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%LÅSABET Å K¹PUNNI

SEM MËÈIR

HENNAR KEYPTI

¹ -ALLORCA

¹

   
   


SJÎUNDA ¹RATUGNUM
Elísabet Cochran
-EÈ ¹ MYNDINNI
á ljósbláa
ER HUNDURINN
móðir hennar
rúskinnskápu
3ËLON
keypti í sólarland
sem
&2¡44!",!¨)¨6
úr antilópusk
aferð árið
®,5.$52
inni.

Elísabet A.
1964.
Cochran er
andi fyrirtæki
grafískur
hönnuður
sins Klingenb
á ljósbláa
erg & Cochran og eigrúskinnskápu
ehf Hún
og hefur hú
sem hún h
ld
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DAGVAKT
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HRELLIR VIÈSKIPTA
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3ÁRHAGSMUNAG¾SLA
b¥SLAND ER F¹KEPPNISLAND FYRST OG
FREMST VEGNA ÖESS AÈ STJËRNVÎLD
HAFA FR¹ FYRSTU TÅÈ VERIÈ ¹ BANDI
FRAMLEIÈENDA OG SKEYTINGAR
LAUS UM HAG NEYTENDA m SKRIFAR
¶ORVALDUR 'YLFASON
¥ $!' 

6ERK EFTIR ÅSLENSKAN
DANSARA Å 3TOKKHËLMI
'UNNLAUGUR %GILSSON
HEFUR SAMIÈ DANSVERK
SEM VERÈUR FRUMSÕNT
ANNAÈ KVÎLD Å +ON
UNGLEGA LEIKHÒSINU
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3ÁRBLAÈ UM JEPPA OG FJALLAMENNSKU
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Hún er í
sérstök á sínum
tíma. Ég mansixtís-stíl og þótti mjög
hversu spes
eftir
þegar hún og falleg mér fannstþví í uppvextinum
klæddist
móðir í
fi
ká
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Á kápu sem gengur
frá móður til dóttur


/

Aflmikil glæsi

kerra
Reynsluakstur
Range Rover
Sport SE TDV8
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Breyta á heilbrigðiskerfinu
að norrænni fyrirmynd
Innkaupastofnun mun skilja á milli kaupenda og seljenda í heilbrigðiskerfinu. Hlutverk stofnunarinnar
verður að kaupa einstök verk af heilbrigðisstofnunum. Á að gera reksturinn hagkvæmari segir ráðherra.
Skilið verður á
milli kaupenda og seljenda í heilbrigðiskerfinu og til verður ný
innkaupastofnun, nái hugmyndir
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar heilbrigðisráðherra fram að ganga.
Hann segir markmiðið að auka
gegnsæi og hagkvæmni. Notendur
þjónustunnar muni ekki finna mun
en þeir fái ef til vill fleiri valkosti.
Breytingin tengist ekki breyttu
greiðslufyrirkomulagi eða öðru
slíku hjá þeim sem njóta þjónustunnar.
Kaupandinn er í nær öllum tilvikum ríkið sem greiðir fyrir

(%),"2)'¨)3-,

aðgerðir og aðra þjónustu. Seljendur þjónustunnar eru svo að
miklum hluta ríkisstofnanir á borð
við Landspítalann og aðrar heilbrigðisstofnanir. Við breytingarnar verður til stofnun þarna á milli
sem semur um kaup á þjónustu.
„Það hefur mikið verið kallað
eftir þessu, til dæmis á Landspítalanum og fleiri stofnunum, að það
verði betur skilgreint hvað er
verið að borga fyrir, og hvernig,“
segir Guðlaugur Þór.
Miðað er við að innkaupastofnunin taki til starfa seint á
næsta ári. Hún hefur ekki hlotið

nafn en gengur í ráðuneytinu undir
vinnuheitinu Sjúkratryggingar.
„Undirliggjandi markmið er að
vera með enn betri heilbrigðisþjónustu en við erum með nú. Það
er í sjálfu sér ekki mikil róttækni í
þessu. Við erum að líta til þeirra
landa sem við berum okkur saman
við, Norðurlandanna og þá sérstaklega Svíþjóðar, og læra af
þeim,“ segir Guðlaugur Þór.
Fyrirkomulagið
mun
virka
þannig að innkaupastofnunin, eða
Sjúkratryggingarnar, munu kaupa
tiltekinn fjölda aðgerða af heilbrigðisstofnunum og semja um

'RANÅTSTÁTT Å ¶INGHOLTUNUM
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Minnisvarði
reistur um
merka konu

 FULLRI FERÈ
*ËN )NGI ¶ORVALDSSON
TEKUR Ö¹TT Å 0ALMER !UDI
FORMÒLUNNI SEM FRAM
FER Å %NGLANDI (ANN BYRJ
AÈI Å MËTORSPORTINU
FYRIR NOKKRUM
¹RUM

&«,+ Minnisvarði um kvenrétt-

¥¶2«44)2 

6%¨2)¨ ¥ $!'

