþykkja
ekki ályktunina vegna þess að hún
geti spillt sambandinu við Tyrkland,
sem sé Bandaríkjunum ekki síst
nauðsynlegt vegna þess að Tyrkir
hafa veitt bandaríska hernum
aðstoð og aðstöðu í tengslum við
Íraksstríðið.
Á fimmtudaginn sagði Robert
Gates utanríkisráðherra hættu á
því að samskiptin myndu versna
svo mjög að þau ættu sér varla viðreisnar von.
„Ég held ekki að Tyrkir séu að
blekkja okkur. Ég held að þetta
skipti það miklu máli fyrir þá,“
sagði Gates og hvatti þingmenn til
að samþykkja ekki ályktunina.
Hann sagðist til dæmis nánast viss
um að Tyrkir myndu torvelda
bandarískum herþotum aðgang að
tyrkneskri lofthelgi sem myndi
gera Bandaríkjamönnum erfiðara
fyrir að koma birgðum til hermanna
í Írak.
Vaxandi áhugi Tyrkja á að ráðast
á uppreisnarsveitir Kúrda handan
landamæranna er að nokkru rakinn
til þess að þeir telji sig ekki lengur
skuldbundna til að fara að vilja
Bandaríkjamanna í þeim efnum.
!FNEITUN 4YRKJA
Tyrkir hafa aldrei viljað viðurkenna að Armenamorðin hafi verið
þjóðarmorð. Þeir viðurkenna að
margir Armenar hafi verið drepnir
á stríðsárunum, en segja á móti að
margir Tyrkir hafi sömuleiðis verið

&*®,$!-/2¨ ,ÅKAMSLEIFUM ARMENSKRA FËRNARLAMBA TYRKNESKA ÖJËÈARMORÈSINS HEFUR

ÖARNA VERIÈ HRÒGAÈ UPP ÖANNIG AÈ HELST MINNIR ¹ MYNDIR FR¹ HELFÎR GYÈINGA ¹ TÅMUM
ÖÕSKU NASISTASTJËRNARINNAR
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drepnir – fjöldamorð og önnur
voðaverk hafi verið framin á báða
bóga og ekkert sé hæft í því að ríkisvaldið hafi skipulagt herferð gegn
Armenum með það markmið í huga
að útrýma þeim.
Tyrkir hafa jafnan brugðist
ókvæða við þegar einhver heldur
því fram að þjóðarmorð hafi átt sér
stað. Rithöfundar og blaðamenn
hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir
það eitt að nefna opinberlega þjóðarmorðið á Armenum, og þá á þeim
forsendum að í því felist móðgun
við tyrkneskt þjóðerni, sem er lögbrot þar í landi.
Tyrknesk stjórnvöld virðast
halda í vonina um að „þetta jafni
sig“ með tímanum ef ekki er stöðugt
verið að ýfa upp gömul sár. Samskipti Tyrkja og Armena geti batnað þegar fyrnist yfir þetta deilumál, og því fyrr sem það gerist
þeim mun betra fyrir alla.

&RAKKAR Å ËN¹È
Þrátt fyrir hótanir og hörð viðbrögð
Tyrkja hafa tuttugu ríki tekið þann

pól í hæðina að tala um þjóðarmorð,
þar á meðal Belgía, Frakkland, Holland, Ítalía, Kanada, Rússland, Svíþjóð og Þýskaland.
Árið 2001 samþykkti franska
þingið til dæmis lög, þar sem
Armenamorðin eru opinberlega
skilgreind sem þjóðarmorð. Í kjölfarið versnuðu samskipti Frakklands og Tyrklands til muna og
meðal annars var hætt við stóran
vopnasölusamning.
Á síðasta ári gengu Frakkar svo
enn lengra og samþykktu önnur lög
sem gera það refsivert í Frakklandi
að neita því að Armenamorðin hafi
verið þjóðarmorð.
Þessi frönsku lög hafa reyndar
ekki enn tekið gildi, en Recep Tayyip Erdogan sagði Frakka þarna hafa
gert „stór söguleg mistök“ og kallaði lögin „mikla skömm og svartan
blett á tjáningarfrelsinu“.

¶JËÈARMORÈIÈ
Armenamorðin í Tyrklandi voru
meðal fyrstu skipulögðu þjóðarmorða 20. aldar og voru töluvert

¨ $EILT UM ÖJËÈARMORÈ
¶JËÈARMORÈIÈ SEM 4YRKIR FRÎMDU ¹ !RMENUM ¹ ¹RUNUM  TIL  ER STUNDUM
SAGT EITT MEST RANNSAKAÈA ÖJËÈARMORÈ SÎGUNNAR N¾ST ¹ EFTIR ÖJËÈARMORÈI ÖÕSKRA
NASISTA ¹ GYÈINGUM ALDARFJËRÈUNGI SÅÈAR $EMËKRATAR ¹ "ANDARÅKJAÖINGI HUGÈUST
F¹ SAMÖYKKTA ¹LYKTUN UM AÈ 'EORGE 7 "USH FORSETI SKULI NOTA ORÈIÈ ÖJËÈARMORÈ Å
R¾ÈU  APRÅL ¹R HVERT EN S¹ DAGUR ER HELGAÈUR MINNINGU !RMENAMORÈANNA
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3ÎGULEGT LANDSV¾ÈI
ARMENSKU ÖJËÈARINNAR
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.AUÈUNGA
¥2!+ FLUTNINGAR
!RMENA

!LLT AÈ   MILLJËNIR !RMENA VORU MYRTIR ¹ ¹RUNUM   4YRKIR SEGJA EINUNGIS
UM  ÖÒSUND !RMENA HAFA VERIÈ MYRTA AUK ÖESS SEM FJÎLDAMORÈ OG ÎNNUR
VOÈAVERK HAFI VERIÈ FRAMIN ¹ B¹ÈA BËGA Å ¹TÎKUM BORGARANNA INNBYRÈIS

¶JËÈARMORÈ ER FREKAR ANKANNALEG
ÖÕÈING ¹ ALÖJËÈAORÈINU GENOCIDE
SEM ER SAMSETT ÒR GRÅSKA ORÈINU
GENOS SEM ÖÕÈIR ÖJËÈ ¾TT EÈA
TEGUND OG VIÈSKEYTINU CIDE SEM
ER DREGIÈ AF LATNESKU SÎGNINNI
CAEDERE SEM ÖÕÈIR AÈ DREPA
TT ER VIÈ MORÈ OG ÎNNUR VOÈAVERK
SEM FRAMIN ERU Å ÖEIM TILGANGI AÈ
ÒTRÕMA ÖJËÈ EÈA ÖJËÈERNISHËPI
HVORT SEM MARKMIÈIÈ ER AÈ ÒTRÕMA
HËPNUM ÎLLUM EÈA AÈEINS HLUTA
HANS TIL D¾MIS ÖEIM HLUTA SEM ER
INNAN LANDAM¾RA EINHVERS RÅKIS

RIÈ  SAMÖYKKTU 3AMEINUÈU
ÖJËÈIRNAR 3¹TTM¹LA UM R¹ÈSTAFANIR
GEGN OG REFSINGAR FYRIR ÖJËÈARMORÈ
ÖAR SEM AÈILDARRÅKIN SKULDBINDA
SIG TIL AÈ REFSA ÖEIM SEM GERST HAFA
SEKIR UM SLÅKA GL¾PI
RIÈ  TËK SÅÈAN TIL STARFA !LÖJËÈ
LEGI SAKAM¹LADËMSTËLLINN SEM
HEFUR ÖAÈ HLUTVERK AÈ KVEÈA UPP
DËMA YFIR ÖEIM SEM GERST HAFA SEKIR
UM ÖJËÈARMORÈ ÖJËÈERNISHREINS
ANIR STRÅÈSGL¾PI OG GL¾PI GEGN
MANNKYNI

492+)2 -«4-,! ¶EGAR FRANSKA ÖINGIÈ SAMÖYKKTI ¹ SÅÈASTA ¹RI AÈ VIÈURKENNA
!RMENAMORÈIN SEM ÖJËÈARMORÈ FJÎLMENNTU 4YRKIR ÒT ¹ GÎTUR Å 4YRKLANDI OG MËT
M¾LTU HARÈLEGA
./2$)#0(/4/3!&0

umtöluð í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. Talið er að Adolf Hitler
hafi að einhverju leyti notað þau
sem fyrirmynd að útrýmingarherferð gegn gyðingum. Til þess að
sefa áhyggjur félaga sinna sagði
hann til dæmis: „Hver man nú eftir
Armenamorðunum?“
Morðin voru framin flest á árunum 1915 til 1916, og reyndar áfram
næstu árin á eftir alveg þar til
Tyrkjaveldi liðaðist í sundur árið
1923. Armenar, sem eru kristnir,
voru á þessum tíma búsettir víða í
Tyrkjaveldi, mest þó í austanverðu
landinu, að nokkru á svipuðum slóðum og Kúrdar.
Svokallaðir ungtyrkir höfðu þá
komist til valda í Tyrkjaveldi og
gerðu hvað þeir gátu til að nútímavæða landið. Þeir tóku hins vegar
hart á kröfum Armena um aukin
réttindi til jafns við aðra þegna.

.AUÈUNGARFLUTNINGAR
Tyrkjaveldi var á þessum tíma
þátttakandi í heimsstyrjöldinni og
barðist við Rússa, og þegar hópur
Armena gekk til liðs við Rússa í
stríðinu var stjórn ungtyrkjanna
nóg boðið. Sett voru lög um brottflutning Armena frá stórum svæðum í Tyrklandi og fjölmennir
hópar Kúrda voru meðal annars
fengnir til að sjá um framkvæmd
þess.
Talið er að hundruð þúsunda hið
minnsta og hugsanlega allt að 1,5
milljón Armena hafi látist, ýmist
voru þeir myrtir eða féllu úr

hungri á leiðinni til Sýrlands, en
þangað voru flestir þeirra reknir.
Ár hvert minnast Armenar þessara atburða hinn 24. apríl, en þann
dag árið 1915 voru 200 þekktir
Armenar í Tyrklandi handteknir og
skömmu síðar hurfu hundruð manna
til viðbótar. Allir voru þeir settir í
fangelsi og flestir teknir fljótlega af
lífi. Þessi atburður er venjulega talinn upphaf fjöldamorðanna, sem
urðu með þeim grimmilegri sem
þekkjast í sögunni.

-INNINGUNNI HALDIÈ ¹ LOFTI
Í dag búa rúmlega þrjár milljónir
manna í Armeníu, sjálfstæðu ríki
fyrir austan Tyrkland og norðan
við Íran. Í Tyrklandi búa enn innan
við hundrað þúsund Armenar,
flestir í Istanbúl og nágrenni.
Utan Armeníu búa þó enn fleiri
Armenar, jafnvel allt að átta milljónir. Þeir hafa verið duglegir við
að minna á málstað Armena, hver í
sínu heimalandi, og halda á lofti
minningunni um þjóðarmorðið.
Meðal þekktra Aremana má
nefna tónskáldið Aram Katsjatúrían og franska söngvarann Charles
Aznavour, rithöfundinn William
Saroyan og kvikmyndaleikstjórann Atom Egoyan.
Í Bandaríkjunum býr líklega
hátt í hálf milljón Armena, þar á
meðal allir meðlimir rokkhljómsveitarinnar System of a Down
sem hefur líklega átt stóran þátt í
að efla vitund Bandaríkjamanna
um þjóðarmorðið.

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90
Verð:

124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190
Verð:

128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90
Verð:

38.000,-

Nýtt frá Divany

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

124.000,-

Verð:
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

168.000,-

Verð:
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Zen leðurstóll
Borðstofuborð – hvítt háglans
Stærð: 200x100
Verð:

98.000,-

Madrid leðurtungusófi
g

Stærð: 305cmX220cm
Verð:

16.500,-

Verð:
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri

238.000,-

VIP leðurstóll

15.800,-

Verð:
Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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%NDURGERÈ OG NÕBYGGING
!RGOS ARKITEKTAR 
(% b«SKÎP FALLEGT TIMBURHÒS OG ER FYRIRMYNDINNI ÎRUGGLEGA TIL SËMA %NDUR
GERÈIR VEKJA UPP ÕMSAR SAGN OG BORGARFR¾ÈILEGAR SPURNINGAR ËH¹È G¾ÈUM
VERKSINSm
3+ b(ÒSIÈ ER MINNISVARÈI UM UPPHAF ÖÁTTBÕLISMYNDUNAR ¹ ¥SLANDI ¶AÈ ER
VANDMEÈFARIÈ AÈ GL¾ÈA GÎMUL HÒS NÕJU LÅFI OG KANNSKI SÁR Å LAGI ÖETTA HÒS (ÁR
HEFUR TEKIST VEL TILm
¶- b&AGMANNLEGA AÈ VERKI STAÈIÈ AÈ ÎLLU LEYTI %NDURBYGGINGIN ¹ GAMLA HÒSINU
ER GERÈ AF MIKILLI ÖEKKINGU OG NÕBYGGINGIN ER HËGV¾R ¹N ÖESS ÖË AÈ VERA METN
AÈARLAUS OG REYNIR EKKI AÈ R¾NA ATHYGLI MANNS FR¹ ELSTA HÒSI B¾JARINSm

)NNSETNING Å ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
4(' ARKITEKTAR 
(% b-ÁR FANNST ÖESSI UMGJÎRÈ ALLS
EKKI VINNA MEÈ VERKUM OG HUGAR
HEIM 'JÎRNINGAKLÒBBSINS OG VERA
D¹LÅTIÈ FREK TIL FJÎRSINS ¹N ÖESS AÈ HAFA
NOKKUÈ NÕTT FRAM AÈ F¾RAm
3+ b)NNSETNINGIN VIRÈIST BÒA YFIR
¹KVEÈNU MYNDM¹LI SEM EF TIL VILL M¹
REKJA TIL ®DIPUSARDULDAR HÎFUNDANNA
ER ÖEIR FÎLDU SIG UNDIR PILSFALDINUM
HJ¹ MËÈUR SINNI OG SEM SLÅK VIRKAR
HÒNm
¶- b,ÅNURNAR ERU FALLEGAR OG ÖAÈ
V¾RI GAMAN AÈ SJ¹ SVIPAÈAR HUG
MYNDIR ÒTF¾RÈAR Å BYGGINGUM MINNIR
MANN ¹ &RANK 'EHRYm

(2).'"2!54 2%9+*!6¥+

¶RJ¹R GÎNGUBRÕR
3TUDIO 'RANDA 
(% b"RÕRNAR ERU GRÅÈARLEGA FLOTTAR SEM HLUTIR EN GERA NÒ EKKI MIKIÈ TIL AÈ HJ¹LPA
UPP ¹ STEMNINGUNA ¹ HINU LANGA OG KALDRANALEGA ARKI HINS FËTGANGANDI YFIR
(RINGBRAUTINAm
3+ b.ÕJASTA KENNILEITI 2EYKJAVÅKURBORGAR SETUR ËNEITANLEGA SVIP ¹ BORGARLANDS
LAGIÈ OG VIRKAR SEM MINNISVARÈI BÅLABORGARINNAR %R ÖETTA SÒ ÅMYND SEM 2EYKJA
VÅKURBORG VILL LEGGJA ¹HERSLU ¹m
¶- b¶ETTA ERU FALLEGAR BRÕR AÈ MÅNU MATI EN ÖVÅ MIÈUR TENGI ÁG Ö¾R VIÈ ÖESSA
MISHEPPNUÈU HRAÈBRAUT MITT INN Å MIÈRI BORGINNI MISTÎK SEM ÁG VONA AÈ VERÈI
TEKIN TIL BAKA MEÈAN ÁG LIFIm

3!&.!3!&.)¨ 36!,"!2¨3%92)

.ÕBYGGING SEM TENGIR TVÎ ELDRI HÒS
2AGNHEIÈUR 2AGNARSDËTTIR 
(% b.¾R AÈ VERA GRAND EN ER ¹ SAMA
TÅMA L¹TLAUS OG ËEFNISKENNDUR HLUTI AF
LUNDINUM 3JËNLÅNUR GLUGGASETNINGAR OG
LÕSING R¹ÈA ÖAR LÅKLEGA MESTU UM 3UMAR
BÒSTAÈASTIGARNIR ERU AÈEINS SÁRKENNILEGIR
Å ÖESSU SAMHENGI OG TRUFLA D¹LÅTIÈ SEM
FREKAR SVEITË ELEMENTm
3+ b.ÕBYGGINGIN HEFÈI ANNAÈHVORT ¹TT
AÈ TAKA MIÈ AF FORMGERÈ ELDRI BYGGINGAR EÈA VERA ENN ËLÅKARI HENNI ÖANNIG
AÈ KONTRASTINN OG HEILDAR¹HRIFIN V¾RU MEIRI ¥ SÕNINGARSALNUM ER INNRA RÕMIÈ
L¹TIÈ FLJËTA ÒT Å YTRA RÕMIÈ 3PURNING HVORT AÈ ÖAÈ DRAGI OF MIKLA ATHYGLI AÈ SÁR ¹
KOSTNAÈ ÖEIRRA SÕNINGA SEM ERU Å SALNUMm
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%NDURNÕJAÈ HÒSN¾ÈI
4ANGRAM ARKITEKTAR 
(% b&EIKILEGA VEL HEPPNAÈ HÒS Å
UMHVERFI SÅNU OG M¾TTI GJARNAN HAFA
VERIÈ Å UMR¾ÈUNNI EFTIR BRUNANN ¹
,¾KJARTORGI 3T¾RÈ HÒSSINS ER BROTIN
NIÈUR ¹ SNYRTILEGAN H¹TT OG FELLIR ÖAÈ
AÈ HÒSUNUM Å KRINGm
3+ b¶AÈ ER NAUÈSYNLEGT AÈ BYGGINGIN
TAKI TILLIT TIL ÖESS BORGARLANDSLAGS SEM
HENNI ER ¾TLAÈ AÈ STANDA Å p ÖË SVO
AÈ HÒN HAFI SÅNA EIGIN SÁRSTÎÈU (ÁR
HEFUR TEKIST VEL TIL OG HÒSIÈ FELLUR VEL
AÈ GÎTUMYNDINNI OG STYRKIR HEILDAR
SVIP HENNARm
¶- b¡G ER EKKI S¹TTUR VIÈ ÖESSA
BYGGINGU ¹ ÖESSUM STAÈ VEGNA ÖESS
AÈ ÁG TEL AÈ ÖAÈ HEFÈI ¹TT AÈ VINNA
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6IÈBËT VIÈ "L¹A LËNIÈ
6! ARKITEKTAR 
3+ b"YGGINGIN NÕTUR SÅN OG ER Å TAKT
VIÈ HIÈ DULR¾NA ÅSLENSKA LANDSLAG
SEM HÒN STENDUR Å OG VEKUR HJ¹
MANNI DULÒÈ OG FORVITNIm
¶- b&ALLEGA UNNIÈ MEÈ UMHVERFIÈ
AÈ MÅNU MATI -ETNAÈARFULLUR SAM
TÅMAARKITEKTÒR OG VIRÈIST VERA VANDAÈ
TIL VERKA ¡G HEF EKKERT NEMA GOTT UM
ÖETTA INNLEGG Å "L¹A LËNIÈ AÈ SEGJAm

MEIRA MEÈ ÖAU UMHVERFISG¾ÈI SEM
ÖESSI STAÈUR HAFÈI UPP ¹ AÈ BJËÈA
¶AÈ ER GERÈ TILRAUN TIL AÈ L¹TA HÒSIÈ
FALLA AÈ UMHVERFINU MEÈ ÖVÅ AÈ
L¹TA ÖAÈ TRAPPA SIG NIÈUR FR¹ H¹RRI
BYGGINGU H¾GRA MEGIN YFIR Å L¹GVAXNA
BYGGINGU VINSTRA MEGIN EN MÁR FINNST
ÖAÈ ENGAN VEGINN NËG 'LUGGASETNING
OG ANNAÈ ¾PIR ¹ MANN Å SAMHENGINU
"YGGINGIN ER ÖË VÎNDUÈ SEM ER
MEIRA EN H¾GT ER AÈ SEGJA UM MARGT
AF ÖVÅ SEM GERT ER NÒ TIL DAGSm

(3+«,)..  !+52%92)

6IÈBYGGING
'L¹MA+ÅM ARKITEKTAR 
(% b&LOTT D¾MI UM ÖAÈ HVAÈ H¾GT ER AÈ GERA MIKIÈ MEÈ HORNRÁTTRI GEOMETRÅU
OG N¾MRI GLUGGASETNINGU !RKITEKTÒR Å SÅNUM EINFÎLDUSTU FORMUM EN SVÅNVIRKARm
3+ b!NNAÈ D¾MI UM MISHEPPNAÈ FRAMHALD AF FÒNKSJËNALISMA (ÁR ER LÅKA
VERIÈ AÈ REYNA AÈ TENGJA YTRA OG INNRA RÕMIÈ OG ER ÖAÈ GERT ¹ SEM EINFALDASTAN
M¹TA MEÈ STËRUM GLUGGUM 2ÕMIÈ VERÈUR FYRIR VIKIÈ KALT OG ËSPENNANDIm
¶- b¡G VÅSA Å UMM¾LI MÅN UM "IRKIMÎRK Å (VERAGERÈIm
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¥BÒÈIR FYRIR FJÎLFATLAÈA
0+ ARKITEKTAR 
3+ b'OTT D¾MI UM MISHEPPNAÈ FRAMHALD AF FÒNKSJËNALISMA ÖVÅ HÁR ER BARA
VERIÈ AÈ HORFA ¹ STÅLINN (UGMYNDAFR¾ÈI FÒNKSJËNALISMA GEKK FYRST OG FREMST ÒT
¹ NÕTILEIKA BYGGINGARINNAR EN EKKI FAGURT ÒTLITm
¶- b6ISSULEGA STÅLHREINN EN AÈ SAMA SKAPI KALDUR ARKITEKTÒR ¶AÈ ER AUÈVITAÈ
J¹KV¾TT AÈ REYNT ER AÈ LEGGJA EITTHVAÈ GOTT TIL OPINBERRAR BYGGINGAR EN ÖESSI
BYGGING VEKUR UPP ÕMSAR ¹LEITNAR SPURNINGAR UM HVERT NÒTÅMABYGGINGARLIST
STEFNIRm

Byggingarlistarverðlaunin 2007
Íslensku byggingarlistarverðlaunin verða veitt
fyrsta sinni í dag. Tíu verk keppa til úrslita og
verður um leið opnuð sýning á Kjarvalsstöðum,
þar sem almenningi gefst kostur á að rýna nánar
í verkin, sem öll eru frá byrjun árs 2005 eða yngri.
Klemens Ólafur Þrastarson fékk þrjá óhrædda
álitsgjafa til leiks.