('52 6).$52 /' "*!24
6)¨2) UM MEST ALLT LAND EN
SKÒRIR EÈA SLYDDUÁL ¹ ANNESJUM
VESTANLANDS (ITI RÁTT YFIR FROSTMARKI
VESTANLANDS EN FROST NYRÈRA
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/FT SPRINGUR ¹ BARNAVÎGNUM
2%9+*!6¥+ „Ég hef unnið hér í um 25 ár og séð
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greiðslur. Notaðar verða ákveðnar
mælieiningar til að meta afköst
kerfisins. Faglegt eftirlit í heilbrigðiskerfinu verður að stærstum hluta hjá Landlækni en fjárhagslegt eftirlit verður hjá
innkaupastofnuninni og hjá Ríkisendurskoðun, segir Guðlaugur
Þór.
Þessum breytingum er ekki
ætlað einum og sér að leysa úr
rekstrarvanda heilbrigðisstofnana. Þeim er þó ætlað að auka hagkvæmni kerfisins og skýra markmið hverrar stofnunar fyrir sig
betur en verið hefur.
BJ

almennan sóðaskap aukast og þrifum á götunum fara
hnignandi,“ segir Magnús Örn Óskarsson, viðgerðarmaður á reiðhjólaverkstæðinu Borgarhjól á Hverfisgötu 50. Hann segist vart hafa undan í starfi sínu, svo
títt springi á dekkjum barnavagna og reiðhjóla vegna
glerbrota á götum miðborgarinnar.
„Fólk heldur hreinlega að dekkin séu gölluð vegna
þess hve oft springur á barnavögnunum en svo er
ekki. Sóðaskapurinn er bara orðinn svo mikill í
borginni og þrifum greinilega ábótavant,“ segir
Sigríður Arngrímsdóttir í fjölskyldufyrirtækinu

Vörðunni á Grettisgötu, sem hefur selt barnavagna í
meira en fjörutíu ár. Hún segir suma foreldra íhuga
að skipta yfir í gamaldags dekk sem ekki eru loftfyllt.
„Þau eru samt ekki eins góð og loftdekkin, það er svo
ægilega góð og mikil mýkt í þeim og synd að fólk
neyðist til að skipta,“ segir Sigríður.
Magnús segir að vissulega hafi þetta í för með sér
aukin viðskipti. „Þegar fólk kemur með börn í
vögnum sem sprungið er á verður maður auðvitað að
sinna því og ýta öðrum verkum frá,“ segir Magnús,
sem segist hneykslaður á sinnuleysi borgarinnar í
þrifum sem bitni svo á saklausu fólki.
KDK

NÝR STAÐUR Í FAXAFENI
EKTA ÍTALSKUR SKYNDIBITI!
Frábærir pastaréttir, ljúffengar pizzur og fersk salöt
Stjörnutorgi Kringlunni • Bláu húsunum Faxafeni • www.sbarro.is

indakonuna Bríeti Bjarnhéðinsdóttur var afhjúpaður í gær.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri afhjúpaði minnisvarðann, sem stendur á horni
Þingholtsstrætis og Amtmannsstígs. Bríet átti heima í
Þingholtsstræti 18 og þar var
Kvenréttindafélag Íslands
stofnað fyrir 100 árum.
Verkið er eftir Ólöfu Nordal
listakonu. „Hugmyndin að
verkinu er að það myndi stað
þar sem fólk getur komið
saman og átt samræður,“ segir
Ólöf. Hún segir verkið vera
flatt en utan um það séu
brekkur. Það sé hugsað þannig
að gengið sé í nærveru og
faðm Bríetar þegar komið sé
að því.
ÖEB
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Bjarki, kallast þetta ekki að
leika tveimur skjöldum?
b*A ER EKKI EINS DAUÈI ANNARS
BRAUÈm
!FTURELDING  EÈA *ÒMBOYS ER KOMIÈ
¹FRAM Å ¹TTA LIÈA ÒRSLIT Å %IMSKIPSBIKAR
KARLA Å HANDBOLTA EN AÈALLIÈ !FTURELDINGAR
ER DOTTIÈ ÒR LEIK "JARKI 3IGURÈSSON ÖJ¹LFAR
AÈALLIÈIÈ EN SPILAR MEÈ *ÒMBOYS