¥¶2«44!!+!$%-¥!.
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.ÕTT ÅÖRËTTAHÒSSKËLI
!RKITEKTURIS 
(% b-ARKERAR SIG VEL Å LANDSLAGINU OG
FORMBYGGINGIN OG EFNISVALIÈ VEL LEYST
$¹LÅTIÈ MIKIÈ Å GANGI INNANDYRA Å LITUM
EFNISVALI OG DEILILAUSNUM SEM HEFÈI
M¹TT TËNA AÈEINS NIÈUR (ORNGLUGGINN Å
SALNUM ER H¹PUNKTURINNm
3+ b9TRA ÒTLITIÈ SÕNIR ENN EITT D¾MIÈ
UM MISSKILINN FÒNKSJËNALISMA )NNRA
RÕMIÈ VEKUR UPP SPURNINGAR EINS OG
HVORT STIGINN SÁ FRÅSTANDANDI SKÒLPTÒR
EÈA HVORT FËLKI EIGI AÈ LÅÈA VEL Å ÖESSU
UMHVERFI OG HVORT ÖAÈ EIGI AÈ STUÈLA AÈ
AUKINNI ÅÖRËTTAIÈKUN BARNA OG UNGLINGAm

(/&  (®&¨!342®.$ 3+!'!&)2¨)

.ÕTT ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI
3TUDIO 'RANDA 
3+ b(ÁR M¹ SJ¹ EINKENNI ÕMISSA BYGGINGARSTÅLA OG ÒR VERÈUR HVORKI FUGL NÁ
FISKUR 3UMIR ERU BARA AÈ REYNA OF MIKIÈm
¶- b$¾MI UM AFSKAPLEGA VEL HEPPNAÈAN NÒTÅMAARKITEKTÒR ¶AÈ SEM GJARNAN
ER SETT ÒT ¹ SEINNI TÅMA BYGGINGAR ER HVAÈ Ö¾R Å RAUNINNI TAKA LÅTIÈ TILLIT TIL
UMHVERFISINS Ö¾R TAKA FR¹ FREMUR EN AÈ GEFA ¶ESSI BYGGING HINS VEGAR TEKUR
MIÈ AF UMHVERFINU OG ER ¹ SAMA TÅMA SKEMMTILEGT INNLEGGm

"%345 4),.%&.).'!2.!2
¶AU (ALLDËR 3IGRÅÈUR OG ¶ËRÈUR VÎLDU
ÎLL ENDURGERÈ EÈA NÕTINGU GAMALLA
HÒSA SEM BESTU TILNEFNINGARNAR (ALLDËR
OG 3IGRÅÈUR KUSU ®LGERÈARREITINN ÒT
FR¹ SAMR¾MI HANS VIÈ UMHVERFIÈ EN
¶ËRÈI ÖËTTI EKKI NËG AÈ GERT (ANN VALDI
FREMUR ENDURGERÈINA VIÈ !ÈALSTR¾TI 
SEM GOTT OG FAGMANNLEGT FORD¾MI

¶ËRÈUR -AGNÒSSON ¶4ËNSK¹LD OG STJËRNARMAÈUR Å 4ORFU
SAMTÎKUNUM b%F ÁG ¾TTI AÈ VELJA
MÁR VINNINGSHAFA ÒR ÖESSUM HËPI
HUGSA ÁG AÈ ÁG MYNDI VELJA ENDUR
GERÈ OG NÕBYGGINGU VIÈ !ÈALSTR¾TI
 !È HLUTA TIL VEGNA ÖESS AÈ ÁG ER
¹HUGAMAÈUR UM GÎMUL HÒS EN LÅKA
VEGNA ÖESS AÈ ÖAÈ ER TILBREYTING AÈ
SJ¹ G¾ÈI BORGARINNAR ENDURHEIMT
3KAPAR GOTT FORD¾MI OG V¾RI GAMAN
AÈ SJ¹ GERT MEIRA AF ÖESSUm

(ALLDËR %IRÅKSSON (%
!RKITEKT OG KENNARI VIÈ ,ISTAH¹
SKËLANN b¶AR SEM ¹RIÈ HEFUR AÈ
MÎRGU LEYTI EINKENNST AF MISG¹FULEGRI
UMR¾ÈU UM MIÈB¾INN OG NÕJAN
OG GAMLAN ARKITEKTÒR ÖAR VONA ÁG
AÈ ®LGERÈARREITURINN F¹I VERÈLAUNIN
Å ¹R ¶ANNIG BEINIST KANNSKI KASTLJËS
UMR¾ÈUNNAR UM NÕJAN ARKITEKTÒR Å
MIÈB¾NUM INN ¹ RÁTTARI OG J¹KV¾ÈARI
BRAUTIRm

$R 3IGRÅÈUR +RISTJ¹NS
DËTTIR 3+ &ORMAÈUR &ÁLAGS
SKIPULAGSFR¾ÈINGA OG LEKTOR VIÈ
,ANDBÒNAÈARH¹SKËLANN b¶AÈ M¹
GREINA ¹ MILLI BYGGINGARLISTAR OG
LISTARINNAR AÈ MYNDA SAMBAND "YGG
INGARLISTIN SETUR BYGGINGUNA Å FORGANG
OG TILNEFNINGARNAR VIRÈAST ÖVÅ MIÈUR
FLESTAR FALLA UNDIR ÖETTA ¶ANNIG SÁÈ
SIGRAR ,¾KNINGALINDIN Å "L¹A LËNINU
MEÈ YFIRBURÈUM %N Å BORGUM STANDA
HÒS EKKI EIN UPP ¹ HËL OG ÖVÅ ÖARF AÈ
HUGA AÈ LISTR¾NU SAMBANDI ÖANNIG
AÈ MYNDIST HEILDAR¹HRIF ¥BÒÈIRNAR VIÈ
&RAKKASTÅG SIGRA AÈ ÖESSU LEYTINU TIL

¶Ë AÈ BYGGINGIN HAFI SINN STÅL Ö¹ ER
HÒN FYRST OG FREMST EINING AF HEILDAR
MYNDINNI 6IÈ ÖURFUM MEIRA AF SLÅKUM
BYGGINGUM ¹ ¥SLANDI TIL AÈ BÒA TIL BETRI
B¾I OG BORGIR ®LGERÈARREITURINN F¾R
ÖVÅ ATKV¾ÈI MITTm
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Finnst oft að það sé
búið að gera allt áður
Þórunn Árnadóttir er nýlega útskrifuð úr Listaháskóla Íslands og var í kjölfarið valin ein af tíu frambærilegustu unghönnuðum
á Norðurlöndunum af hönnunartímaritinu Forum AID. Anna Margrét Björnsson heyrði í Þórunni, sem er búsett í London um
þessar mundir og vinnur fyrir japanska hönnuðinn Tomoko Azumi.

R

itstjóri Forum AID
hafði samband við
mig stuttu eftir
opnun
útskriftarsýningarinnar í vor
og sagði mér að ég
kæmi sterklega til greina sem ein
af tíu frambærilegustu útskriftarnemendunum á Norðurlöndunum,“
útskýrir Þórunn. „Ég vissi samt
ekkert hvort ég yrði í blaðinu fyrr
en það kom út núna í september.
Mér fannst það frekar ólíklegt þar
sem ég heyrði ekkert frá þeim svo
það kom mjög skemmtilega á óvart,
og er mér mikill heiður og
hvatning.“ Hún útskýrir að hún
hafi verið ákveðin í því að læra
arkitektúr eftir menntaskóla. „En
ég fór í eins árs fornám í Myndlistaskóla Reykjavíkur og kynntist
þá vöruhönnun í gegnum námið
þar og fannst það mjög spennandi.“
En hvað gerir vöruhönnuður?
„Vöruhönnuður býr til hluti sem
hægt er að framleiða og selja í einhverju upplagi. Hlutirnir geta
verið allt frá tannbursta upp í flugvél. Hann getur ýmist unnið á
samningi hjá framleiðslufyrirtæki
eða unnið sjálfstætt að sínum verkefnum sem framleiðslufyrirtæki
geta nálgast. Það skemmtilegasta
við vöruhönnun er að maður getur
hannað hvað sem er!“ Þórunn
útskýrir þó að endalausir möguleikar séu líka það sem er erfiðast
við vinnuna. „Það er erfitt að fókusera á hvað maður vill sökkva sér
í, hvaða þema, hvers konar notagildi, hvaða form, hvaða efni, liti,
framleiðsluaðferðir, hvaða markaður. Sömuleiðis eru hindranirnar
endalausar, maður labbar á svo
ótrúlega marga veggi áður en hluturinn er fullhannaður. Og oft finnst
manni eins og það sé búið að gera
ALLT áður.“

(LYKKJËTT SKÎPUNARFERLI
Eitt af skemmtilegustu verkum
Þórunnar er Clock, eða Klukka,
sem var einnig útskriftarverkefni
hennar. „Ég byrja oftast á því að
kynna mér eitthvað vel sem ég hef
áhuga á að vinna með og hef óljósa
hugmynd um að gæti nýst sem innblástur í einhvern hlut. Ég les þá
bæði texta um viðfangsefnið og
safna saman fullt af myndum.
Byrja svo oftast á að skissa eitthvað, annaðhvort með teikningum,
módelum eða tilraunum í efni. Það
er mjög mismunandi hvenær í ferlinu form og efni hlutarins kemur.
Það er ekki þannig að ég fái bara
allt í einu hugljómun og hugmyndin
detti niður í kollinn á mér, það
liggja margar kjánalegar tilraunir
og teikningar að baki hverri hugmynd. Clock fæddist smátt og
smátt í gegnum frekar hlykkjótt
ferli, eftir alls konar rannsóknir,
vangaveltur og tilraunir sem er
eiginlega varla hægt að taka saman
í stuttu máli. En í stikkorðum gæti
ég útskýrt það svona: tímahugtakið,
talningaraðferðir,
talnagrindur,
kaþólsk bænabönd, vestræn tímaskynjun,
afrískt
tímahugtak,
afrískar perlufestar, tannhjól,
himinn, sól og tungl!“ Þórunn segist
fá flestar hugmyndir sínar seint á
kvöldin og oftast í samræðum við
einhvern um hugmyndir sínar.
„Bara að þurfa að koma orðum að
því sem ég er að pæla hjálpar mjög
mikið til við að átta mig sjálf á því í
hvaða átt ég vil fara með verkefnið.
En annars eru áhrifavaldar mínir
svo ótalmargir; kennarar, samnemendur, myndlist og aðrir
hönnuðir. Hollenski hönnuðurinn
Jurgen Bey kom annars og kenndi
okkur í vor í nokkra daga og hafði
mjög mikil áhrif á mig. Ég veit um
fáa sem hafa hrært jafn mikið upp
í kollinum á mér og hann gerði á
þessum fáu dögum. Eins verður
maður að spá í annars konar
hönnun, fatatíska gefur manni góða
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¡G VELTI MÁR FREKAR UPP ÒR SAMBANDI
MANNSINS VIÈ HLUTINA FREKAR EN AÈ HANNA
EINFALDLEGA NÕTT ÒTLIT ¹ EINHVERN HLUT EÈA
AÈ REYNA AÈ LEITA AÈ bVANDAM¹LUM SEM
ÖARF AÈ LEYSAn
-9.$4/-/+/ !:5-)

Það liggja margar
kjánalegar tilraunir
og teikningar að
baki hverri hugmynd.
en að hanna einfaldlega nýtt útlit á
einhvern hlut eða að reyna að leita
að „vandamálum sem þarf að
leysa“. Poppskálin mín er reyndar
lausn á „vandamáli“, en hún bendir
okkur kannski frekar á það hvernig
við notum venjulega hluti eins og
skálar og hvernig form þeirra er
fastmótað í hugum flestra.

hugmynd um tíðarandann og ég
hlusta mikið á tónlist. Síðustu
mánuði hef ég verið eins konar
svampur, sogað inn upplýsingar og
áhrif sem mun án efa nýtast mér í
næstu verkefnum.“

3AMBAND MANNSINS VIÈ HLUTINN
Undanfarna þrjá mánuði hefur
Þórunn verið í starfsnámi hjá
Tomoko Azumi sem er japönsk og
er mjög þekkt og virt innan

alþjóðlega hönnunargeirans. „Ég
hef verið að vinna að ýmsum
skemmtilegum verkefnum fyrir
hana og meðal annars var mér
falið að sjá nánast alfarið um eitt
verkefni undir handleiðslu hennar, en það var sýnt á „100%
Design“-hönnunarvikunni hér í
London um daginn. Það fékk mjög
góðar viðtökur og eru strax byrjaðar viðræður við framleiðanda.
Þetta tímabil hefur verið alveg

rosalega skemmtilegt og lærdómsríkt og hefur veitt mér reynslu
sem maður getur aldrei öðlast í
skóla. Tomoko og starfsfólkið
hennar eru líka alveg frábær.“ En
hvernig er jafnvægið á milli
fagurfræðinnar annars vegar og
notagildi hins vegar? „Hlutir
þurfa heldur ekki að lúta ákveðinni
fagurfræði til að vera áhugaverðir.
Ég velti mér frekar upp úr sambandi mannsins við hlutina frekar

&ORÈAST TÅSKUBYLGJUR EN FYLGIST MEÈ
TÅÈARANDA
Þórunn segist lesa margar bækur
og greinar sem fjalla um hönnunargeirann, framleiðsluiðnaðinn og
umhverfisvitund. „Það er nauðsynlegt að vera vel vakandi í
þessum málum til þess að fá einhverja tilfinningu fyrir tíðarandanum og því sem er almennt
að gerast í hönnunarheiminum.
Það er ekki endilega til þess að
fylgja því eftir heldur líka til að
forðast það að fylgja eftir tískubylgjum í algjörri blindni.“ Hvað
varðar íslenska hönnun finnst
Þórunni hún vera dálítið undir
áhrifum frá hollenskri hönnun.
„En það er ef til vill vegna þess að
hún hefur verið mikið í umfjöllun
tímarita síðustu ár, merki eins og
Droog, Moooi og þar fram eftir
götunum. En íslensk hönnun getur
haft mjög skemmtilegar vísanir í
okkar menningu, eins og til dæmis
fötin hennar Steinunnar Sigurðardóttur og teppin frá Vík Prjónsdóttur.“ Þórunn fékk nýsköpunarstyrk fyrir „Ofn“ sem hún hannaði
fyrir hönnunarsýninguna Kviku.
„Það gaf mér tækifæri til að vera
með í sýningunni og þróa áfram
hugmynd sem ég hefði annars átt
erfitt með vegna kostnaðar. Sýningarstjórinn, Guðrún Lilja, veitti
mér mikla hvatningu sem hjálpaði mér að klára tvö stór verkefni
á sama tíma. Núna er ég að byrja
á verkefni sem ég er að gera fyrir
Öryrkjabandalag Íslands, en það
eru hvatningarverðlaun sem
félagið mun veita á alþjóðadegi
fatlaðra í desember. Annars er ég
að flytja með kærastanum til
Coventry í eitt ár og er að leita að
vinnu þar, ásamt því að vinna
áfram í verkefnunum mínum.“
www.thorunndesign.com
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PERLA Å H¹LSFEST
INNI T¹KNAR FIMM
MÅNÒTUR OG
FESTIN Å HEILD ER
EINN SËLARDAGUR
!PPELSÅNUGULAR OG
RAUÈAR PERLUR T¹KNA
KLUKKUSTUNDIRNAR
%FTIR ÖVÅ SEM HJËLIÈ
SNÕST Ö¹ DETTUR
EIN PERLA NIÈUR
¹ FIMM MÅNÒTNA
FRESTI 3ILFURPERLAN
ER MIÈN¾TTI OG SÒ
GYLLTA ER H¹DEGI ¶Ò
GETUR SVO STÎÈVAÈ
TÅMANN OG GENGIÈ
MEÈ H¹LSFESTINA TIL
ÖESS AÈ SÕNA AÈ
ÖÒ STJËRNIR TÅMA
ÖÅNUMm

b$2!-!m (IN FULLKOMNA POPPKORNSSK¹L

(ÎNNUÈ TIL AÈ PASSA AKKÒRAT Å KJÎLTU
POPPNEYTANDANS
b/&.m %¨! b",53(m (EIMILI OKKAR ER D¹LÅTIÈ EINS OG LIFANDI
VERA )NNAN Å ÖVÅ ERU PÅPUR FYRIR HEITT VATN OG RAFMAGN EINS OG
¾ÈAR Å MANNSLÅKAMANUM /FNINN ER M¹LAÈUR MEÈ EFNI SEM
BREYTIR UM LIT EFTIR HITASTIGI OG ROÈNAR VERULEGA ÖEGAR HITINN
M¾LIST YFIR  GR¹ÈUR
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N  UPPLEIÈ
'LAMÒR H¹R 3KIPTIÈ H¹RINU Å MIÈJU
OG NOTIÈ KRULLUJ¹RNIÈ TIL AÈ LÅTA ÒT EINS
OG 6ERONICA ,AKE

,ITAÈAR SOKKABUXUR 3K¾RBLEIKAR
KARRÅGULAR TÒRKISBL¹AR ALVEG EINS OG
!IRWAVES ARMBÎNDIN Å ¹R

34«2)2 ¥ "2%4,!.$) +ELE /KEREKE TIL VINSTRI ¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM Å HLJËMSVEITINNI "LOC 0ARTY

Eiturlyfjaneysla fræga fólksins
Hljómsveitin Bloc Party er líklegast ein
stærsta rokkhljómsveit Bretlandseyja um
þessar mundir. Hljómsveitin hefur sent frá sér
tvær breiðskífur en sú seinni kom út snemma
á þessu ári. Bloc Party spilar á Airwaveshátíðinni í kvöld en sé miðað við seldar plötur
er Bloc Party langstærsta hljómsveit hátíðarinnar í ár. Steinþór Helgi Arnsteinsson ræddi
við Kele Okereke, söngvara og gítarleikara
sveitarinnar.

Þ

ið gáfuð Silent Alarm út árið
2004 og svo kom A Weekend in
the City á þessu ári. Var mikil
pressa á ykkur fyrir útgáfu
seinni skífunnar eftir velgengni þeirrar fyrstu?
Nei, eiginlega ekki. Við sem hljómsveit
fundum ekki fyrir neinni pressu, fyrir utan
kannski pressuna sem við settum á okkur
sjálfir. Ég, til dæmis, reyni ekki að lesa
hluti sem eru skrifaðir í blöðunum. Þó
verið sé að skrifa um að við séum alveg
með þetta þá verð ég einfaldlega að hunsa
slíkt, sem ég held að sé mjög jákvætt. Ég
meina, þú ert ekkert að stofna hljómsveit
til þess að láta aðra segja þér hversu
frábær þú ert. Þú semur lög vegna þess að
þú þarft að tjá þig og svo lengi sem þú
heldur þig við það þá ertu að gera rétt.
Reynir þú þá að hunsa fjölmiðla alveg?
Já, eins mikið og ég get en það er vissulega
erfitt. Það er í eðli mannsins að vilja vita
hvað aðrir hafa að segja um mann. Þó það
geti verið gaman að heyra fólk hrósa
manni þá má maður ekki láta það hafa
áhrif á tónlistina sem maður er að skapa.
Finnst þér samt breskir fjölmiðlar ekki
töluvert harðari gagnvart sínum hljómsveitum en bandarískir fjölmiðlar
gagnvart hljómsveitum frá Bandaríkjunum? Jú, líklega. Breska pressan virkar
hins vegar allt öðruvísi. Hún er mun
hraðari og til dæmis kemur NME út í
hverri viku og það er alltaf ný hljómsveit á
forsíðunni. Margar hljómsveitir hafa samt
hagnast af þessum mikla hraða fjölmiðlamaskínunnar.
Var Bloc Party ein af þeim hljómsveitum sem hagnaðist af hraðanum hjá
breskum fjölmiðlum? Já, alveg klárlega.
Ég væri að ljúga að þér ef ég myndi halda
öðru fram. Ég meina, það var byrjað að
skrifa um okkur jafnvel áður en við
höfðum gefið út plötu, vorum meira að
segja á forsíðu NME. Við þurftum samt
sem áður að standa okkur og gera góða tónlist. Ég mun samt aldrei kvarta yfir
fjölmiðlaumfjölluninni.
En réði Bloc Party við hraðann? Ég held
að þetta hafi verið lærdómstímabil fyrir
okkur. Margar hljómsveitir hafa samt lent
í svipaðri stöðu og við og alls ekki ráðið við
ástandið. Það getur nefnilega verið
gríðarlega hættulegt þegar hljómsveitum,
sem eru ekki tilbúnar, er dembt í sviðsljósið. Við vorum hins vegar heppnir. Við
vorum góðir og urðum síðan bara betri.

Margar
hljómsveitir
ráða ekki við
athyglina en
ég held að
okkur hafi
tekist það.

Margar hljómsveitir ráða ekki við
athyglina en ég held að okkur hafi
tekist það.
Getur þú nefnt einhverjar hljómsveitir sem hafa ekki ráðið við
pressuna? Ég hugsa að það væri ekki
sanngjarnt af mér.

%ITURLYF ERU HLUTI AF LÅFINU
Förum þá í annað. Síðasta plata, A
Weekend in the City, fjallaði að miklu
leyti um lífið í London. Hvað varstu að
reyna að fanga með þessu umfjöllunarefni þínu? Ég held að þetta hafi verið
tilraun til að skapa eitthvað fyrir mig
og vini mína um núið. Reyna á
einhvern hátt að tjá mig um hvernig
mér leið gagnvart lífinu. Platan fjallar
einfaldlega um lífið, að vera blindfullur, koma heim, vera þunnur, reyna
að finna sér bólfélaga og þannig.
Lifir þú ennþá þannig lífi? Nei, ég
get ekki sagt það. Ég held að markmið
plötunnar hafi til dæmis verið að sýna
hvernig ég var að bregðast við
frægðinni sem við fengum árið eftir
útkomu fyrstu plötunnar. Margar
hugmyndir á plötunni urðu til árið 2005
þegar við vorum á tónleikaferðalagi og
þegar ég kom heim eftir það. Þá var ég
alveg útkeyrður en fór samt alltof
mikið út á lífið. Núna er ég hins vegar
mun jarðtengdari og er mestmegnis
heima hjá mér þegar ég get. Ég held
því að þriðja platan verði töluvert
innilegri.
Svo hún verður ekki um kampavínsdrykkju og að hanga með frægu fólki?
[Hlær] Nei, ég er nokkuð viss um það.
Ég hef ekki lengur þörf fyrir þannig
hluti.
En þú hafðir þá þörf fyrir lífsstíl
fræga fólksins. Nei, eða jú kannski.
Platan er samt ekki um frægðarlífið
sem slíkt. Í Austur-London, þar sem ég
bý, eru fullt af börum og klúbbum sem
eru opnir allan sólarhringinn og allir
vita að eiturlyfjasalar eru tilbúnir að
koma og hitta þig hvar sem þú ert.
Þetta var meira lífið sem ég var að
gera upp en ekki endilega þá staðreynd
að ég hafi verið frægur. Ég held
reyndar að þetta sé svona í öllum
borgum.
Einmitt. Þú getur fundið frægt fólk
drekkandi kampavín og að nota
eiturlyf alls staðar í heiminum.
Já, algjörlega. En eins og ég segi þá
fjallar A Weekend in the City ekki um
að vera frægur. Ritarar og alls kyns
borgarfólk notar líka eiturlyf um
helgar og jafnvel meira en nokkur sem
ég þekki. Fræga fólkið er langt því frá
sá hópur sem stundar næturlífið af
mestri áfergju.
Ertu þá hættur að stunda partíin,
sofa hjá fullt af fólki og að nota
eiturlyf? Nei, kannski ekki alveg en
upp að vissu marki. Ég er einfaldlega
svo oft að heiman. Því reyni ég að
halda mér heima við þegar tími gefst
til og slaka á. Ég er ekki samt að segja
að ég lifi eins og munkur núna, ég er
einfaldlega aðeins rólegri.
Þú talar mjög opinskátt um eitur-

lyfjaneyslu þína og þess háttar,
sérstaklega í textum þínum. Já, ég tala
opinskátt um svona dót því það er hluti
af lífi mínu. Og ekki eingöngu hluti af
lífi mínu heldur hluti af lífi hjá fullt af
fólki. Það er einfaldlega algjört bull að
vera halda öðru fram en að eiturlyfjaneysla sé ekki algeng. Svo stimpla
fjölmiðlarnir mig af því að ég tala opinskátt um þessa hluti. Staðreyndin er
síðan sú að fjölmiðlafólkið er það sem
notar mest af eiturlyfjum og djammar
mest.

.¾STA PLATA ¹ AÈ KOMA ¹ ËVART
Þú talaðir áðan um að næsta plata yrði
innilegri. Eru þið byrjaðir að semja
nýtt efni? Já, ég er búinn að semja alla
textana og við erum að semja tónlistina í þessum töluðu orðum.
Hvað með tónleikana á Íslandi?
Munið þið spila eitthvað af nýju efni?
Nei, eða við spilum pottþétt nýju
smáskífuna okkar, Flux, sem á að
koma út í nóvember. Við ætlum
einfaldlega ekki að spila neitt af nýja
efninu okkar, við ætlum að senda frá
okkur plötuna þannig að fólk geti lagt
mat á lögin þá. Ég man til dæmis
þegar A Weekend in the City kom út,
þá höfðum við spilað helming laganna
á plötunni áður á tónleikum og mörg
þeirra voru þegar komin á YouTube.
Fólk var orðið vant YouTube-útgáfunum jafnvel þó lögin hafi ekki verið
fullkláruð. Núna vil ég að platan komi
beint út í bláinn.
Eins og nýja Radiohead-platan? Já,
að vissu leyti en þeir eru að lenda
svolítið í þessu sem ég var að tala um
hérna áðan. Átta lög af plötunni hafa
verið á netinu í mjög langan tíma og
því vissu flestir svona nokkurn veginn
hvernig platan myndi hljóma. Ég
persónulega varð fyrir miklum
vonbrigðum með nokkur atriði á
plötunni því á tónleikum höfðu þau
hljómað allt öðruvísi og betur. Ég var
því orðinn vanari lögunum áður en þau
urðu fullkláruð sem er algjört bull.
Ekki fyrir sveitina sem slíka heldur
fyrir mig sem aðdáanda. Ég hafði
þegar hugmyndir í kollinum um
hvernig platan þeirra ætti að hljóma.
Það hefði því verið fínt ef ég hefði
ekki heyrt þessi lög áður.
Ég get alveg verið sammála þessu.
Ég hafði sem dæmi ekki heyrt eða séð
nema kannski tvö lög af nýju Radiohead-plötunni og mér finnst hún
frábær.
Hvað með nýju plötuna ykkar,
hvenær kemur hún út? Við byrjum
líklegast að taka hana upp í byrjun
næsta árs. Ég vona því að hún geti
komið út á næsta ári en svona mál
dragast alltaf á langinn. Ég vil samt
ekki gefa út plötu aftur í byrjun árs
því þá er maður einhvern veginn í
sama farinu allt árið.
Hvaða tími ársins er því kjörinn til
útgáfu að þínu mati? Það væri
einfaldlega fínt að hún kæmi út á
næsta ári. Meira ætla ég ekki að segja
þér.
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Allir litir heimsins
Allir litir í Húsasmiðjunni.
Þú færð rétta litinn í Húsasmiðjunni. Ef þig vantar hann þá eigum við hann.
Blöndum alla liti frá JOTUN og öllum erlendum og innlendum framleiðendum.
Litablöndun vefst ekki fyrir okkur.
Ástæðan: Við eigum yfir 100.000 uppskriftir af litum og getum litgreint
hvaða lit sem er fyrir þig.
EKKERT MÁL
Við blöndum alla liti.

Fríar litaprufur í dag
meðan birgðir endast
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
+OMNIR HEIM
Á tíunda degi reis úr hafi kaldranaleg grjótbrík með hvítan
hvirfil: Þeir voru komnir heim.
Hafið var grátt og slegið vindum,
öldur að spretta upp um vítt
fjarðargólfið, Drangey eins og
lifandi fuglavera sem gat á hverri
stundu rifið vængi sína úr berginu, lyft sér til flugs og skilið
eftir botnlausan svelg fyrir hafið
að streyma ofan í. Svo fóru þeir
hjá Kristínarskeri þöktu svartfuglum sem skeggræddu við
sjálfa sig um skipakomuna.
Sumir lágu á eggjum eða gengu
hoknir og skimandi um skerið á
svipinn eins og þeir hefðu týnt
ættargrip, skipið tók niðri. Fram
undan var Hjaltadalur og Hólar.
Ólafur Gunnarsson: Öxin og
jörðin (2003)
,AXVEIÈI¹M FAGNAÈ Å NÕRRI BËK p
segir í fyrirsögn á forsíðu Fbl. 18.
sept. og er röng notkun so. fagna.
Að fagna einhverju merkir að
taka því vel, en hér mun átt við að
árnar séu lofsungnar, dásamaðar,
mærðar, þeim hælt eða eitthvað
þess háttar.

+OLBRÒN «LAFSDËTTIR UPPGÎTVAR LEYNDARDËMA +ÅNAVELDIS

málfari starfsmanna heilbrigðisþjónustu, einkum því hlutmengi þeirra sem nú nefnast
„unglæknar“. Glöggt dæmi þar
um er grein í Fréttablaðinu 2.
október sl. (bls. 3 í „Allt“-kálfi
blaðsins) eftir dr. med Helga
Sigurðsson sem nefnist „Sjúkdómshorfur betri á Íslandi en í
öðrum löndum“. Ja það var og.
Ekkert um batahorfur eða neitt
slíkt, heldur sjúkdómshorfur.
Greinilega hættulegt að búa á
Íslandi. Þegar líður á greinina
vefst tungumálið enn meir fyrir
höfundi og augljóst að annaðhvort er hann að reyna að snara
lélegum erlendum texta yfir á
íslensku eða, sem er líklegra, að
hann ráði ekki við málið. Auk
nafnorðasýkinnar sem hefur berlega heltekið lækninn, má sjá
samsetningar orða sem benda til
þess að hann haldi ekki heilli
hugsun setningu á enda. „Ástæður
jákvæðrar þróunar á lífshorfum
eru framfarir í meðferð sjúkdómsins
og
því
(sic)
að
sjúkdómurinn
er
greindur
snemma. Fyrirbyggjandi meðferð er gefin (sic) í tengslum við
…“ Sú var tíð að meðferð var
veitt en nú er víst allt gefins, líka
vont mál, eða hvað?“

4IL UPPBYGGINGU p
var sagt í sjónvarpi um gjöf til
skóla, og er leitt til þess að vita
ef
stjórnendur
svokallaðra
háskóla kunna ekki þá einföldu
beygingarreglu að kvenkynsorð
sem enda á –ing fá –ar í eignarfalli – uppbyggingar. Þetta er
raunar orðin alltof algeng málvilla, og því miður dæmi þess að
margir séu að missa tök á fallbeygingum.

Um nótt ég mér í bæinn brá í
besta veðri.
Þar kappa sá ég klædda leðri
og klæði sumra laus, – þau
neðri.

3JÒKDËMSHORFUR
Daníel Viðarsson skrifar: „Ég vil
vekja athygli þína á vondu

Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar:
npn@vortex.is

Að búa í landi eins og Kína sem
hefur að geyma jafn ólíka menningu frá því sem ég þekki heima
á Íslandi hefur ýmisleg áhrif á
mann. Það sem fólki hér finnst
vera hinn eðlilegasti hlutur
getur manni þótt hinn argasti
dónaskapur. Það verður að játast
að margt hefur komið mér hér
spánskt fyrir sjónir og ég hef oft
orðið undrandi, móðguð eða
sprungið úr hlátri varðandi
hegðan fólks hérna. Það eru þó
nokkur atriði sem standa upp úr.
Fyrst er að nefna hina miklu
áráttu þeirra að hrækja út um
allt og hvenær sem er. Þeir
hrækja vægast sagt ekki á penan
hátt heldur er það gert með
miklum tilþrifum og hljóðum. Þú
heyrir hvernig þeir byrja á að
ræskja sig alla leið neðan úr
maga, vel hreinsað alla leiðina
upp og síðan er hrækt út úr sér
mjög svo huggulegum slummum.
Þetta gera allir hérna og ég hef

"RAGHENDA
Hafliði Magnússon sendir mér
þessa braghendu:
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jafnvel heyrt lýsingar á því
hvernig þeir hrækja í lyftum og
í eldhúsum á veitingastöðum. En
ég ætla nú ekki að selja það
dýrara en ég keypti og hef ekki
haft geð í mér til að kanna það
sjálf. En sem sagt það eru ekki
aðeins gamlir karlar í bæjarferð
úr sveitinni sem gera þetta
heldur einnig hinar huggulegustu
dömur, jafnvel uppáklæddar í
kjóla og háhælaða skó sem víla
ekki fyrir sér að hrækja beint á
götuna eða hvar sem þær eru
staddar. Þá er það hvernig
Pekingbúar troðast bara áfram
án þess að taka nokkurt tillit til
annarra og fyrirbæri eins og biðraðir eða sá sem fyrstur kemur
fyrstur fær er vægast sagt ekki í
hávegum haft. Ósjaldan hefur
maður orðið illa fyrir barðinu á
þessari venju þar sem fólk treðst
fram fyrir mann án þess að
blikna. Til þess að lifa svona af
verður maður bara að troðast
líka annars gæti maður bara
staðið í sömu sporunum heilan
dag án vandkvæða. Hinar miklu
reykingar hér í borg geta líka
reynt á taugarnar en þeir reykja
mjög mikið og taka almennt
ekkert tillit til þess hvort um
reyklaust svæði er að ræða eða
ekki. Hvað þá að þeir séu eitthvað

sérstaklega að spá í hvar þeir
henda stubbunum. Borðsiðirnir
eru líka ansi ólíkir því sem
maður á að venjast svo sem eins
og að spýta út úr sér kjúklingaeða fiskibeinum beint á matarborðið. Eftir máltíðarnar liggja
svo bein og annað eins og hráviði
út um allt borð. Nokkur umræða
hefur verið í kínversku samfélagi
um mannasiði þegnanna og hefur
hún verið sérstaklega áberandi
eftir að Kínverjar fóru að undirbúa Ólympíuleikana að fullum
krafti. Þeir vilja auðvitað sýna
sitt besta andlit og eru því að
reyna að kenna þegnum sínum
betri mannasiði. Ýmislegt hefur
verið gert til þess svo sem að 11.
dagur hvers mánaðar er dagur
biðraða og ég er ekki frá því að
það hafi skilað árangri því ekki
fyrir svo löngu síðan beið ég í
fallegri og beinni biðröð ásamt
dágóðum hópi af eldri borgurum
eftir að banki opnaði einn
morguninn. Jafnframt er nú
bannað að reykja í leigubílum og
verið er að kenna krökkum í
skólum landsins mannasiði. Þá
hafa ýmsar auglýsingaherferðir
verið haldnar til að leggja
áherslu á að Kínverjar hagi sér
betur.
Kommúnistaflokkurinn
hefur einnig útnefnt pestirnar
fjórar, sem áður voru flugur,
moskítóflugur, rottur og flær en
eru núna að hrækja, troðast í
biðröðum, að reykja og að bölva.
En þar sem ég skil kínversku
ekki það vel hefur það síðasta
alveg farið framhjá mér. Það
verður áhugavert að sjá hvort
almenningur muni fara eftir
boðum yfirvalda og sýna betri
mannasiði
þegar
Ólympíuleikarnir hefjast í ágúst á næsta
ári.
kolafs@simnet.is
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Leystu krossgátuna
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Í vinning eru tveir miðar
í bíó í Regnbogann,
Borgarbíó eða Smárabíó?
Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið
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Ef ég kemst einhvern
tímann
í
námunda við þá sem
fundu upp bloggið,
MySpace,
Facebook, fjöldatölvupóstsendingar, msn
og allt hitt kem ég ekki
til með að vita hvort ég á að
þakka þeim fyrir eða ganga í
skrokk á þeim. Allt eru þetta stórsniðug fyrirbæri en þau ræna
ómældum tíma úr sólarhringnum.
Við æskuvinkonurnar byrjuðum
að blogga fyrir nokkrum árum.
Ein bjó í New York, önnur í Danmörku og restinni var vandlega
dreift um Íslandið. Þá var þetta
kjörin leið til að halda sambandi
og segja frá því sem á daga manns

SAGA UM FORBOÐNA ÁST
MEÐ TÓNLIST EFTIR LAY LOW

hafði drifið. Ég bý hins vegar við
þá þroskahömlun að þurfa að gera
allt með trompi – allt minna en
fullkomið er tap. Þess vegna finnst
mér annað en daglegt blogg ósæmandi. Færslur án mynda eru að
sama skapi leiðinlegar, nema þær
séu þeim mun skemmtilegri.
Á blessað msn-ið hafa hrúgast
inn hjá manni 250 manns. Safnast
þegar saman kemur. Mér fannst
alveg nóg að vera með blogg og
msn. Þess vegna var ég í mótþróa
gagnvart MySpace lengi vel. Var
engu að síður búin að stofna reikning þar og á Facebook til að geta
skoðað myndir hjá vinum og kunningjum. Svo kom að því að bandarísk vinkona mín, sem ég hef
hvorki heyrt í né séð í tíu ár, hafði
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samband við mig í gegnum
MySpace og heimtaði að ég setti
inn myndir og tæki virkan þátt í
MySpace-maníunni. Átti ég að
segja nei við aumingja konuna? Á
þeim fjórum dögum sem liðnir eru
síðan hef ég komist að því að
MySpace er „verst“ af þessu öllu
hvað tímastuld varðar. Nú er svo
komið að ég treysti mér ekki í
barneignir þar sem ég hef engan
tíma aflögu fyrir Barnaland. Við
vitum öll að það er samasemmerki
á milli þess hversu reglulega
maður uppfærir þar og hversu
vænt manni þykir um afkvæmið.
Meðan ég skrifaði þennan pistil
talaði ég við þrjá á msn, fékk eitt
komment á bloggsíðunni, annað á
MySpace og sex bréf í tölvupósti.
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Hugleikur fluttur til Amsterdam
3¥¨!. 3+%). 3«, (ELGI "JÎRNSSON OG
FÁLAGAR Å 3ÅÈAN SKEIN SËL HAFA GEFIÈ ÒT
NÕJA SAFNPLÎTU
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Síðan skein
sól í 20 ár
Geisla- og mynddiskurinn Síðan
skein sól – síðasta vetrardag er
kominn út. Um er að ræða tuttugu
ára afmælistónleika sem fóru
fram í Borgarleikhúsinu átjánda
apríl síðastliðinn, sem heppnuðust
einstaklega vel.
Á tónleikunum spilaði sveitin
átján lög af ferli sínum, þar á
meðal Geta pabbar ekki grátið,
Halló ég elska þig, Ég stend á
skýi, Vertu þú sjálfur og Húsið og
ég. Gestasöngvarar voru Björn
Jörundur, KK og Sylvía Nótt og
gestahljóðfæraleikarar voru
Guðmundur Pétursson, Pétur
Grétarsson, Kjartan Valdemarsson og Matthías Stefánsson.