2ÒSSNESKA ÖINGIÈ

Segja upp
vopnasamningi
2²33,!.$ !0 Neðri deild rúss-

neska þingsins samþykkti í gær
einróma að Rússland segði sig
tímabundið frá
samningi um
takmörkun á
útbreiðslu
hefðbundinna
vopna í Evrópu.
Vladimír Pútín
forseti hafði
frumkvæði að
6,!$)-¥2 0²4¥. þessu til þess að
sýna andstöðu
sína við að Bandaríkin og önnur
NATO-ríki hafa ekki staðfest
endurskoðaða útgáfu samningsins.
Með þessu vill Pútín mótmæla
áformum Bandaríkjanna um að
setja upp eldflaugavarnir í
Póllandi og Tékklandi.
GB

5TANRÅKISR¹ÈHERRA

Friðargæsluliðar
ekki sendir heim
!,¶).') Íslensku friðargæslulið-

arnir fimmtán sem eru að
störfum á vegum Nató í Afganistan verða ekki kallaðir heim.
Þetta sagði Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra á
Alþingi í gær.
Steingrímur J.
Sigfússon,
formaður Vinstri
grænna, spurði
ráðherrann hvort
ekki stæði til að
kalla friðargæsluliðana heim.
Benti hann á
).')"*®2'
versnandi gengi
3«,2². '¥3,!
hersveita Nató í
$«44)2
Afganistan og ný
lög um að friðargæsluliðar sinni
einungis borgaralegum störfum.
Ingibjörg sagði umrædda
starfsmenn borgaralega starfsmenn. Hún nefndi einnig að til
stæði að senda fólk til starfa í
Mið-Austurlöndum.
SGJ
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Hafna framhaldsskólalögum

Tyrkir verða að
taka sig á

-%..45. Fulltrúar Kennarasambands Íslands hafna því að taka
þátt í að afgreiða væntanlegt
frumvarp um lög um framhaldsskóla úr nefnd, enda sé engin sátt
um þau í veigamiklum atriðum.
Lagatextinn „er ekki afrakstur
eðlilegs og lýðræðislegs samstarfs“, segir í yfirlýsingu fulltrúanna, sem send var trúnaðarmönnum kennara í gær. Hann sé „fyrst
og fremst verk embættismanna
menntamálaráðherra“.
Kennarar finna frumvarpi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra fjölmargt til
foráttu. Þeir telja ýmsar tillögur í
því óraunhæfar og óskýrar. Til

dæmis tryggi það ekki gjaldfrjálsa
skólagöngu til átján ára aldurs.
Kostnaður nemenda vegna innritunar, námsgagna og efniskaupa
verði áfram mikill.
Frumvarpið kveði heldur ekki á
um nauðsynlegan sveigjanleika í
námi og feli ekki í sér „þær
umbætur á námi og námskipan í
framhaldsskólum,
réttarstöðu
nemenda og jafnrétti til náms sem
væntingar voru bundnar við“.
Frumvarpið verður tekið til
umræðu á fundi Félags framhaldsskólakennara á morgun, föstudag.
Ekki náðist í Aðalheiði Steingrímsdóttur, formann félagsins, í
gærkvöldi.
KËÖ

&2!-(!,$33+«,!.%-%.$52 'JALD

FRJ¹LS SKËLAGANGA ÖEIRRA ER EKKI TRYGGÈ
Å V¾NTANLEGUM LÎGUM UM FRAMHALDS
SKËLA SEGJA FULLTRÒAR KENNARA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Sýningar munu loks
standa undir sér
Óperustjóri er ánægður með hugmyndir um nýtt óperuhús í Kópavogi. Sýningar
Óperunnar standa ekki undir sér í dag vegna þess hve fá sæti eru í húsinu.
Menntamálaráðherra telur sjálfsagt að ríkið komi að byggingu nýs húss.
-%..).' Stefán Baldursson óperustjóri segir nýtt
óperuhús í Kópavogi breyta forsendum óperureksturs á Íslandi og að öllum líkindum munu fjölga bæði
sýningum og söngvurum.
„Fyrstu viðræður milli Íslensku óperunnar og
Kópavogs fóru fram fyrir tveimur árum og höfum
við því verið með í ráðum. Ég sat í nefnd sem bjó til
keppnislýsinguna fyrir arkitektastofurnar og er
afar sáttur við hana. Með mér sátu þeir Sveinn
Einarsson, fyrrverandi þjóðleikhússtjóri, og
Steingrímur Hauksson, bæjarverkfræðingur
Kópavogs. Við lögðum fram þarfagreiningu og
forsögn að húsinu.“
Íslenska óperan þiggur styrk frá ríkinu og vonast
Stefán til þess að hann aukist.
„Þetta verða mikil viðbrigði fyrir Íslensku
óperuna. Húsið verður stórt og glæsilegt. Það
breytir forsendum óperureksturs á Íslandi. Hann
hefur reynst snúinn í sal sem stendur ekki undir
kvöldkostnaði, þótt það sé uppselt. Nú verður hægt
að ráðast í vandasamari verkefni.“
Hingað til hafa verið settar upp tvær til þrjár
óperur á ári, en fjöldi íslenskra söngvara starfar í
erlendum óperuhúsum víða um heim.
Bæjarstjóri Kópavogsbæjar, Gunnar I. Birgisson,
sagðist vonast til þess að ríkið kæmi að rekstrinum
og hann hefði nú þegar rætt við menntamálaráðherra.
„Við þurfum að athuga hver aðkoma ríkisins
verður,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra. „Við gengum nýlega frá
háum samningi við óperuna, þar sem hann var
verðlagsuppfærður og var það gert í tiltölulega
mikilli sátt. Við munum bíða eftir því að nýja húsið
rísi og athuga þá hverjar þarfir óperunnar verða.“
Þorgerður telur sjálfsagt að skoða aðkomu
ríkisins að byggingu óperuhússins.
„Við eigum eftir að fara yfir það, en við verðum
að sjá stóru myndina og sjá til þess að óperan hafi
gott húsnæði. Ég sé ástæðu til þess að við Gunnar
ræðum það áfram.“
Þá segist ráðherra sjá grundvöll fyrir þátttöku
einkaaðila í rekstri Íslensku óperunnar.
„Ég held að það sé alltaf grundvöllur fyrir