4(/- 9/2+% (LJËMSVEITIN 2ADIOHEAD

ER ¹ LEIÈINNI Å SEX M¹NAÈA TËNLEIKAFERÈ
UM HEIMINN

Tónleikaferð
á næsta ári
Hljómsveitin Radiohead ætlar í
sex mánaða tónleikaferð um
heiminn á næsta ári til að fylgja
eftir sinni nýjustu plötu, In
Rainbows. Hefst ferðin um vorið
og ætlar sveitin að spila á stærri
tónleikastöðum en á síðasta ári.
„Við eigum í viðræðum við
aðstoðarmenn okkar í NorðurAmeríku og annars staðar í
heiminum. Við ætlum að setja
saman dagskrá sem bæði hentar
hljómsveitinni sjálfri og er
fjárhagslega hagkvæm,“ sagði
umboðsmaður Radiohead og
bætti því við að söngvarinn Thom
Yorke væri ekki mikið fyrir
ferðalög. „Hann hefur gaman af
tónleikum en að þurfa að hendast
út um allan heim er ekki það
skemmtilegasta sem hann gerir.“

,).+). 0!2+ 3ÎNGVARI ,INKIN 0ARK ÒLN
LIÈSBROTNAÈI ¹ TËNLEIKUM Å STRALÅU

Braut úlnlið
á tónleikum
„Takk fyrir allar góðu kveðjurnar,
ég mun koma þeim áleiðis,“ sagði
gítarleikarinn Mike Shinoba á
heimasíðu sveitarinnar.
Linkin Park er í tónleikaferð
um heiminn til að fylgja eftir
plötu sinni Minutes to Midnight.
Mun Bennington ekki heltast úr
lestinni þrátt fyrir meiðslin.

Rithöfundurinn Hugleikur Dagsson, og
bók hans „Is this supposed to be funny?“,
fékk 8 í einkunn af 10 mögulegum á
fréttavefnum inthenews.co.uk en bókin
kom út í Bretlandi í byrjun mánaðarins.
Í umsögninni segir að myndasögur Hugleiks séu „svartari en svart“ og að
umfjöllunarefnið sé allt frá sjálfsmorðum til innkaupa og kirkjunnar – „eitthvað til að móðga alla“.
„Þetta hljómar allt saman mjög vel,“
segir Hugleikur glaður í bragði en í
gagnrýninni er sömuleiðis spáð fyrir um
líkur á því að sögurnar gætu orðið að
Hollywood-stórmynd. Höfundur gagnrýninnar metur það sem svo að þróun
sagnanna yfir í teiknimynd gæti virkað
og bætir því við að söngleikjareynsla
„Dagssonar“ kæmi honum þar að gagni.
„Það gæti vel komið til greina að gera
kvikmynd,“ segir Hugleikur. „Ég skrifaði

náttúrulega leikrit upp úr fyrstu bókinni
og er að vinna í því að búa til úr því kvikmyndahandrit. Mér finnst reyndar
frekar djúpt í árinni tekið að halda því
fram að það gæti orðið Hollywoodsmellur. Ég veit ekki hvort mannátið og
misnotkunin er efni í það. Þetta er ekki
beint Harry Potter.“
Hugleikur flutti til Amsterdam á föstudagsmorgun. „Ég þarf annað hvort að
kaupa mér hjól eða stela hjóli. Mér skilst
að það sé ekki vitlaust að finna sér
dópista til að versla við, þeir stela hjólum
og selja þau síðan aftur. Reyndar gæti
það verið vont karma, ég held ég eyði
frekar pening í nýtt.“ Hugleikur er
kominn með húsnæði í borginni. „Ég bý í
Jordan-hverfinu, að minnsta kosti fram
á vorið. Þetta er mjög skemmtilegur
staður, löglegt vændi og því gott fyrir
listamenn að vinna hérna!“
SËK

36!24!2) %. 36!24 'AGNRÕNANDI BRESKRAR FRÁTTASÅÈU SEGIR SÎGUR
(UGLEIKS bSVARTARI EN SVARTm OG AÈ Ö¾R EIGI MÎGULEIKA ¹ AÈ VERÈA
AÈ STËRMYND Å (OLLYWOOD b¶ETTA ER EKKI BEINT (ARRY 0OTTER m SEGIR
(UGLEIKUR
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Nútímatækni í 101 Gallery
kl. 15
Álfheiður Ólafsdóttir opnar
sýninguna Líf framundan í
galleríinu Art Iceland á
Skólavörðustíg 1a í dag kl. 15. Á
sýningunni má sjá álfa og tröll
og listamaðurinn sjálfur tekur á
móti gestum í álfkonuklæðum
og segir ævintýri. Enn fremur
leikur hljómsveitin XBand á
opnuninni.

MENNING FRETTABLADIDIS

.ÒTÅMINN HEFUR LÎGNUR ORÈIÈ LISTAMÎNNUM
UPPSPRETTA INNBL¹STURS ¥ DAG OPNAR MYNDLIST
ARMAÈURINN 3ARA 2IEL SÕNINGUNA 6ÁLAKOSTUR Å
 GALLERY (VERFISGÎTU  A Å DAG KL  -¹
SEGJA AÈ ¹ SÕNINGUNNI SÁ TEKIST ¹ VIÈ FYRIRB¾RI
SEM MJÎG EINKENNA NÒTÅMANN EN ÖË Å SÎGU
LEGU SAMHENGI
3ÕNINGIN TEKST ¹ VIÈ VISS T¾KI OG NÒTÅMA
T¾KNI SEM VIÈ NOTUM OG HÎFUM Å ALDANNA
R¹S ÖRËAÈ OKKUR TIL Ö¾GINDA 5M ER AÈ R¾ÈA
LYFTUNA SJËNVARPIÈ OG FLUGVÁLAR
6ERKIN ¹ SÕNINGUNNI GANGA ÒT FR¹ ÖVÅ AÈ VIÈ
EIGUM Å EINSKONAR ¹ST HATUR SAMBANDI VIÈ
ÖESSI T¾KI  SAMA TÅMA OG VIÈ NÕTUM ÖAU Å
OKKAR DAGLEGA LÅFI ER OKKUR EINNIG ILLA VIÈ ÖAU
4¾KI GETA VERIÈ SKELFILEG TENGD F¾LNI OG
HR¾ÈSLU OG ERU Å SUMUM TILFELLUM NOTUÈ Å
ÖVÅ SKYNI AÈ N¹ STJËRN ¹ SAMFÁLAGINU EÈA
JAFNVEL MANNKYNINU ¥ SÕNINGUNNI BREGÈUR
¹HORFANDINN SÁR Å HLUTVERK ÖESS MANNLEGA SEM
LIFIR MEÈ ÖESSUM T¾KJUM

 OPNUNINNI VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹ GJÎRNING
SEM SNERTIR SAMSKIPTI MANNA OG VÁLA ¹ BEINAN
H¹TT ÖVÅ KL  MUN 'UNNAR ®RN 4YNES FREMJA
MËTORHJËLASINFËNÅU MEÈ LIÈSMENN 3NIGLANNA
SÁR TIL AÈSTOÈAR
3ARA 2IEL HEFUR SÕNT MYNDLIST SÅNA UM VÅÈAN
VÎLL (ÒN NAM MYNDLISTARN¹M VIÈ +UNST
HOCHSCHULE "ERLIN 7EISSENSEE Å AUSTUR HLUTA
BORGARINNAR ¶AR LEIDDIST HÒN ÒT Å 5RBAN ART OG
VAR EINKAR ATORKUMIKIL Å ÖEIRRI SENU SEM TEYGIR
SIG LANGT YFIR ÎLL LANDAMÎRK
 SAMA TÅMA VAR HÒN VIÈRIÈIN ÕMIS VERKEFNI
OG SÕNINGAR Å HINUM KLASSÅSKA LISTAHEIMI OG
HEFUR HANNAÈ PLÎTUUMSLÎG FYRIR VEL ÖEKKTA
ÅSLENSKA TËNLISTARMENN SEM OG ÎNNUR MYND
SKREYTINGA OG HÎNNUNAR VERK
3ÕNINGIN STENDUR YFIR TIL  NËVEMBER 
GALLERY ER OPIÈ ÖRIÈJUDAGA TIL LAUGARDAGA FR¹ 
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%ITT AF VERKUM 3ÎRU 2IEL

Vitjar sekur vettvangs
Skáldinu er mikið niðri fyrir og
yrkir af hrimadjúpri tilfinningu en
lítilli ögun og kann sér víða ekki
hóf. Kostir bókarinnar eru augljósir; nærvera skáldsins og
alvaran í röddinni, ástríðan; ótamin
tjáning og afar víðfleygar vísanir
og trúarlegt táknmál sem streymir
meira eða minna að sama ósi;
meginyrkisefninu, glæpnum –
fóstureyðingu.
Viðfangsefnð er viðkvæmt og
framsetningin ögrandi þótt hvorki
sé hún ný af nál né steypi helgum
stömpum. En sjónarhornið er
athyglisvert; metafísísk sýn karlmanns á þetta „líkamlega einkamál“ konunnar – „látbragðsleikari
og stytta“ (58) – mikil pæling. Persónurnar eru nokkuð skýrar og
vinna á, og notkun fornafna fjölbreytileg en markviss. Skáldið og
ljóðmælandinn beita röddinni á
alla vegu og mæla hvor í kapp við
annan í allra kvikinda líki. En
stundum tala allir í einu og þá
heyrist ekki neitt.
Galli bókarinnar er samofinn
einum
höfuðkostinum,
bókin
grípur svo oft fram í fyrir sjálfri
sér og lesandanum að sá síðarnefndi fær hvorki tíma né tóm til
að njóta og spá og týnir inn á milli
áttum í bullandi flóði tákna og vísana sem streyma hvert um annað
þvert. Skáldið ræður víða ekki við
sig og steypir þá saman ýmsum
þekktum minnum og óljósum hugsýnum úr eigin smiðju; ofhlöðnu
táknmáli, óræðum tilvitnunum og
glannalegu myndmáli, og flækir
þannig meginmálið og drepur því
á dreif í stað þess að hlaða köstinn.
Skáldið ætlar sér þá of mikið í
senn og svarar spurningum sínum
ýmist án afláts eða alls ekki. Hálfkveðnar vísur og ofkveðnar á víxl.
En þetta er engu að síður spennandi skáldskapur og kröftug bók;
kappsfull og virðingarverð (fjölbragða)glíma við ljóðformið og
möguleika þess – og einlæg
ástríða.
Meginstefið er sekt. Ljóð um
sköpun, vitund, ást, græðgi, vald,
fjötra, sársauka; morð og dauða,

%). !& $«-3$!'3&*®,5- ¶*«¨-).*!3!&.3).3 «METANLEG MENNINGARVERÈM¾TI

"ÕSANSKUR DËMSDAGUR

"«+-%..4)2
'L¾PALJËÈ
+RISTIAN 'UTTESEN

((
sekt og samviskubit, náð og
miskunn. Ekkert léttmeti, hvorki
aðföng né efnistök.
Beinar og óbeinar tilvísanir í
Biblíuna eru á þriðja tug í bókinni.
Einnig birtast og hverfa munkur,
bróðir, faðir, dauðinn og jafnvel
trúður í trúarlegu ljósi. Öll er
þessi táknvísun/skírskotun ómarkviss þótt ásetningurinn sé góður
og sviðsetningin háleit.
En sterkust eru ljóðin sem tala
minnst, ljóð sem kveikja eina
mynd, eitt meitlað boðorð, ljóð
sem fljúga án þass að fá fjaðrirnar
að láni. Ljóð eins og Manstu...
(28):
manstu þegar ljóðin voru ný og
ég kom inn
og las fyrir þig
manstu þegar ég barði þig
það var ekki líkamlegt
Bók sem er stór í kostum sínum
og löstum.
3IGURÈUR (RËARSSON

Sýningin Á efsta degi opnar
í Bogasal Þjóðminjasafns
Íslands í dag kl. 15. Þar
verða sýndar þrettán fornar
og fagurlega útskornar
furufjalir. Þær eru nú
kenndar við bæinn Bjarnastaðahlíð í Skagafirði, en
munu upprunalega hafa
verið úr mikilfenglegri
dómsdagsmynd sem prýtt
hefur dómkirkju Jóns helga
Ögmundssonar biskups á
Hólum í Hjaltadal.
Þjóðminjasafnið fékk fjalirnar að
gjöf árið 1924 en þá var uppruni
þeirra enn nokkuð á huldu. Það var
ekki fyrr en árið 1959 með tímamótarannsókn dr. Selmu Jónsdóttur, fyrrverandi forstöðumanns
Listasafns Íslands, að fræðimenn
sættust um hverskonar verk hafði
upphaflega verið að ræða. Selma
bar fjalirnar saman við átta austrænar eða býsanskar dómsdagsmyndir sem varðveist höfðu annarsstaðar í heiminum. Út frá
samanburðinum leiddi hún rök að
því að fjalirnar væru úr stórri tréskurðarmynd sem sýnt hefði hinn
býsanska dómsdag.

Dr. Kristján Eldjárn setti fram
þá tilgátu að dómsdagsmyndin hafi
upphaflega verið í Hóladómkirkju
á tólftu öld. Trúlegt virðist að Jón
biskup hafi fengið erlendan
útskurðarmeistara til landsins en í
langri vígsluferð sinni kom hann
meðal annars til Rómar og hefur þá
komist í tengsl við býsönsku hefðina.
Eftir komuna á Þjóðminjasafnið
voru fjalirnar varðveittar samkvæmt aðferðum þess tíma með
því að lím var borið á bakhlið þeirra.
Fjalirnar þoldu þó illa dvöl í eldri
sýningarsölum safnsins þar sem
hvorki var raka- né hitastýring og
voru þær því orðnar illa farnar
þegar safninu var lokað vegna viðgerða árið 1998.
Karen Þóra Sigurkarlsdóttir forvörður stýrði viðgerðinni sem hún
segir hafa verið umfangsmikla.
„Það tók um eitt og hálft ár að koma
fjölunum í sýningarhæft ástand
enda voru þær sumar afar fúnar.
Þetta var mikil nákvæmnisvinna en
vel þess virði þar sem það er mikilvægt að geta sýnt fjalirnar hér á
safninu. Þær skipa ómetanlegan
sess í íslenskri menningarsögu.“
Aðeins örfáar býsanskar dómsdagsmyndir eru þekktar í VesturEvrópu og íslenska myndin er
önnur tveggja slíkra tréskorinna
sem vitað er um í heiminum. Aðrar
varðveittar myndir af þessu tagi

voru málaðar á steinveggi, unnar í
mósaík eða teiknaðar í handrit.
„Hörður Ágústsson vann á sínum
tíma teikningu sem sýnir tilgátu
hans um hvernig verkið í heild sinni
hefur litið út. Þetta var afar stór
útskurðarmynd; áætluð mál hennar
eru átta metra lengd og tveggja til
þriggja metra hæð. Það er varla
hægt að ímynda sér hversu stórfenglegt slíkt listaverk hefur verið
í augum fólks á tólftu öld,“ segir
Karen.
Sýningin nálgast fjalirnar á
margvíslegan hátt. „Saga fjalanna
er rakin á sýningunni og svo er
stuðst við teikningu Harðar Ágústssonar til að endurskapa verkið í
heild sinni. Að auki verða til sýnis
teikningar sem Jónas Jónasson frá
Hrafnagili gerði af fjölunum þegar
þær voru enn í Bjarnastaðarhlíð.
Það verða því ekki einungis fjalirnar sjálfar til sýnis heldur reynum
við að undirstrika sögulegt gildi
þeirra“ segir Karen.
Í tengslum við sýninguna kemur
út vandað rit þar sem gerð er grein
fyrir rannsóknum á myndfjölunum. Auk Karenar eiga þau Þór
Magnússon fyrrverandi þjóðminjavörður, Þóra Kristjánsdóttir listfræðingur og Guðrún Harðardóttir
sagnfræðingur áhugaverðar greinar í ritinu.
Sýningin stendur yfir fram til 2.
maí á næsta ári. VIGDIS FRETTABLADIDIS

einstök sýning
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Verðlaunum rignir
á meginlandinu

4«.,)34!2+/.52.!2 4!.9! /' ,9$)! &LYTJA NÕTT VERK SEM BYGGT ER ¹ HINU ÅSLENSKA ,ILJULAGI FR¹  ÎLD

&RUMFLUTNINGUR Å 3ALNUM
Tvær framúrskarandi
tónlistarkonur frá fyrrum
Sovétríkjunum, hin unga,
sívaxandi og glæsilega sellóstjarna, Tanya Anisimova,
og píanóleikarinn listfengi,
Lydia Frumkin, halda
tónleika í TÍBRÁ í Salnum
annað kvöld.
Þær Tanya og Lydia hafa nýverið
leikið þessa sömu efnisskrá á tónleikum í Moskvu við góðar undirtektir.
Tanya Anisimova hefur á undanförnum árum heillað áheyrendur
upp úr skónum á tónleikum víða
um heim. Hún stundaði sellónám
við Tónlistarháskólann í Moskvu
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Þegar tími lægðanna hefst hér í
norðrinu er kominn tími á bókmenntaverðlaun á meginlandinu:
Nóbelinn er rétt afstaðinn og
Doris Lessing hló þegar hún fékk
tíðindin: hún væri búin að fá öll
verðlaun Evrópu og þessi breyttu
engu um hennar hagi, hún væri
upptekin við skriftir.
Svo komu Booker-verðlaunin
eins og greint var frá hér í blaðinu
fyrir fáum dögum. Þá komu verðlaun fyrir bestu skáldsöguna frá
þýskumælandi löndum Evrópu en
þau voru fyrst veitt við upphaf
messunnar í Frankfurt 2005. Þá
fékk þau austurríski rithöfundurinn Arno Geiger fyrir sína stóru
fjölskyldusögu „Es geht uns gut“.
Árið eftir var það skáldkonan
Katharina Hacker fyrir söguna
„Die Habenichtse“. Það eru samtök bóksala og bókaútgefenda
sem standa fyrir þessum verðlaunum með tilstyrk Frankfurt og
messunnar þar, Spiegel og einkaaðila. Tilgangurinn er að vekja
athygli á þýskum bókmenntum án
landamæra.
Í ár var það önnur skáldkona,
Julia Franck, sem fékk verðlaunin fyrir skáldsöguna „Die Mittagsfrau“. Með tvær styrjaldir í baki
sögunnar er sagt frá konu sem
yfirgefur son sinn í leit að tilgangi
í lífinu. Sagan er sögð „sannfærandi og á lifandi tungutaki, sterkri
frásögn og sálfræðilegum ákafa“.
Sjö menn velja verðlaunasöguna
og þora þar í landi að koma fram
undir nafni. Þeir sem vilja kynna
sér efni tilnefndra verka og lesa
úrdrætti þeirra geta litið á vefinn

og lauk síðar doktorsprófi í sellóleik við Yale-háskólann. Lydia
Frumkin lærði píanóleik við Tónlistarháskólann í Leníngrad en
flýði til Bandaríkjanna að loknu
námi og hefur undanfarna áratugi verið prófessor í píanóleik
við Oberlin-tónlistarháskólann.
Hún kom til Íslands á vegum
Listaháskóla Íslands haustið 2003
og hélt píanónámskeið í Salnum í
Kópavogi við sérlega góðar
undirtektir og hafa margir nemendur beðið þess með óþreyju að
hún snúi aftur hingað til lands.
Þær Tanya og Lydia eru nú báðar
búsettar í Bandaríkjunum og hafa
getið sér einstaklega gott orð
fyrir tónlistarflutning sinn og
kennslu.
Í tilefni af tónleikum sínum
hérlendis hefur Tanya, sem einnig

er tónskáld, samið nýtt verk sem
ber heitið Íslensk ballaða fyrir
selló og píanó, og er verkið byggt
á hinu sérstæða íslenska Liljulagi frá 14. öld „Almáttugur guð
allra stétta“. Þær stöllur frumflytja verkið á tónleikunum.
Tanya og Lydia hafa leikið
margvíslegar efnisskrár gegnum
tíðina en á tónleikunum í kvöld
leika þær Sónötu fyrir fiðlu og
píanó í A-dúr eftir César Franck í
umritun Jules Delsart, Sónötu
fyrir selló og píanó í g-moll op. 19
eftir Sergei Rachmaninoff og
loks nýja verkið eftir Tönju.
Tónleikarnir hefjast annað
kvöld kl. 20 og er almennt miðaverð 2.000 kr. Tónleikarnir eru
haldnir í samstarfi við Listaháskóla Íslands.

Tónleikum
í Hveragerði
aflýst

Sýningin sem gleymdist

Til stóð að Júlíkvartettinn héldi
tónleika í Hveragerðiskirkju
klukkan fjögur á morgun á
vegum tónlistarfélags Hveragerðis og Ölfuss.
Tónleikunum hefur því miður
verið aflýst. Svo óheppilega
vildi til að einn hljóðfæraleikaranna varð fyrir því slysi að
viðbeinsbrotna og er því ófær
um að leika tónlist um stund.
Það getur vissulega verið
hvimleitt þegar örlögin grípa í
taumana á þennan hátt, en þeir
sem höfðu í hyggju að mæta á
tónleikana eru beðnir að snúa
sér til Tónlistarfélags Hveragerðis og Ölfuss sé frekari
upplýsinga um tónleikana eða
annað að þeim lútandi þörf.
VÖ
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Listasafn
Manchesterborgar
stendur um þessar mundir fyrir
listsýningu
sem
endurvekur
stærsta breska listviðburð nítjándu aldarinnar.
Sýningin fór fram í Manchester
árið 1857 og er enn þann dag í dag
stærsta myndlistarsýning sem
haldin hefur verið í Bretlandi.
Fyrir 150 árum fengu nokkrir
af ríkustu og menntuðustu
mönnum Manchesterborgar þá
hugmynd að halda stóra myndlistarsýningu fyrir almenning. Þeir
söfnuðu saman þriðjungi allra
myndlistarverka sem til voru í
landinu á þessum tíma sem gerðu
í allt 16.272 verk. Þau voru svo
sýnd í stærðarinnar glerskála
sem var reistur sérstaklega fyrir
sýninguna.
Þegar best lét dró sýningin að
sér allt að 30.000 gesti á dag; þar á
meðal voru mörg helstu fyrirmenni bresku þjóðarinnar. Til að
mynda sóttu Viktoría drottning,
Charles
Dickens,
Benjamin
Disraeli og Florence Nightingale
öll sýninguna heim.
Það kom þó á óvart að sýningin
var ekki síður vel sótt af almennu
verkafólki sem lét sig hafa það að
borga skilding til að hljóta inngöngu.
Sýningin ruddi braut ýmsum
siðum sem í dag eru viðteknir í
heimi myndlistarsafna. Má þar
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helst nefna þann sið að raða
myndum eftir tímaröð fremur en
eftir myndefni. Þrátt fyrir þetta
má leiða líkur að því að listunnendur nútímans yrðu hissa á
mörgu gætu þeir stigið 150 ár
aftur í tímann, enda var sýningin
um margt frábrugðin því sem
tíðkast nú. Til að mynda voru
listaverkin látin hylja veggi frá
gólfi í loft og því urðu sum þeirra
sýnilegri en önnur. Engar skýringar fylgdu með verkunum og
ekki var mögulegt að kynna sér
þau í sýningarskrá þar sem hún
kom ekki út.
Vinsælasta verkið á sýningunni
var olíumálverk eftir Henry Wallis
sem sýnir sjálfsmorð skáldsins
unga Thomas Chatterton. Vinsældir verksins voru slíkar að
stjórnendur sýningarinnar þurftu
að kalla á lögreglumenn til að
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www.signandsight.com en þar eru
slík góss í boði. Valið stóð milli
112 skáldsagna.
Innan skamms verða fleiri verðlaun veitt rithöfundum í Evrópu:
Goncourt-verðlaunin eru í nánd.
Þegar er búið að birta annan vallistann og sá þriðji verður gerður
heyrinkunnur á fimmtudag en
verðlaunin sem eru þau eftirsóttustu í Frakklandi verða veitt
þann 5. nóvember. Og þá verður
búið að veita Medicis-verðlaunin
og Femina-verðlaunin í ofanálag.
PBB

vernda verkið fyrir áhorfendaskaranum sem iðulega safnaðist
saman við það.
Þrátt fyrir umfang sýningarinnar
og
brautryðjendastöðu
hennar í breskri myndlistarmenningu hafa fæstir Bretar nokkurn
tímann heyrt á hana minnst. Hugsanleg ástæða fyrir þessu er sú að
á sínum tíma þótti óviðeigandi að
halda listviðburð í skítugri
iðnaðarborg eins og Manchester.
Fleiri en einn gagnrýnandi sýningarinnar lét í ljós það viðhorf að
það gæti leitt til þess að verkafólk
færi að kynna sér list, en slíkt
væri ótækt. Þetta viðhorf skilaði
sér til listsagnfræðinga sem virðast margir hafa gert sitt besta til
þess að má þennan viðburð út úr
meðvitund bresku þjóðarinnar.
Í tilefni af 150 ára afmæli sýningarinnar ákváðu yfirvöld í
Manchester þó að minna á sýninguna með því að smala saman sem
flestum af verkunum sem á henni
voru og endurskapa hana þannig í
listasafni borgarinnar. Erfitt
hefði verið að ætla að endurskapa
sýninguna nákvæmlega þar sem
hún innihélt óheyrilegan fjölda
verka. En á sýningunni sem nú
stendur yfir má upplifa helstu
meistaraverk breskrar myndlistar frá 19. öld. Sýningin stendur
fram til 27. janúar á næsta ári.

Listamenn spjalla
Þessa dagana sýnir START ART
listamannahús verk Steingríms
Eyfjörð og Hjartar Hjartarsonar.
Listamennirnir taka á móti gestum
í galleríinu í dag kl. 14.00.
Steingrímur Eyfjörð, sem var
fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 2007 sýnir á veggjum
Loftsins ný og eldri verk unnin
með blandaðri tækni. Sýningin í
START ART er fyrsta sýning
Steingríms á Íslandi eftir Feneyjatvíæringinn.
Hjörtur Hjartarson sýnir nýja
málverkaröð, FLETIR í Forsal en
myndefnið sækir listamaðurinn í
lítinn landskika rétt utan við

Reykjavík. Verkin eru unnin
með olíu á striga og endurspegla allar árstíðir og alla
tíma dagsins í litum og
tónum.
Sýningunum hefur verið
framlengt til miðvikudagsins
31. október. START ART,
Laugavegi 12b er opið frá 10.0017.00 virka daga, laugardaga
frá 11.00-16.00 og eftir
samkomulagi.
VÖ
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Stærsta íslenska kvikmynd allra tíma,
Mýrin er nú loksins fáanleg á DVD í BT.
Eitt lofaðasta meistaraverk
síðustu ára er skyldueign
á hvert einasta heimili
landsins!
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Rauðar skulu þær vera
Þegar gullinn húðblær sumarsins er á brott er um að gera að byrja að
leika sér með meiri farða en ella. Veturinn býður upp á miklar
nýjungar í förðunartísku og það sem kemur sterkast inn er eins konar
„Hollywood“-lúkk gullnu áranna. Fílabeinshvít húð, svartur eyeliner og
eldrauðar varir eru það allra heitasta um þessar mundir en einnig
einskonar „Kleópötru“-málning innblásin af Elizabeth Taylor í samnefndri kvikmynd. Þær ævintýragjörnu geta því leikið sér með bláa og
græna augnskugga en það sem mér persónulega finnst alflottast er
lúkkið sem Miuccia Prada sýndi fyrir haust og vetur – einfaldur
svartur kisu-eyeliner sem nær næstum út á gagnaugað og eldrauðar
varir. Ég er persónulega hálfgerður byrjandi hvað rauðan varalit
varðar og líður alltaf eins og ég hafi stolist í varalitinn hennar mömmu.
Fyrir mér er rauður varalitur tengdur við einhvern óaðfinnanlegan
glamúr og óljósar æskuminningar af kvenkyns fjölskyldumeðlimum
sveipuðum ilmvatnsskýjum af YSL Rive Gauche og púðurkenndri lyktinni af fínum varalit. Tískustraumar geta boðað
ýmsa liti á vörum kvenfólks, allt frá skærbleiku, glæru,
svörtu og húðlituðu en það er ekkert, ekkert eins
dásamlega kvenlegt og munúðarfullar og eldrauðar
varir. Þær vekja upp minningarbrot úr málverkum,
kvikmyndum og kossum. En ef kona er óvön því að
bregða á sig tveimur umferðum af Chanel „Fire“ eða
svipuðum litatón þá bregður henni rækilega við
undirtektirnar. Allt í einu er horft meira á hana, fólk
tekur hana alvarlegar, hún verður valdameiri, því
rauði liturinn virðist auka við sjálfsöryggi og
persónuleika. Svo verður maður gjarnari til
þess að brosa. Rauður litur gerir tennurnar
hvítari og fallegri og fær húðina til að ljóma.
Til þess að rauður varalitur virki sem best í
heildarmyndinni er ráðlegast að halda sig við
einfalda liti eins og grátt, svart, jú eða rautt í
klæðavali, og einfalda hárgreiðslu. Rauðar
varir krefjast hugrekkis, en nú er tími til
kominn til þess að sýna að þú eigir nóg af því!

+6%.,%'4 &ALLEG SIFFONBLÒSSA MEÈ KÅNAKRAGA
OG VÅÈAR BUXUR Å STÅL Å RÒSTRAUÈU MYNSTRUÈU
EFNI

,&!$2/44.).' &YRIRS¾TAN ,ARA 3TONE Å
PRJËNUÈUM BOL OG VÅÈU BLËMAPILSI Å GR¾NUM
TËNUM

-)5##)! 02!$! 3µ.)2 2«-!.4¥3+! ,¥.5 &92)2 6/235-!2 

3+«'!2$¥3)2
/' 3)&&/.$2%33
Tískuhúsið Prada tók
kúvendingu í stíl fyrir
vor og sumar 2008.
Undanfarnar
línur
hafa verið skarpar og
anarkískar en nýjasta
lína Miucciu Prada
var innblásin af hippatímabilinu og Art Nouveau-stefnunni. Fyrirsætur
voru
í
rómantískum mynstruðum siffonblússum,
útvíðum
buxum,
víðum bóhem-legum
pilsum og gylltum
korselettum. Grænir
skógarlitir
voru
í
fyrirrúmi og mynstrin
voru af álfadísum og
blómum. Allt þetta
minnti dálítið á hönnun
frá Biba eða Ossie
Clark í lok sjöunda og
byrjun áttunda áratugarins en með nýjum
og ferskum áherslum.
Nýjasta
„músa“
Miucciu
Prada
er
fyrirsætan Lara Stone
sem gefur til kynna að
stór brjóst frá náttúrunnar hendi eru komin
aftur í tísku!
AMB FRETTABLADIDIS

,/'!'9,,4 &RUMLEGAR SKËHLÅFAR VIÈ SANDALA Å GRÅSKUM

STÅL

&25-,%' 3!-3%4.).' 'YLLTUR TOPPUR
VIÈ HIPPALEGT KARRÅGULT MYNSTRAÈ PILS
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Sexý skótíska

&RUMLEG SKËHÎNNUN VAR Å FYRIRRÒMI ¹ NÕAFSTAÈINNI TÅSKUVIKU Å 0ARÅS (ÎNNUÈIR SÕNDU KYNÖOKKAFULLA OG
FRAMÒRSTEFNULEGA SKË SEM VORU SKEMMTILEGT MËTV¾GI VIÈ DÎMULEGA OG SETTLEGA FATATÅSKU

AMB

&2 6).342) 4), ('2) 3VARTIR LAKKSKËR MEÈ HVÅTUM ÖRÅHYRNDUM H¾L FR¹ #HLOÁ $RAPPLITAÈIR LAKKSKËR MEÈ BLEIKUM ÖRÅHYRNDUM H¾L FR¹ #HLOÁ (VÅTIR SKËR MEÈ ÖRÅHYRNDUM H¾L FR¹ #HLOÁ 3VARTIR OG BLEIKIR
bPAGODAm SKËR FR¹ !LEXANDER -C1UEEN 3VARTIR OG FJËLUBL¹IR PINNAH¾LAR FR¹ 9VES 3T ,AURENT

!24 ./56%!5 3TËR BLËMAMYNSTUR ¹

BUXNADRAGT ÒR SIFFONI

Geislaplata og mynddiskur
er kominn í verslanir
1. Syngjum óÐ
2. Ég vild’ég væri
3. SíÐan hittumst viÐ aftur
4. Ef ég væri GuÐ
5. Geta pabbar ekki grátiÐ?
6. Halló ég elska Þig
7. Einmana
8. Engill
9. VerÐ aÐ fljúga
10. Ég stend á skýi
11. Mér var svo kalt

$®-5,%'4 0LËMULITAÈ MYNSTRAÈ SIFFON

DRESS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nostalgía
SkrítiÐ
Nóttin hún er yndisleg
Vertu Þú sjálfur
Lof mér aÐ lifa
HúsiÐ og ég
Svo marga daga

Aukalag á DVD:
Þú ert ekkert betri en ég
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.AOMI 7ATTS HEFUR R¹È UNDIR
RIFI HVERJU FYRIR NÕBAKAÈAR
M¾ÈUR (ÒN EIGNAÈIST SON Å LOK
JÒLÅ OG LUMAR ¹ GËÈUM R¹ÈUM
FYRIR M¾ÈUR SEM ERU ENN AÈ N¹
AF SÁR AUKAKÅLËUNUM b¡G ¹ HELL
ING AF MJÎG MASSÅFUM N¾RFÎT
UM 3VO HJ¹LPA KLASSÅSK SNIÈ
LÅKA TIL VIÈ AÈ HRESSA UPP ¹ Ë¾FÈ
AN LÅKAMA m SEGIR .AOMI

FOLK FRETTABLADIDIS

Amy handtekin í Noregi
„Þetta gerðist svo hratt að það
vissi enginn hvað var að gerast –
ekki einu sinni hljómsveitin
hennar,“ sagði vitni að handtökunni. „Eftir allt fárið í kringum
eiturlyfjaneyslu Amy er það ekki
skrítið að lögreglan fari sérstaklega varlega þegar hún ferðast á
milli landa – sama hvort hún
hefur gert eitthvað eða ekki,“
sagði vitnið.
Fyrr á árinu féll stjarnan
niður eftir ofneyslu eiturlyfja,
og hún og eiginmaður hennar
leituðu sér meðferðar í kjölfarið.
Foreldrar Amy og fleiri aðstandendur hafa lýst yfir áhyggjum af
líferni hennar.
Söngkonan kemur fram á
tónleikum í Ósló í kvöld.

Söngkonan Amy Winehouse var
handtekin í Noregi ásamt eiginmanni
sínum, Blake Fielder-Civil, á fimmtudagskvöld, fyrir að hafa eiturlyf í
fórum sínum. Winehouse kom til
Bergen á fimmtudag, en hún hélt
tónleika þar í gærkvöldi. Hún var
handtekin skömmu eftir komu sína á
Radisson SAS hótelið þar í borg, eftir
að lögreglu barst ábending um
eiturlyfjavörslu hjónanna.
Lars Morten Lohte, talsmaður
lögreglunnar í Bergen, sagði í gær að
söngkonunni hefði verið sleppt aftur
eftir að hafa greitt sekt upp á 500
evrur, andvirði ríflega 40 þúsund
íslenskra króna. Á hjónunum
fundust sjö grömm af maríjúana,
og sagði Lothe að málinu væri
lokið hvað lögregluna varðaði.

5.$)2 %&4)2,)4)

%ITURLYFJANEYSLA !MY HEFUR
FARIÈ H¹TT Å FJÎLMIÈLUM
SÅÈUSTU M¹NUÈI (ÒN
VAR HANDTEKIN FYRIR AÈ
HAFA EITURLYF Å FËRUM
SÅNUM Å "ERGEN ¹
FIMMTUDAG

3TERKAR TILFINNINGAR
¹ 3YNDUM FEÈRANNA
&/2%,$2!&2¥ )SLAU &ISHER OG 3ACHA

"ARON #OHEN F¾DDIST DËTTIR SÅÈASTLIÈINN
MIÈVIKUDAG
./2$)#0(/4/3!&0

Borat faðir í
fyrsta sinn
Sacha Baron Cohen og Islu
Fisher fæddist dóttir í Los
Angeles á miðvikudagskvöldið.
Isla og Sacha, sem er hvað
þekktastur fyrir að bregða sér í
líki Ali G og Borats, hafa verið
trúlofuð frá árinu 2004, en eiga
enn eftir að ákveða brúðkaupsdaginn. Isla hefur áður sagt að
hún muni taka sér pásu frá vinnu
um stund til að einbeita sér að
móðurhlutverkinu.
„Það kemur ekki til greina að
ég muni hafa áhyggjur af því að
missa úr vinnu eða finnast að ég
verði að léttast. Akúrat núna geri
ég ekki einu sinni ráð fyrir
vinnu. Nú sinni ég bara einkalífi
mínu.“

30%..4 ¶AU "ALDUR ¶ËRHALLSSON
6IGDÅS 'UNNARSDËTTIR OG &ELIX "ERGS
SON VORU MEÈAL GESTA Å (¹SKËLABÅËI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

,%)+34*«2) ¥ &2¥¨5 &®25.%94)

2AGNAR "RAGASON ¹SAMT LEIKKONUN
UM .ÎNNU +RISTÅNU -AGNÒSDËTTUR
OG .ÅNU $ÎGG &ILIPPUSDËTTUR

Heimildarmyndin Syndir
feðranna eftir þá Ara
Alexander og Bergstein
Björgúlfsson var frumsýnd
í Háskólabíói á fimmtudagskvöldið. Fjölmenni mætti á
frumsýninguna og kallaði
myndin fram sterkar tilfinningar hjá mörgum.
Syndir feðranna lýsir hörmulegum
og skelfilegum aðstæðum á betrunarheimilinu Breiðavík á árunum
1953 til 1972. Málið komst í hámæli
fyrr á þessu ári og vakti bæði gríðarlega athygli og reiði úti í þjóðfélaginu, ekki síst í ljósi þess að þarna
höfðu stjórnvöld brugðist þessum
drengjum er þarna voru vistaðir.
„Þetta var mjög átakanleg mynd
en um leið mjög fallega gerð,“ segir
leikstjórinn Ragnar Bragason sem
var meðal gesta. „Það er orðið langt
síðan maður varð jafn hrærður í
kvikmyndahúsi,“ bætir hann við.
Felix Bergsson leikari tók undir
þessi orð og sagði þetta hafa verið
ákaflega sterka mynd. „Þeir voru
ekkert að velta sér upp úr hlutunum
heldur leyfðu strákunum að tala og
segja hlutina eins og þeir voru. Þetta
er saga sem varð að segja og þeir
Ari og Bergsteinn gera það mjög

,%)+34*«2!2.)2 !RI !LEXANDER OG

"ERGSTEINN "JÎRGÒLFSSON VORU AÈ VONUM
S¹TTIR EFTIR AÈ MYNDIN VAR FRUMSÕND

vel,“ segir Felix sem fór sjálfur
vestur á Breiðavík í sumar og dvaldist hjá staðarhöldurunum, Birnu
Atladóttur og Keran Stueland Ólason. „Ég held að allir hafi gott af því
að fara þangað og setja sig í spor
þessara stráka og reyna að sætta sig
við þessa sögu,“ bætir Felix við.
Fullt var út úr dyrum í Háskólabíói og var meðal annars gripið til
þess ráðs að bæta við stólum. Myndin hafði augljóslega mjög sterk
áhrif á viðstadda og höfðu margir
orð á því að þeir ættu eflaust erfitt
með svefn um nóttina.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

®29'')3-, ¥
&92)22²-) $AGUR

Komdu og fáðu bakpoka!

" %GGERTSSON FÁKK
HLÕLEGAR MËTTÎKUR HJ¹
ÎRYGGISVÎRÈUNUM ¹
+JARVALSSTÎÈUM EINS
OG ALLIR AÈRIR GESTIR
FLUGTAKSVEISLUNNAR
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

Króni og Króna minna félaga á að koma í Sparisjóðinn sinn og ná sér í bakpoka
með mynd af Sveppa*. Það er líka upplagt að tæma baukinn í leiðinni.
Við hlökkum til að sjá þig!

F í t o n / S Í A

!IRWAVES Å LOFTIÈ ¹
+JARVALSSTÎÈUM

*Gildir á meðan birgðir endast.

Það var margt um manninn í svokölluðu Take-off partíi sem Icelandair bauð til á Kjarvalsstöðum
á fimmtudagskvöldið í tilefni af
Iceland Airwaves. Listasafnið
fékk á sig svip flugvallar, og
öryggisverðir vopnaðir brennivíni tóku vel á móti öllum gestum, eins og Degi B. Eggertssyni
borgarstjóra. Til veislunnar var
boðið erlendum blaðamönnum
sem Icelandair hefur flutt hingað
til lands til að fylgjast með tónlistarhátíðinni, hljómsveitum og
öðrum góðvinum Airwaves.

'!-!.  !)27!6%3 3ÎNGKONAN
+ENY VAR M¾TT MEÈ VINKONUM
SÅNUM Å OPNUNARTEITI !IRWAVES

Nýtt í
Hagkaupum
CD
DVD
Síðan Skein Sól

KR.

2.499

KR.

1.999

DVD
KR.

1.999

CD

Megas

Mes
t
á Íslaselda pl
ndi í atan
dag

CD
PC
KR.

2.999

*Gildir einungis um helgina!

*Gildir 21. okt

Sprengjuhöllin

KR.

1.999
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Keppt um
dans ársins
Yfir eitt
hundrað
dansar hafa
verið skráðir
í samkeppni
um dans
ársins 2007
sem útvarpsstöðin FM957
og Dansráð
Íslands
standa fyrir.
Allir þátttak- $!.3 +ARA !RNGRÅMS
DËTTIR DANSAR VIÈ *ËN
endurnir
0ÁTUR ²LFLJËTSSON
sýna sinn
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+
dans í
Vetrargarðinum í Smáralind í dag
fyrir framan sjö manna dómnefnd. Velur hún síðan tíu bestu
dansana sem keppa til úrslita
viku síðar á sama stað. Í úrslitunum verður hópur fólks á öllum
aldri á dansgólfinu og hver
keppandi fær átta mínútur til að
kenna hópnum dansinn.

Sextugustu
tónleikarnir
Söngvarinn Cliff Richard, sem hélt
vel heppnaða tónleika í Laugardalshöll fyrr á árinu, ætlar að fagna
sextugsafmæli
sínu í tónleikahöllinni
Wembley
Arena á næsta
ári þar sem
hann heldur
sína sextugustu tónleika.
Alls verða
þrennir
#,)&& 2)#(!2$
tónleikar og eru
þeir hluti af tónleikaferð hans,
Time Machine, þar sem hann
fagnar fimmtíu ára tónlistarferli
sínum. Richard á metið yfir fjölda
tónleika í Wembley Arena og er
langt fyrir ofan söngvarann Luther
Vandross sem hefur spilað þar 44
sinnum. Richard söng fyrst í
höllinni árið 1960.

.Õ HLUTVERK /LSEN SYSTRA
Síðustu árin hafa borist nánast vikulega fréttir af því að
nýjar Hollywood-stjörnur hyggist reyna fyrir sér í hönnun
og tísku í samstarfi við þekkt merki. Olsen-tvíburarnir
fóru þó sína eigin leið.
Mary-Kate og Ashley
Olsen hafa verið
þekkt andlit frá því
að þær voru eingöngu
hálfs árs gamlar.
Fyrirtæki systranna,
Dualstar Entertainment Group, hefur
malað gull á frægð
þeirra í gegnum ýmis
konar varning merktum
tvíburunum,
ásamt framleiðslu á
myndum þeirra.
The Row er nýtt
fatamerki frá systrunum, sem sker sig
svo sannarlega úr
því flóði af verkefnum sem gerð eru í
samstarfi
Hollywood-stjarna og fatahönnuða sem hefur
dunið á okkur síðustu
mánuði og ár. Báðar
stúlkurnar hafa vakið
mikla athygli fyrir
eigið
fataval
og
smekk
á
síðustu
árum og The Row ku
byggja á þeim smekk.
„Wal-mart
snerist
um viðskiptavininn,“ .µ (,546%2+ -ARY +ATE OG !SHLEY /LSEN HAFA SKAPAÈ
segir Ashley í nýlegu SÁR NAFN Å TÅSKUHEIMINUM MEÈ LÅNUNNI 4HE 2OW OG HINNI
viðtali við New York NÕJU %LIZABETH AND *AMES
./2$)#0(/4/3'%449
Magazine, en aðrar
vörur systranna hafa
verið seldar í þeim verslunum ytra. „Það kenndi okkur að höfða til
fjöldans. Þetta snýst um mig og systur mína og hverju okkur líkar að
klæðast,“ segir hún.
Línan samanstendur aðallega af bolum, þar á meðal „hinum fullkomna stuttermabol“ – en á honum er bara að finna einn einasta saum.
Þar fyrir utan setja minimalískar klæðskerasniðnar flíkur mark sitt á
línuna. Klæðin eru hvergi merkt Olsen-systrunum sjálfum, og ólíkt svo
til öllum öðrum fatalínum sem berast frá fræga fólkinu hafa systurnar
hvorki notað eigin nöfn né andlit í auglýsingaskyni fyrir línuna.
The Row hefur hingað til bara fengist í vöruhúsi Barneys í New
York, og Maxfield í los Angeles, en fæst nú einnig í vefverslun Browns
í London. Þar að auki hafa stúlkurnar kynnt nýja og aðeins ódýrari
línu, sem heitir eftir systkinum þeirra, Elizabeth og James.

-),,! */6/6)#( /' #!2-%. (!7+
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/LSEN SYSTUR ERU EKKI Ö¾R EINU SEM
HAFA L¹TIÈ SAMSTARF VIÈ KEÈJUR LÎND
OG LEIÈ OG STAÈIÈ ¹ EIGIN FËTUM Å
TÅSKUSTRAUMUNUM *ENNIFER ,OPEZ ¹
FYRIRT¾KIÈ 3WEETFACE SEM HEFUR SENT
FR¹ SÁR FATNAÈ UNDIR NÎFNUNUM *,O
3WEETFACE OG NÒ SÅÈAST *UST3WEET

'WEN 3TEFANI SENDI FR¹ SÁR FYRSTU
FLÅKURNAR Å ,!-" LÅNUNNI SINNI ¹RIÈ
 ¹ SAMA TÅMA OG -ILLA *OVOV
ICH OG #ARMEN (AWK ÕTTU MERKINU
*OVOVICH (AWK ÒR VÎR .ICKY (ILTON
¹ SVO MERKIN #HICK BY .ICKY (ILTON
OG .ICHOLAI MEÈ HÒÈ OG H¹RI

Lifandi heimur Halo

haust

útsala
rýmum fyrir nýjum vörum
verðdæmi:
blússur

2000

buxur

2000

jakkar

5000

stærðir 16-32
smáralind & kringlu

Halo 3 hefst í Afríku þar sem að
Master Chief hefur hrapað til
jörðu eftir að hafa stokkið út úr
geimskipi í lokin á Halo 2. Jörðin
er undir árás frá „The Prophet of
Truth“ og hans herjum, þeir eru á
eftir örkinni og hika ekki við að
leggja jörðina í eyði. Þú þarft sem
Master Chief að stöðva þá og finna
leið að bjarga Cortana úr viðjum
Gravemind. Leikurinn skartar níu
köflum og eru sögusvið leiksins
mjög fjölbreytt, frumskógar Afríku, geimskip, geimstöðvar og
nýir heimar. Halo 3 er kannski
enginn Gears of War en það sem
hann skortir í polýgonum bætir
hann upp svo sannarlega í gullfallegum heimi sem Bungie
Studios höfundar Halo-seríunnar
hafa skapað. Heimurinn er lifandi
og hver hlutur sem ber fyrir augu
þín hefur tilgang. Hljóðhönnun
leiksins verður líka að nefna sérstaklega, bæði gullfallega tónlist
ásamt góðri raddsetningu.
Þegar þú hefur klárað bardagann mikla þá bíður eftir þér enn
stærri bardagi, netspilun. Í gegnum Xbox Live bíða þín milljónir
manna til að spila við. Hvort að
það er í gegnum fjögurra manna
Co-Op-spilun í gegnum söguna
aftur, eða 16 manna netspilun. Það
er gríðarlegur fjöldi möguleika

sem bíða þín í netspilun. Það er
hægt að spila alla helstu hlutina
eða hreinlega búa til sína eigin.
Það er hreinlega hægt að eyða
dögunum saman að búa til nýja
leiðir fyrir þig og vini þína að spila
leikinn. Hvern hefur ekki langað í

4®,65,%)+)2
(ALO 
8 "OX 

(((((
3KYLDUEIGN OG ¹ST¾ÈA TIL AÈ KAUPA
8 "OX  EF ÖÒ ¹TT HANA EKKI FYRIR

smá hafnarbolta með fólk eða
jeppa?
Þegar að þú ert búinn að eyða
tíma í þessu öllu eru enn tveir
hlutir sem gera upplifunina bara
enn betri, og það er Forge og
Theater. Forge er innbyggt forrit í
Halo 3 sem leyfir þér að gjörbreyta öllu borðinu og staðsetningu allra hluta jafnvel á meðan
vinir þínir eru að spila leikinn.
Theater er filmu partur leiksins,
þegar þú spilar í leiknum sjálfum
eða á netinu tekur leikurinn afrit
af því, eftir á er hægt að fara og
skoða það frá öllum hliðum og
taka vídeó og myndir af því. Síðan
er hægt að senda þetta allt saman
á heimasíðu Bungie fyrir vini þína
að njóta.
3VEINN ! 'UNNARSSON
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3TUÈIÈ HELDUR ¹FRAM
Dagskrá Iceland Airwaveshátíðarinnar hófst af fullum
krafti á fimmtudagskvöld.
Trausti Júlíusson og Steinþór Helgi Arnsteinsson tóku
púlsinn á stemningunni.

LAS VEGAS ER HORFIN...
JÖRÐIN ER NÆST!
Mögnuð heimildarmynd, sem
segir örlagasögu drengjanna,
sem vistaðir voru á Breiðavík á
árunum 1952-1973.
Hvaða hræðilegu atburði upplifðu
drengirnir og hvernig unnu þeir
úr þeim?

ÞRIÐJI HLUTINN Í
FRAMTÍÐARTRYLLINUM MEÐ
MILLU JOVOVICH Í TOPPFORMI!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

Bölvun
eða
blessun?

Dóri DNA - DV

- J. I. S. Film.is

- L.I.B. Topp5.is

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

THE HEARTBREAK KID
THE HEARTBREAK KID LÚXUS
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

12
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
12
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 1.30 - 4
kl. 2
kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

RESIDENT EVIL 3
4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
SHOOT ´EM UP
HAIRSPRAY

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

SÍMI 530 1919

12
kl. 4 - 6 - 8 - 10
16
kl.3.20 - 8 - 10.20
14
kl. 5.40 - 8
14
kl. 4 - 6 - 10.20
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

SYNDIR FEÐRANNA
GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

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

SÍMI 462 3500

THE HEARTBREAK KID
GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HÁKARLABEITA

16
12
12
14
16
16

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
kl.3- 5.40 - 8
kl.3- 6
kl. 8 - 10.30
kl. 10.20
kl.3

Þar sem dagskrá Moshi Moshikvöldsins á Nasa á fimmtudaginn
leit stórvel út ákvað ég að vera allt
kvöldið á sama staðnum. Fyrsta
sveit á svið var Sheffield-dúóið
Slow Club. Þau syngja bæði en
hann spilar á gítar og hún á trommur. Tónlist þeirra var glaðlegt sambland af þjóðlagapoppi, kántríi og
rokkabillíi. Ekki slæmt. Eftir að
Best Fwends voru búnir að trylla
lýðinn með sprelli var komið að
eina íslenska atriðinu á dagskránni. Retro Stefson er um
margt glæsileg sveit. Á sviðinu
voru níu snyrtileg ungmenni sem
sungu og spiluðu vandað og fjölbreytt popp sem sækir meðal annars áhrif í 60’s popp, djassfönk,
ska og bossa nova. Óvenjuleg og
áhugaverð sveit sem olli mér samt
smá vonbrigðum. Hljómurinn hjá
þeim var ekki alveg að gera sig og
lögin voru misgóð. Þau bestu þó
frábær. Retro Stefson er ennþá
fyrst og fremst efnileg, en þau
hafa nógan tíma.
Næst var það svo fransk-breska
sveitin The Teenagers. MySpace
og lagið Homecoming vakti athygli
á þeim. Á sviði eru gítarleikari,
bassaleikari og söngvari, en hljómborð og taktar á bandi. Hrátt, en
melódískt dansrokk. Á eftir þeim
var komið að Friendly Fires.

12
14
16

kl.4 - 8 - 10.10
kl. 6 - 8
kl. 6 - 10
kl.4

89900
www.SAMbio.is
wwww..SAM
.SAMbbio.is § 5755 8900

"%34 &7%.$3 %YDDU OF MIKLUM TÅMA

Å AÈ REYNA AÈ VERA KÒL Å STAÈ ÖESS AÈ
HALDA GËÈA TËNLEIKA

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

HEARTBRAKE KID
THE BRAVE ONE

kl. 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30

STARDUST
STARDUST

SÅNUM ¹ ,ÅDË ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ &LIPPAÈIR SKEMMTILEGIR OG FR¹B¾RIR SVIÈSMENN
&2¡44!",!¨)¨!2.¶«2

Annað dansrokk band skipað
söngvara, gítarleikara, bassaleikara og trommara. Mjög þétt og
kraftmikil sveit sem náði upp
gríðarlegri stemningu, en það
truflar mann svolítið hvað þeir
minna mikið á The Rapture. Lokabandið var svo neu-rave bandið
Late Of The Pier sem er að slá í
gegn þessa dagana með smáskífunni Bathroom Gurgle. Fínt band
með sinn eigin stíl sem einkennist
m.a. af hamförum á beatboxið og
tíðum kaflaskiptum. Skemmtilegt
kvöld eins og við var að búast frá
Moshi. Dansvænt og stuðvekjandi.
(¹PUNKTUR 4RAUSTA ,ATE /F 4HE 0IER

Hóf kvöldið á vænni danssveiflu á
Nasa þar sem Slow Club og Best
Fwends spiluðu. Slow Club var
frábær en Best Fwends helst til of
flippaðir. Einum of mikið að vera
kúl frekar en að halda almennilega tónleika. Færeyska hljómsveitin Boys in a Band náði að
vera allt sem Best Fwends reyndu
að vera en tókst ekki; kúl, flippaðir, skemmtilegir og frábærir á
sviði. Piltarnir léku við hvurn sinn
fingur og hægt var að tjútta vel og
innilega á hinum ágæta stað Lídó.
Því næst var haldið á Organ þar
sem Kimono var að hefja upp
raust sína. Ég hef alltaf haft mikið
dálæti á þeirri sveit sem minnkaði
ekki á þessum tónleikum. Nýr
bassaleikari, Árni Hjörvar úr Future Future, er kominn í sveitina
og smellur inn í hana eins og flís
við rass. Toppframmistaða hjá
Kimono.
Mesti spenningur kvöldsins var
líklegast fyrir tónleika Grizzly

Bear á Listasafninu en því miður
varð ég fyrir nokkrum vonbrigðum. Kannski hafði ég gert of
miklar væntingar. Sveitin náði
ekki að halda athygli minni allan
tímann og það var helst trommuleikarinn sem náði að heilla mig.
Ég dreif mig því yfir á Iðnó þar
sem ég náði í rassgatið á Ben Frost
sem hélt veislu fyrir bæði augu og
eyru með sex gítarleikurum uppi
á sviði. Sam Amidon fylgdi í kjölfarið en hann og Ben Frost eru
báðir hjá hinu íslenskættaða plötufyrirtæki Bedroom Community.
Sam náði algjörlega að heilla mig
og aðra viðstadda upp úr skónum
með lostafullum tónum sínum og
angurværri rödd. Með í för var
líka fjöldinn allur af hljóðfæraleikurum; strengir, blásarar og
hvaðeina, sem gáfu tónlist Sam
enn meiri dýpt. Magnaður endir á
fínu kvöldi.
(¹PUNKTAR 3TEINÖËRS "OYS IN A "AND OG 3AM
!MIDON

!IRWAVES Å KVÎLD
4ËNLISTARSÁRFR¾ÈINGAR &RÁTTABLAÈSINS
M¾LA MEÈ EFTIRFARANDI TËNLEIKUM ¹
!IRWAVES Å KVÎLD
N 
N !MIINA
N *OHNNY 3EXUAL
N -S *OHN 3ODA
N 3EABEAR
N "ONDE DO 2OLE
N *ËNAS 3IGURÈSSON
N (JALTALÅN
N !NNUALS
N &- "ELFAST
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM DAGSKR¹ M¹
FINNA ¹ ICELANDAIRWAVESIS

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

HEARTBRAKE KID

&2"2)2 &¾REYINGARNIR Å "OYS IN A "AND VORU HREINT ÒT SAGT FR¹B¾RIR ¹ TËNLEIKUM

12

STARDUST

kl. 2 - 5 - 8 -10:20

10

kl. 2
kl. 4

L

16

RATATOUILLE - ÍSL TAL
BRATZ - THE MOVIE
ASTRÓPÍÁ
THE BRAVE ONE

kl. 6
kl. 8 - 10:20

L

kl. 12:30D - 3D - 5:30D - 8 - 10:30 10
kl. 12:30 - 3 - 5:30

L

12

KEFLAVÍK

NO RESERVATIONS
CHUCK AND LARRY

kl. 5:30 - 8
kl. 8 - 10:30

L
12

THE HEARTBREAK KID

kl. 5 - 8 - 10:20

12

SUPER BAD
BRATZ

kl. 10:30
kl. 12:30 - 3

12

GOOD LUCK CHUCK
NO RESERVATION

kl. 8
kl. 10

12

ASTRÓPÍÁ
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 1 - 3 - 5:30
kl. 12:30 - 3 - 5:30

L

kl. 2
kl. 5:40

10

L

STARDUST
VEÐRAMÓT

SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 1

L

HÁKARLABEITA m/ísl tali

kl. 2 - 3:50

L

L

KRINGLUNNI

L

16

SELFOSSI

IN THE LAND OF WOMEN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

L

STARDUST

kl. 3 - 5:30 - 8

10

THE KINGDOM
THE BRAVE ONE

kl. 8 - 10:20
kl. 5:40D - 8D - 10:20D

10

kl. 2D - 5D
kl. 1:30 - 3:40

10

kl. 8 - 10:20
kl. 3:40
kl. 5:50

12

STARDUST
ASTRÓPÍÁ

SUPERBAD
BRATZ
HAIRSPRAY

L

kl. 1:30D

L

kl. 10:30
kl. 1:30

16

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

3:10 TO YUMA
SHARK BATE M/- ÍSL TAL
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 1:30

L

16

L
L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

STARDUST ER MÖGNUÐ
ÆVINTÝRAMYND
STÚTFULL AF GÖLDRUM,

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

THE HEARTBREAK KID
THE KINGDOM
3:10 TO YUMA
HÁKARLABEITA ÍSL TAL
BRETTIN UPP! ÍSL TAL
HAIRSPRAY

kl. 2, 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 2 og 4 (600 kr.)
kl. 4
kl. 1.45

www.laugarasbio.is - Miðasala á

12
16
16
L
L
L

HÚMOR OG HASAR.

HEARTBREAK KID KL. 3 Í ÁLFABAKKA

STARDUST KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
OG 2 Á AKUREYRI OG Í KEFLAVÍK

BRATZ KL. 12:30 Í
ÁLFABAKKA
OG 4 Á AKUREYRI

SHREK 3 M. ÍSL TALI
KL. 1 Í ÁLFABAKKA

RATATOUILLE M. ÍSL TALI
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA, 2 Á
AKUREYRI OG 1:30 Á SELFOSSI
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Fer ekki í neonlituð gangsteraföt
Á MySpace-síðu hljómsveitarinnar Steed
Lord er að finna lagið Bucket of Blood en
það er bæði samið og sungið af Krumma í
Mínus. Söngkona Steed Lord, Svala
Björgvinsdóttir, er sem kunnugt er systir
Krumma. „Ég og Einar [Egilsson] sömdum
lagið saman. Ég samdi textann og laglínuna
og hann sá um restina,“ segir Krummi og
bætir því við að lagið sé í raun ekki ólíkt því
sem hann hefur samið áður. „Þetta er bara
rokklag með „tölvubíti“. Það eru kannski
viss hljóð í þessu sem menn eiga ekki að
venjast hjá Mínus en krafturinn og pönkið
er bara svo mikið í tölvutónlist í dag.“
Krummi segist auk þess hafa sungið lög í
svipuðum dúr áður. „Ég hef sungið með Gus
Gus og öðrum hljómsveitum þótt fjölmiðlar
hafi ekki endilega frétt af því. Ég byrjaði
meira að segja að hlusta á danstónlist áður
en ég fór að hlusta á rokk. Þessi músík
hefur alltaf verið nálægt mínu hjarta og það

&2¡44)2 !& &«,+)
-ISCHA "ARTON SEM
ÎÈLAÈIST FR¾GÈ OG FRAMA
SEM -ARISSA Å T¹NINGA
Ö¹TTUNUM /# HEFUR
TEKIÈ AÈ SÁR HLUTVERK
RÒSSNESKRAR SAMKYN
HNEIGÈAR T¹NINGSSTÒLKU
"ARTON MUN LEIKA ,ÎNU
Å KVIKMYNDINNI &INDING
T!4U SEM FJALLAR UM
TV¾R STÒLKUR SEM VERÈA
¹STFANGNAR ¹ TËNLEIK
UM MEÈ RÒSSNESKU
HLJËMSVEITINNI T!4U
3VEITINA SKIPA TV¾R
RÒSSNESKAR STÒLKUR SEM
VÎKTU HEIMSATHYGLI
MEÈ LAGINU !LL 4HE 4HINGS
3HE
3AID ¹RIÈ  ¥ MYNDBANDINU
S¹UST Ö¾R KYSSAST EN SÅÈAR KOM Å LJËS
AÈ Ö¾R HÎFÈU EINUNGIS ÖËST EIGA Å
SAMKYNHNEIGÈU SAMBANDI TIL AÈ ÕTA
UNDIR BLAÈAUMFJÎLLUN
%DDIE -URPHY MUN
GANGA Å ÖAÈ HEILAGA
MEÈ UNNUSTU SINNI
4RACEY %DMONDS ¹
ÖESSU ¹RI b¶AÈ
GERIST FYRIR LOK ¹RS
¹ EINHVERJUM
STAÈ SEM ER
LANGT Å BURTU OG
SKEMMTILEGUR
¶ETTA VERÈA BARA
N¹NIR VINIR OG
FJÎLSKYLDA EN MJÎG
RËMANTÅSKT m SEGIR
UNNUSTAN Å VIÈTALI VIÈ 0EOPLE -URP
HY TILKYNNTI AÈ HANN ¾TTI Å SAMBANDI
VIÈ %DMONDS Å OKTËBER ¹ SÅÈASTA ¹RI
ÖEGAR KRYDDSTÒLKAN -EL " VAR KOMIN
FIMM M¹NUÈI ¹ LEIÈ MEÈ BARN HANS
(ANN BAÈ %DMONDS Å JÒLÅ ¹ ÖESSU ¹RI
&LEIRI STJÎRNUR ERU Å FJÎLSKYLDUHUG
LEIÈINGUM ÖVÅ SAMKV¾MT HEIM
ILDARMANNI .ATIONAL %NQUIRER VILL
-ATTHEW -C#ONAUGHEY ËÈUR
OG UPPV¾GUR EIGNAST BARN MEÈ
UNNUSTU SINNI #AMILLU
!LVES ,EIKARINN ER VÅST
YFIR SIG ¹N¾GÈUR MEÈ
!LVES SEM ER  ¹RA
GÎMUL FYRIRS¾TA FR¹
"RASILÅU b-ATTHEW
ER SVO ¹STFANGINN
OG HEFUR TALAÈ UM
LÅKAMSKLUKKUNA
OG HVERSU MIKIÈ
HANN LANGAR AÈ
STOFNA FJÎLSKYLDU
UNDIR EINS m SEGIR
HEIMILDARMAÈ
URINN
&JÎLSKYLDA 4OM #RUISE OG +ATIE
(OLMES ER AÈEINS FR¹BRUGÈIN
FLESTUM ÎÈRUM 3CIENTOLOGY EÈA
VÅSINDAKIRKJAN KU HAFA Ö¹ STEFNU AÈ
FORELDRAR EIGI AÈ VERA VINIR BARNANNA
SINNA 3AMKV¾MT VINI HJËNANNA EIGA
ÖAU ÖVÅ ERFITT MEÈ AÈ SEGJA NEI VIÈ
DËTTUR SÅNA 3URI b4OM OG +ATIE ERU
MJÎG FRJ¹LSLEG GAGNVART 3URI OG VILJA
EKKI SETJA HENNI OF MARGAR REGLUR
3URI GERIR EIGINLEGA ÖAÈ SEM HÒN VILL
ÖEGAR HÒN VILL ÖAÈ %F HÒN VILL EKKI
FARA
AÈ SOFA LEYFA ÖAU
HENNI AÈ VAKA %F
ÖAU VILJA AÈ HÒN
FARI Å SUND OG HÒN
GR¾TUR H¾TTA
ÖAU VIÈ %F HÒN
KVARTAR YFIR
MAT SPYRJA
ÖAU HVAÈ HÒN
VILJI ANNAÈ
BORÈA m SEGIR
VINURINN

tónlistarhátíðinni á Gauknum kvöld.
Krummi kemur fram með sveitinni en
segist ekki ætla í glimmergalla í tilefni af
því. „Ég fer ekki eftir þeirra „dresskódi“ og
verð í mínum eigin fötum. Ég klæði mig
ekki í svona neonlituð gangsteraföt. Þau eru
flott en ekki minn stíll. Ég held að enginn
geti verið eins flottur og þau í þessum
dressum. Maður á ekki einu sinni að vera að
reyna það!“
SËK

30),!  !)27!6%3 +RUMMI KEMUR FRAM MEÈ 3TEED

,ORD ¹ 'AUKNUM Å KVÎLD EN SVEITIN ER ÖEKKT FYRIR ¹BER
ANDI KL¾ÈABURÈ b¡G FER EKKI EFTIR ÖEIRRA bDRESSKËDIm OG
VERÈ Å MÅNUM EIGIN FÎTUM m SEGIR +RUMMI

er gaman að fá að reyna sig með Steed
Lord.“
Steed Lord verður á Iceland Airwaves-

3!-$) ,!' &92)2 34%%$ ,/2$ +RUMMI Å -ÅNUS SAMDI

LAG FYRIR HLJËMSVEITINA 3TEED ,ORD EN SEGIR ÖAÈ EKKI
ËLÅKT ÖVÅ SEM HANN HEFUR GERT ¹ÈUR b+RAFTURINN OG
PÎNKIÈ ER BARA SVO MIKIÈ Å TÎLVUTËNLIST Å DAGm
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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 6ERÈUR "RANN MEISTARI
"RANN GETUR ORÈIÈ MEISTARI Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI
Å FËTBOLTA Å DAG EN MEÈ LIÈINU LEIKA ÅSLENSKU LANDS
LIÈSMENNIRNIR +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON OG «LAFUR ®RN
"JARNASON "RANN ER Å GËÈRI STÎÈU Å DEILDINNI
ÖEGAR ÖRJ¹R UMFERÈIR ERU EFTIR OG SITUR ¹
TOPPI DEILDARINNAR MEÈ  STIGA FORSKOT ¹
3TAB¾K LIÈ 6EIGARS 0¹LS 'UNNARSSONAR
.¾GIR "RANN ÖVÅ JAFNTEFLI Å LEIK SÅNUM
GEGN LASUNDI Å DAG 3TAÈA "RANN
ÖYKIR TIL STËRTÅÈINDA Å .OREGI OG
Ö¹ SÁRSTAKLEGA Å HEIMAB¾ LIÈS
INS "ERGEN EN LIÈIÈ VARÈ SÅÈAST
MEISTARI ¹RIÈ 

SPORT FRETTABLA

²23,)4). ¥ '2
N1-deild karla í handbolta:
(+ &RAM

   

-ÎRK (+ SKOT  !UGUSTAS 3TRAZDAS 
2AGNAR (JATESTED  4OMAS %TUTIS 
'UNNAR 3TEINN *ËNSSON   «LAFUR "JARKI
2AGNARSSON  3ERGEI 0ETRAYTIS  !RNAR
¶ËR 3¾ÖËRSSON   "RYNJAR (REGGVIÈSSON
 
6ARIN SKOT %GIDIJUS 0ETKEVICIUS    
(RAÈAUPPHLAUP  !RNAR ¶ËR 
&ISKUÈ 6ÅTI  !RNAR ¶ËR  3TRAZDAS 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK &RAM SKOT  *ËHANN 'UNNAR *ËHANNSSON
  &ILIP +LISZCZYK  $ANÅEL "ERG
'RÁTARSSON  3TEF¹N "ALDVIN 3TEF¹NSSON
 %INAR )NGI (RAFNSSON  (ARALDUR ¶OR
VARÈSSON  (JÎRTUR (INRIKSSON  'UÈJËN
&INNUR $RENGSSON  
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 0¹LL 'ÒSTAVSSON 
  
(RAÈAUPPHLAUP  3TEF¹N "ALDVIN  $ANÅEL
"ERG 
&ISKUÈ VÅTI  $ANÅEL "ERG  
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

!FTURELDING (AUKAR

   

-ÎRK !FTURELDINGAR SKOT  $AVÅÈ GÒSTSSON 
 $AVÅÈ *ËNSSON   (ILMAR 3TEF¹NS
SON   -AGNÒS %INARSSON   *ËHANN
*ËHANNSSON   (RAFN )NGVARSSON   %INAR
®RN 'UÈMUNDSSON   2EYNIR RNASON  
*ËN !NDRI (ELGASON   !LEXANDER 0OPOV  
(AUKUR 3IGURVINSSON  
6ARIN SKOT $AVÅÈ 3VANSSON    
(RAÈAUPPHLAUP  (ILMAR 2EYNIR (AUKUR
*ËHANN *ËN -AGNÒS
&ISKUÈ VÅTI  $AVÅÈ -AGNÒS
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK (AUKA !RNAR *ËN !GNARSSON   !NDRI
3TEFAN   &REYR "RYNJARSSON   *ËN +ARL
"JÎRNSSON   ¶RÎSTUR ¶R¹INSSON   3IG
URBERGUR 3VEINSSON   (ALLDËR )NGËLFSSON 
 'ÅSLI *ËN ¶ËRISSON   !RNAR 0ÁTURSSON 
 0ÁTUR 0¹LSSON   'UNNAR "ERG 6IKTORSSON
 
6ARIN SKOT -AGNÒS 3IGMUNDSSON  
 
'ÅSLI 'UÈMUNDSSON    
(RAÈAUPPHLAUP  &REYR  ¶RÎSTUR  !NDRI
!RNAR *ËN +ARL 'ÅSLI
&ISKUÈ VÅTI  ¶RÎSTUR !NDRI 0ÁTUR 'ÅSLI
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Iceland Express-deild karla:
3N¾FELL +EFLAVÅK
&JÎLNIR 3TJARNAN

   
 

3TIG &JÎLNIS .EMANJA 3OVIC   FR¹KÎST 
VARIN +ARLTON -IMS   STOÈS  STOLNIR
+RISTINN *ËNASSON   FR¹KÎST  STOÈS $ARKO
0AVLOVIC  .ÅELS 0¹LL $UNGAL  4RYGGVI 0¹LSSON
 "RYNJAR ¶ËR +RISTËFERSSON 
3TIG 3TJÎRNUNNAR +JARTAN !TLI +JARTANSSON 
$IMITAR +ARADZOVSKI  %IRÅKUR ¶ËR 3IGURÈSSON
 -OHAMMED 4ACI  3¾VAR )NGI (ARALDSSON
 3TEVEN 4HOMAS  'UÈJËN ,¹RUSSON  &ANNAR
&REYR (ELGASON   FR¹KÎST 

Handboltalandslið kvenna:
¥SLAND *APAN

 

-ÎRK ¥SLANDS !NNA ²RSÒLA 'UÈMUNDSDËTTIR 
!NNA 3IF 0¹LSDËTTIR  ¶ËREY 2ËSA 3TEF¹NSDËTTIR 
$AGNÕ 3KÒLADËTTIR  2UT *ËNSDËTTIR  3IGURBJÎRG
*ËHANNSDËTTIR  %VA -ARGRÁT +RISTINSDËTTIR 
2AGNHILDUR 'UÈMUNDSDËTTIR 
6ARIN SKOT "ERGLIND ¥RIS (ANSDËTTIR  ¥RIS "JÎRK
3ÅMONARDËTTIR 

Valið kom þeim báðum skemmtilega á óvart
!LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI Å HANDBOLTA TILKYNNTI Å G¾R LEIK
MANNAHËPINN SEM M¾TIR 5NGVERJUM Å TVEIMUR LEIKJUM HÁR ¹ LANDI
EFTIR VIKUTÅMA !LFREÈ HELDUR ¹FRAM AÈ GEFA
UNGUM OG EFNILEGUM LEIKMÎNNUM T¾KIF¾RI
OG AÈ ÖESSU SINNI KOMA INN Å HËPINN TVEIR
NÕLIÈAR "JÎRGVIN (ËLMGEIRSSON FR¹ 3TJÎRN
UNNI OG -AGNÒS 3TEF¹NSSON FR¹ !KUREYRI
b¶ETTA ER ALVEG FR¹B¾RT EN MAÈUR VERÈUR AÈ HALDA
SÁR ¹ JÎRÈINNI ¡G FÁKK ¹FALL ÖEGAR ÁG FRÁTTI AF ÖESSU EN
ÖAÈ HEFÈI VERIÈ SKEMMTILEGRA AÈ HAFA %INAR BRËÈIR Å
HËPNUM m SAGÈI "JÎRGVIN EN BRËÈIR HANS %INAR ER FR¹
VEGNA MEIÈSLA "JÎRGVIN SEM ER TVÅTUGUR AÈ ALDRI VAR
VALINN EFNILEGASTI LEIKMAÈUR ÅSLENSKU DEILDARINNAR
Å FYRRA ER HANN LÁK MEÈ ¥2 (ANN SÎÈLAÈI UM
SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR OG FËR Å 3TJÎRNUNA ÖAR SEM
HANN HEFUR VERIÈ AÈ STANDA SIG MJÎG VEL
b¡G HEF ALLTAF STEFNT H¹TT OG ÖETTA VAL ER
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AÈ ÖAÈ SÁ LÅKA TEKIÈ EFTIR OKKUR SEM SPILUM HÁRNA HEIMA ¡G ¾TLA AÈ
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EFTIR
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VONANDI AÈ MAÈUR F¹I AÈ SPILA EITTHVAÈ ¶AÈ
V¾RI EKKI VERRA ¡G HEF NÒ N¹È EINU AF MÅNUM
MARKMIÈUM OG NÒ ÖARF ÁG AÈ SETJA MÁR NÕ
MARKMIÈ m SAGÈI -AGNÒS

(ANDBOLTALANDSLIÈIÈ

(+ VAR HUNGRAÈRA Å SIGUR

Garcia snýr aftur í hópinn

HK vann 26-24 sigur á Fram í toppslag N1-deildar karla í handbolta í gær og
Gunnar Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, sagði að HK hefði verið hungraðra.
(!.$"/,4) HK vann Fram 26-24 í
fyrsta leik 6. umferðar N1-deildar
karla í gærkvöld og er því komið
upp að hlið Fram og Hauka á toppi
deildarinnar með 9 stig. Þetta var
fyrsta tap Fram á tímabilinu.
Heimamenn í HK byrjuðu af
krafti og skoruðu fyrstu fjögur
mörk leiksins, en Framarar virkuðu þungir og ekki til margs
líklegir. Þegar stundarfjórðungur
var liðinn af leiknum var enn fjögurra marka munur á liðunum, 8-4,
en þá tóku Framarar loks við sér
og náðu að minnka muninn niður í
eitt mark 11-10. Staðan var orðin
14-12 þegar flautað var til hálfleiks og var forysta HK ekki síst
Egidijus Petckevicius, markverði
liðsins, að þakka sem varði alls 14
skot í fyrri hálfleik.
Í síðari hálfleik byrjaði Fram
betur og komst snemma yfir í
fyrsta skipti í leiknum, 14-15, en
eftir það skiptust liðin á að hafa
forystu. Staðan var jöfn 19-19
þegar um stundarfjórðungur lifði
leiks og þá tók við tíu mínútna
kafli þar sem varnarleikurinn og
markvarslan voru í fyrirrúmi og
hvort lið skoraði einungis tvö
mörk.
Lokamínútur leiksins voru gríðarlega spennandi en þar voru það
HK-menn sem sýndu mikinn
styrk og höfðu betur og lokatölur
urðu 26-24 í hörkuleik.
Gunnar Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, var að vonum sáttur í
leikslok. „Þetta var kannski ekki
fallegur sóknarleikur hjá báðum
liðum en á móti kemur að varnarleikurinn var góður og markvarslan að sama skapi góð. Það var
mikið undir í þessum leik og þetta
var í raun algjör lykilleikur fyrir
toppbaráttuna í deildinni,“ sagði
Gunnar og hrósaði hungrinu sem

(!.$"/,4) Alfreð Gíslason
landsliðsþjálfari valdi í gær
leikmannahópinn sem mætir
Ungverjum í tveimur vináttuleikjum næstkomandi föstudag og
laugardag.
Tveir nýliðar eru í hópnum en
viðtal má sjá við þá hér að ofan.
Þess utan vekur helst athygli að
Jaliesky Garcia Padron er
kominn aftur í hópinn eftir
tveggja ára fjarveru.
HBG
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 SKOTUM Å G¾R

hans menn sýndu í leiknum. „Við
komum virkilega vel undirbúnir
fyrir leikinn og byrjuðum strax í
upphafi af miklum krafti. Við
sýndum það í verki að við vorum
klárir í verkefnið og vorum verðlaunaðir með sigri gegn feikisterku Framliði,“ sagði Gunnar og
spáir mikilli spennu í deildinni í ár.
„Þetta eru það jöfn lið í deildinni
að það er í raun bara dagsformið
sem gildir og ég held að við vildum
sigurinn meira en þeir,“ sagði
Gunnar sigurreifur í leikslok.

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Hjá HK var Augustas Strazdas
atkvæðamestur með 7 mörk,
Tomas Etutis og Ragnar Hjaltested skoruðu 4 mörk hvor og í
markinu varði Egidijus Petkevicius 21 skot.
Hjá Fram var Jóhann Gunnar
Jóhannsson markahæstur með 6
mörk en Daníel Berg Grétarsson
og Filip Kliszczyk skoruðu 5
mörk hvor. Björgvin Páll Gústavsson
markvörður varði 16
skot.
OMAR FRETTABLADIDIS

&R¹B¾R VARNARLEIKUR TRYGGÈI (AUKUM   SIGUR ¹ !FTURELDINGU Å G¾RKVÎLD

Þrjú lið efst og jöfn á toppnum
(!.$"/,4) Haukar gerðu góða ferð

í Mosfellsbæinn í N1-deild karla í
gærkvöld. Frábær varnarleikur
skóp öruggan sigur Hauka á
Aftureldingu, 30-24, í miklum baráttuleik. Eftir leikinn eru því þrjú
lið efst og jöfn á toppi deildarinnar
því Haukar hafa níu stig alveg
eins og lið Fram og HK.
Leikurinn var í járnum fyrstu
15 mínútur leiksins en þegar
staðan var 9-8 heimamönnum í vil
settu Haukar í lás. Afturelding
skoraði aðeins átta mörk næstu 30
mínúturnar á meðan Haukar skoruðu 14 mörk, mörg þeirra úr
hraðaupphlaupum.
Afturelding
náði aldrei að ógna forystu Hauka
eftir það þrátt fyrir mikla baráttu
og öfluga 3-3 vörn síðustu 15
mínútur leiksins.
Með mikilli þolinmæði fundu
Haukar alltaf glufur á vörn Aftureldingar auk þess sem Arnar Jón
Agnarsson skoraði hvert glæsimarkið af fætur öðru á lokasprettinum með þrumuskotum.

,/+ ,/+ /' ,3 !LEXANDAR 0OPOV
KOMST LÅTT ¹LEIÈIS GEGN STERKRI (AUKAVÎRN
Å G¾RKVÎLD
&2¡44!",!$)$6),(%,-

„Við vorum ákveðnir í að spila
hörkuvörn eftir að hafa tapað
leiknum á móti Stjörnunni á vörninni,“ sagði Arnar Jón að leik
loknum. „Aftureldingarliðið er

mjög sterkt og við vorum ákveðnir
í að vanmeta það ekki. Þeir eru vel
spilandi og með mjög efnilegan
markvörð sem er einn sá besti í
deildinni. Það er erfitt að koma
hingað en að sama skapi má ekki
tapa stigum hér ætli liðið að vera í
titilbaráttunni.“
Haukar skoruðu mörg mörk úr
hraðaupphlaupum í leiknum sem
var það sem skildi á milli í leikslok. Arnar tók undir það. „Vörnin
var sterk og þá fylgdi markvarslan
og hraðaupphlaupin. Við náum
líka að spila á miklum hraða allan
leikinn því við erum með mikla
breidd og getum skipt ört. Á
meðan hægðist á leik þeirra er
leið á leikinn og þá náðum við
tökum á þessu.”
Aðspurður út í formið á sjálfum
sér sagði Arnar Jón að hann væri
allur að koma til. „Ég hef verið
mjög lélegur þannig að þetta hlaut
að koma. Ég stefni að því að bæta
mig með hverjum leik.“
GMI
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)CELAND %XPRESS DEILD

Frábær þriðji
leikhluti
+®2&5"/,4) Fjölnismenn unnu 85-

75 sigur á Stjörnunni í gær í
annarri umferð Iceland Expressdeildar karla. Á sama tíma unnu
Keflvíkingar 109-113 sigur á
Snæfelli í framlengdum leik í
Stykkishólmi.
Keflvíkingar hafa unnið báða
leiki sína eins og nágrannar
þeirra í Njarðvík en Snæfell er
enn án stiga. Fjölnismenn unnu
þarna sinn fyrsta sigur og komu í
veg fyrir að Stjarnan væri með
fullt hús eins og Reykjanesbæjarliðin.
Fjölnisliðið gerði út um leikinn
með frábærum þriðja leikhluta
sem liðið vann 30-9. Kristinn
Jónasson skoraði 12 af 17 stigum
sínum í leikhlutanum og var besti
leikmaður Fjölnis ásamt þeim
Nemanja Sovic sem kom með 20
stig og 10 fráköst af bekknum og
Karlton Mims sem var með 13
stoðsendingar auk 18 stiga. Hjá
Stjörnunni stóð Kjartan Atli
Kjartansson upp úr með fimm
þrista og 15 stig.
ËËJ

Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30

DYNAMO KYIV
MAN. UTD.
MEISTARADEILDIN

STÓR
S
LEIKIR
Á ÞRIÐJUDAG KL. 16:20
Sýn
CSKA Moskva – Inter
In
Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30
Man. Utd. Sýn
Dynamo Kyiv – Ma
Arsenal – Slavia Prag
Pr Sýn Extra
Barcelona Sýn Extra 2
Rangers – Barcelo
KL. 18:30
Á MIÐVIKUDAG K
Besiktas – Liverpo
Liverpool Sýn
Chelsea – Schalke Sýn Extra
Shakhtar Sýn Extra 2
AC Milan – Shakht
Upphitun hefst kl. 18:00
Umfjöllun um alla leiki kvöldsins
kl. 20:40
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(ELGI OG 2ENÁ JAFNIR Å EFSTA S¾TINU
Helgi Sigurðsson og René Carlsen, leikmenn Íslandsmeistara Vals, voru efstir og jafnir samkvæmt einkunnagjöf Fréttablaðsins í Landsbankadeild karla. Fréttablaðið gerir í dag upp frammistöðu leikmanna í ár.
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&«4"/,4) Þetta var ár Valsmanna í
íslensku knattspyrnunni og það
kemur vel fram í niðurstöðunum
úr
einkunnagjöf
blaðamanna
Fréttablaðsins sem gáfu mönnum
einkunn fyrir alla níutíu leiki
deildarinnar. Valsmenn eiga tvo
bestu leikmenn sumarsins og alls
níu leikmenn með þeirra 40 hæstu.
Til þess að komast á listann þarf
leikmaður að fá einkunn fyrir tvo
þriðju mótsins eða í 12 leikjum
eða fleiri.
Helgi Sigurðsson og René Carlsen spiluðu báðir mikilvægt hlutverk hjá Val í sókn þeirra að langþráðum Íslandsmeistaratitli og
samkvæmt einkunnagjöf Fréttablaðsins voru þeir jafnir með
hæstu meðaleinkunn allra leikmanna í Landsbankadeildinni í
sumar.
Helgi Sigurðsson skoraði 12
mörk fyrir Val í sumar, átti þátt í
undirbúningi sex til viðbótar og
var driffjöðrin í sóknarleik liðsins. Helgi fékk sjö eða hærra í tíu
af þeim 17 leikjum sem hann fékk
einkunn fyrir og hæst fékk hann 9
fyrir 2-0 sigurleik Valsmanna
gegn FH. Helgi var valinn maður
leiksins í fimm leikjum.
Helgi var gríðarlega ánægður
með sumarið og sér eðlilega ekki
eftir ákvörðun sinni að fara yfir í
Val frá Fram fyrir tímabilið. „Ég
vissi það þegar ég ákvað að leika
fyrir Val að ég var kominn í hóp
góðra leikmanna og með mjög
færan þjálfara þannig að það var
allur grundvöllur til staðar fyrir
mig til þess að ég gæti staðið mig
vel. Ég komst meiðslalaus í
gegnum undirbúningstímabilið og
náði að æfa vel og við ákváðum
snemma að við ætluðum að gera
atlögu að titlinum og það tókst og
við erum virkilega sáttir með
það,“ sagði Helgi og hrósaði liðsfélögum sínum í Val í hástert.
Spurður út í René Carlsen sérstaklega, sem deilir efsta sætinu

&2"24 35-!2 (ELGI 3IGURÈSSON SKORAÈI  MÎRK FYRIR 6AL Å
SUMAR OG VARÈ MEISTARI
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42!53452 2ENÁ #ARLSEN SMELLPASSAÈI INN Å 6ALSLIÈIÈ OG VAR
LYKILMAÈUR Å VÎRN SEM SËKN
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

með Helga í einkunnagjöf Fréttablaðsins, var ekkert lát á svörum
hjá honum. „Það var klárlega
mikill fengur fyrir Valsmenn að fá
hann til liðsins og hann stóð sig
frábærlega vel, sérstaklega í stóru
leikjunum. Hann er fljótur og
sterkur líkamlega, er auk þess
með fínar sendingar fram á völlinn
og styrkir okkur mikið í sókninni.
Það er bara vonandi að hann haldi
áfram á sömu braut og spili áfram
jafn vel á næsta ári,“ sagði Helgi.
René Carlsen lék mjög vel í
vinstri bakvarðarstöðunni hjá

Valsmönnum og var auk þess að
vera mjög traustur í vörninni
lykilmaður í sóknaruppbyggingu
liðsins sem og í mörgum föstum
leikatriðum. René fékk sjö eða
hærra í 10 af þeim 14 leikjum sem
hann einkunn fyrir og hæst fékk
hann 9 fyrir 2-0 sigurleik Valsmanna gegn FH. René náði því
aldrei að vera valinn maður
leiksins.
René Carlsen sjálfur var heldur
hógværari á eigin frammistöðu
sína í sumar og hrósaði Valsliðinu
í heild sinni fyrir vel unnin störf.
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„Ég spilaði ágætlega og ég held að
deildin henti mínum leikstíl ágætlega. Ég fann það strax þegar ég
kom til Vals að þetta væri sterkt
lið og ég held að við verðum enn
sterkari á næsta ári. Það komu
margir nýir leikmenn fyrir tímabilið og ég held að ef við höldum
sama mannskap þá eigum við eftir
að geta gert sömu hluti og FH
hefur gert síðustu árin,“ sagði
René.
Spurður út í liðsfélaga sinn,
Helga Sigurðsson, sagði René
hann afar mikilvægan fyrir Valsliðið. „Hann er frábær markaskorari og notar reynslu sína af
atvinnumennsku erlendis sér í vil
inni á vellinum og það smitar út
frá sér. Mér finnst það mjög mikilvægt fyrir íslenska knattspyrnu
að leikmenn eins og hann, sem
hafa verið í atvinnumennsku
erlendis, snúi heim á leið og spili
síðustu ár sín í boltanum á Íslandi,“
sagði René.
Hér á síðunni má sjá lista yfir
frammistöðu leikmanna í sumar,
samkvæmt
einkunnagjöfunni,
bæði heildarlistann og einnig er
sundurliðað eftir leikstöðum og
liðum.
OOJ FRETTABLADIDIS OMAR FRETTABLADIDIS
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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.
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.
Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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Fáir stjórnmálamenn á Syndum feðranna
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sláandi framlag til þessarar
umræðu og ég hefði ekki viljað
missa af henni,“ segir Ögmundur.
Samkvæmt Grétu Ingþórsdóttur,
aðstoðarkonu Geirs H. Haarde,
forsætisráðherra, var búið að ráðstafa þeim tíma sem myndin var
frumsýnd þegar boðsmiðinn kom
og samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins
eru óvenju margir
ráðherrar ríkistjórnarinnar
ekki
á
landinu.

boðið til sýningarinnar. Nefnd
sem rannsakar nú Breiðavíkurmálið var hins vegar mætt og
horfði á myndina.
Ögmundur Jónasson sagði
samstarfsfélögum sínum það
til varnar að þingfundur hafi
staðið yfir í Alþingishúsinu á
sama tíma og því hafi þingmenn eflaust ekki gert sér
grein fyrir því að þeir
þyrftu að gera sérstakar ráðstafanir,
sem
Ögmundur
reyndar
5004%+).. 'EIR ( (AARDE
gerði.
VAR BÒINN AÈ R¹ÈSTAFA
„Myndin
TÅMANUM ÖEGAR BOÈSMIÈI ¹
er
mjög
FRUMSÕNINGUNA BARST
sterk
og
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®GMUNDUR HEFÈI
EKKI VILJAÈ MISSA AF
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Eins og kemur fram framar í
blaðinu var heimildarmyndin
Syndir feðranna frumsýnd á
fimmtudagskvöld. Athygli vakti
að fáir þingmenn, ráðherrar og
aðrir stjórnmálamenn sáu sér
fært um að mæta og mátti aðeins
sjá glitta í tvo í stóra sal Háskólabíós, þá Ögmund Jónasson og
Helga Hjörvar.
Hrönn Kristinsdóttir, framleiðandi myndarinnar, segir að stjórnmálamenn hafi gert sig seka um
virðingarleysi gagnvart drengjunum sem sátu í salnum. „Þetta er
mjög svekkjandi,“ segir Hrönn en
formönnum
flokkanna,
ráðamönnum í Hafnarfirði og núverandi
og fyrrverandi borgarstjórnarmeirihluta var til að mynda einnig
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,ISTAMAÈURINN #URVER 4HORODD
SEN HËF GJÎRNING SINN $RASL TIL SÎLU
Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS FYRIR VIKU SÅÈAN
EN ÖAR HEFUR HANN SELT DËT SEM
HANN HEFUR SANKAÈ AÈ SÁR Å GEGNUM
TÅÈINA ALLT FR¹ TÎLVUM TIL ÖVOTTAVÁLA
OG JËLATRÁS 'JÎRNINGNUM LÕKUR
¹ MORGUN OG #URVER HEFUR NÒ
BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ
R¹È AÈ SELJA ALLT
SEM EFTIR ER ¹
 KRËNUR
¶AÈ KENNIR
ÕMISSA GRASA Å
ÖVÅ SEM EFTIR ER
ÖËTT AÈALLEGA
SÁ UM AÈ R¾ÈA
PLÎTUR B¾KUR OG
HLJËMSVEITABOLI
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,ATIB¾R Å VIÈR¾ÈUM VIÈ
JAPANSKA RISANN .INTENDO
„Þetta er allt á byrjunarstigi en við
höfum átt nokkra fundi með forsvarsmönnum Nintendo og þeir
hafa tekið vel í okkar hugmyndir,“
segir Magnús Scheving, forstjóri
Latabæjar en í breska blaðinu The
Observer er greint frá því að Latibær verði hugsanlega ný viðbót í
tölvuleikjaflóru japanska risans.
Magnús áréttar þó að þetta sé allt á
byrjunarreit og að svona ferli geti
tekið nokkur ár. Hann viðurkennir
þó að nýjasta tölvan frá Nintendo,
svokölluð Wii, henti Latabæ mjög
vel enda geri stjórntækin mikið út
á hreyfingu samfara því að spila
tölvuleikina.
Nintendo er einn af stóru fyrirtækjunum á tölvuleikjamarkaðnum en mátti lúta í lægra haldi
þegar Playstation-tölva Sony kom
á markað. Síðan þá hefur Nintendo

mátt þola smá niðursveiflu og ekki
skánaði ástandið þegar X-box
Microsoft kom á markað. En frá
því að Wii-tölvan kom á markað
hefur nýju blóði verið hleypt í samkeppnina og horfa forsvarsmenn
fyrirtækisins nú björtum augum til
framtíðar enda loks tekist að veita
hinum tveimur tölvunum verðuga
samkeppni. Eitt frægasta vörumerki Nintendo er Super Mario og
það er ef til vill vísir að því sem
koma skal því ítalski pípulagningarmaðurinn og Íþróttaálfurinn eru
nokkuð áþekkir útlits; báðir með
yfirvaraskegg og á sífelldum
þönum. „Þetta er vissulega mjög
spennandi og við erum að reyna
berjast áfram í þessu. En, eins og
ég segi, þetta er eitthvað sem getur
tekið sinn tíma og við erum bara
rétt að byrja,“ segir Magnús.

Í The Observer er því svo haldið
fram að dagskrá Magnúsar sé þéttskipuð og nánast hver dagur sé
skipulagður fram til ársins 2011.
Magnús vill kannski ekki ganga
svo langt en segist hafa í nógu að
snúast. „Kannski eftir 2011 verður
þetta aðeins farið að sjatna,“ segir
Magnús en eins og Fréttablaðið
greindi frá var hann nýverið í
Þýskalandi þar sem átakinu Fimm
á dag var hleypt af stokkunum og
var heilbrigðisráðherra Þýskalands, Ulla Schmidt, viðstödd.
Magnús þurfti reyndar vernd frá
lífvörðum hennar eftir að það
spurðist út að þarna væri sjálfur
Íþróttaálfurinn kominn og neyddist Magnús í kjölfarið til að halda
tveggja tíma leikfimiskennslu
fyrir æsta aðdáendur í jakkafötum.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

$ANSKA SJËNVARPSSTÎÈIN 46 .EWS
SENDI TVO KVIKMYNDATÎKUMENN TIL
LANDSINS TIL AÈ FYLGJAST MEÈ TËNLEIK
UM HINS DANSKA TËNLISTARMANNS
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SKEMMTILEGA VILL TIL AÈ ANNAR TÎKU
MANNANNA ER HINN ÅSLENSKI $AVÅÈ
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EVINE UM H¹TÅÈINA
HEFUR VAKIÈ VERÈ
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BORGARBÒA
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H¹TÅÈARINNAR
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NJËTA ÅSLENSKIR
PENNAR BLAÈSINS LIÈSINNIS KUNNRA
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-EÈAL ÖEIRRA ERU BLAÈAMENN FR¹
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ÖREMUR KEMUR ÒT Å DAG OG PRÕÈIR
HLJËMSVEITIN "ENNY #RESPOkS 'ANG
FORSÅÈUNA EN HENNI ER EINMITT SP¹È
MIKLUM FRAMA Å KJÎLFAR H¹TÅÈARINNAR
%N ÖAÈ ERU EKKI ALLIR AÈ HUGSA UM
!IRWAVES ÖESSA HELGINA  2EX HEFUR
DISKËDROTTNINGIN +OLLA
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Höfði enn opinn fyrir Hollywood
Einhver bið verður á því að kvikmynd um leiðtogafund
Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov í Höfða árið
1986 verði gerð. Kvikmyndafyrirtækið True North
hefur verið í sambandi við framleiðslufyrirtæki
breska leikstjórans Ridley Scott en fulltrúar þess
komu hingað til lands fyrr á þessu ári og funduðu með
fráfarandi borgarstjóra, Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni og
aðstoðarmanni hans Jóni Kristni Snæhólm. Frá þessu
var greint í fréttum Stöðvar 2 fyrr í sumar.
„Það á enn eftir að skrifa handritið og menn eru
svona að velta vöngum yfir því hvort það eigi að ýta
þessu verkefni af stað núna eða bíða með það þar til að
verkfallsdeilan í Hollywood hefur verið leyst,“ segir
Leifur Dagfinnsson hjá True North. „Þeir voru
ákaflega hrifnir af því sem þeir sáu og eins mjög
hrifnir af þekkingu Íslendinga á hvað fór fram á
þessum fundi leiðtoganna,“ bætir hann við.
Að sögn Leifs var borgarstjórinn þáverandi,
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, mjög jákvæður í garð
kvikmyndarinnar og sagði að dyr sínar stæðu opnar
hvenær sem er. Nýr borgarstjóri, Dagur B. Eggerts-

son, segir að afstaða borgaryfirvalda hafi lítið
sem ekkert breyst. „Ég held að við verðum
svo sannarlega að standa vörð um leiðtogafundinn,“ segir Dagur. „Við verðum
jafnframt að varðveita sögu Höfða og
þessi leiðtogafundur er svo sannarlega
einn af þeim hlutum sem heldur henni á
lofti,“ bætir hann við og segir að það sé
spennandi í sjálfu sér að gera Reykjavík að
ákjósanlegum stað fyrir kvikmyndagerð. „Ef
borgin getur eitthvað gert til að greiða götu
kvikmyndagerðar í Reykjavík þá er það bara
hið besta mál,“ segir Dagur og því ljóst að
Höfði er, þrátt fyrir breytingar í borgarstjórn, enn opinn fyrir Hollywood. FGG
%++%24 "2%934 $AGUR BORGARSTJËRI

SEGIR AÈ (ÎFÈI SÁ ENN OPINN FYRIR
(OLLYWOOD ÖR¹TT FYRIR BORGARSTJËRNAR
SKIPTIN +VIKMYND UM 'ORBATSJOV
G¾TI ÖVÅ ENN ORÈIÈ AÈ VERULEIKA

Segðu bless við mömmu og
pabba, afa og ömmur, helstu
systkini og leiðinlegustu
vinina því að Football
Manager 2008 er lentur í BT
með nýtt útlit og fjölmörgum
nýjum eiginleikum og nú hefur
íslenska deildin verið
vandlega uppfærð.
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Frábær leikjapakki sem
inniheldur Half Life 2,
Half Life 2 Episode 1 & 2
Team Fortress 2 og
þrautaleikinn Portal
sem fer sigurför um
heiminn. Einn besti
leikja pakki allra tíma.
Eurogamer gefur
pakkanum 10 í einkunn.

PC

4.999
6.999

40GB
Fjörtíu gígabæta
kvikindið er lent í
BT ...eigum við að
ræða það eitthvað?
...nei, hélt ekki

XBOX

44.999
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Vín í búðir

N

ú hefur háttvirtur þingheimur setið á rökstólum í
upp undir viku um það hvort að
léttvín og bjór eigi að vera selt í
matvöruverslunum. Ég hef verið
þess heiðurs aðnjótandi að fá að
sitja inni í þingsal og hlýða á
röksemdir hinna stríðandi fylkinga og jafnvel taka lítillega þátt
í þeim undanfarna daga. Vitnað
er í Biblíutexta, markaðsrök,
kannanir og rannsóknir. Spurt
er: Fer allt til fjandans ef léttvín
og bjór fer í matvöruverslanir?

¡'

tel svosem ekki að framtíð
þjóðarinnar velti á þessu máli,
en er þó fremur fylgjandi tillögunni Aðeins tvítugum yrði leyft
að afgreiða vínið og það yrði
bannað að selja það eftir átta.
Þetta þýðir í praxís að inni í búðunum yrði áfengissalan alltaf
afmörkuð, sem er ósköp svipað
og það er núna.

¶!¨ er margt í þessu máli. Ég
held að Íslendingar hafi mjög
gaman af því að tala um áfengi.
Ég held líka að Íslendingar
þrífist dálítið á því að viðhalda
ýmsum klisjum um sig og áfengisneyslu. Til dæmis grunar mig, að
þjóðarsálin vilji mjög sterklega
upplifa sig sem drykkfellda – og
því verði að passa sérstaklega
upp á okkur þegar áfengi er annars vegar – jafnvel þótt ýmislegt
sé ekki alveg á hreinu hvað
varðar þannig fullyrðingar.

ISIG jólaskraut 5 m
snúra, ýmsir litir 195,ISIG lugt fyrir kubbakerti
H44 cm 1.490,ISIG kubbakerti, rautt
H15 cm 150,-

495,ISIG púði, hjartalaga, ýmsir litir

GLÄNSA DIAMANT
innisería, 16 ljós, ýmsir litir
lengd 5 m 1.290,-

¶6¥

er til dæmis haldið fram að
vínsala og þar með víndrykkja
hafi aukist undanfarin ár. En þá
velti ég fyrir mér, sem ég sé ekki
að nokkur hafi svarað, hvort að
inni í þeirri tölu sé tekið tillit til
þeirrar æpandi staðreyndar að
erlendum ferðamönnum hefur
fjölgað gríðarlega og eru orðnir
um 400 þúsund á ári. Kaupa þeir
ekki vín? Getur verið að drykkja
þeirra sé skrifuð á okkur?
er sagt að aukið aðgengi,
eins og það er kallað, muni auka
neyslu. En þá spyr ég á móti:
Kaupa ekki Íslendingar þegar
nokkurn veginn allt það vín sem
þá langar í? Er ekki aðgengið
þegar það gott? Það getur auðvitað vel verið að breytt neyslumynstur hafi í för með sér aukna
neyslu, en það eru líka tvær
hliðar á því: Ef allir drykkju tvö
glös af rauðvíni á dag, sem er
hollt, myndi það líklega hafa í
för með sér meiri neyslu í
vínandatali. Neyslan yrði hins
vegar betri. Málið er ekki endilega hvað við drekkum mikið,
heldur hvernig við drekkum
það.

ISIG skál Ø20
H17 cm 495,-

ISIG kerti, Ø7 cm
4 stk. ýmsir litir 495,-

ISIG gerviblóm, hjarðlilja
H58 cm, ýmsir litir 295,ISIG teppi 130x170 cm
grænt/lillablátt 695,-
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ISIG skraut, 4 m grænt
greni 1.490,-

ISIG blómavasi
H40 cm 495,-

ISIG púði, Ø50 cm
ýmsir litir 1.490,-

ISIG skraut, 62 hlutir
ýmsir litir 995,-

Morgunmatur

Hangikjöt

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

með kartöﬂum, uppstúf, rauðkáli
og grænum baunum

195,-

¥ DAG ER LAUGARDAGURINN 
OKTËBER  DAGUR ¹RSINS 
3ËLARUPPR¹S

ISIG kubbakerti með kertadisk
H10 cm ýmsir litir 495,-

       

36/

ISIG gerviblóm H30 cm
jólastjarna, ýmsir litir 495,-

690,-
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