"2533%, !0 Tyrknesk stjórnvöld
verða að bæta réttindi minnihlutahópa, breyta lögum sem takmarka
tjáningarfrelsi og halda áfram
öðrum umbótum ef þau ætla sér
að uppfylla skilyrðin fyrir aðild
að Evrópusambandinu.
Þetta segir í nýrri matsskýrslu
framkvæmdastjórnar ESB á
aðildarundirbúningi Tyrklands,
sem hóf aðildarviðræður við ESB
fyrir tveimur árum. Í skýrslunni
er ítrekað að Tyrkir verði að taka
upp eðlileg tengsl við ESBaðildarríkið Kýpur og virða
samning frá 2005 um að opna
tyrkneskar hafnir og flugvelli
AA
fyrir viðskiptum frá Kýpur.

%9¨),%'').' !523+2)¨5..!2 -IKLAR
RIGNINGAR Å -IÈ !MERÅKU UNDANFARIÈ
HAFA VALDIÈ MANNSK¾ÈUM FLËÈUM OG
AURSKRIÈUM
./2$)#0(/4/3!&0

.AUTGRIPIR SKYNJUÈU H¾TTUNA

Aurskriða hreif
með sér þorp
-%8¥+« !0 Fjórtán íbúar í 600
manna þorpi í suðurhluta Mexíkó
létust þegar aurskriða rann yfir
það á þriðjudag. Tólf er enn
saknað.
Nautgripir virðast hafa fundið
á sér yfirvofandi hættu og flúðu
ofar í fjallshlíðina skömmu áður
en aurskriðan féll, að sögn
innanríkisráðherra Mexíkó,
Francisco Ramirez Acuna. Það
varð mörgum þorpsbúa til
bjargar að þeir eltu nautgripina.
Íbúi í þorpinu San Juan
Grijalva sagðist hafa átt fótum
sínum fjör að launa ásamt móður
sinni, konu og börnum þegar
jörðin gaf sig undan þeim
jafnóðum meðan þau reyndu að
komast ofar í fjallshlíðina.
SDG

«LJËST HVERNIG L¹TIÈ BAR AÈ

Íslendingur lést
í slysi í Svíþjóð

«0%2! ¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

TELUR SJ¹LFSAGT AÈ SKOÈA AÈKOMU RÅKISINS AÈ BYGGINGU HÒSSINS

aðkomu þeirra. Þar sem einkaaðilar hafa komið að
félögum hafa þau styrkst mikið ef gætt er að
sjálfstæði þeirra.
EVA FRETTABLADIDIS

36¥¶*«¨ Íslendingur lést í
vinnuslysi á verkstæði í bænum
Övermo í Svíþjóð á mánudaginn.
Maðurinn var 51 árs gamall.
Ekki er ljóst hvernig lát
mannsins bar að samkvæmt
sænska fréttavefnum Dalademokraten. Talið er þó að
maðurinn hafi fengið högg á
hnakkann frá vél sem hann vann
við.
SDG

/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR LOKAR ¾ SJALDNAR FYRIR RAFMAGN

Sífellt færri lenda í vanskilum
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/2+5-, „Lokunum á rafmagni
vegna vanskila hefur fækkað og
það er sjáanlega mikill munur á
því. Líklega eru nú um 30 prósent
færri lokanir heldur en árið 2004,“
segir Sigurður Sigurðsson, deildarstjóri innheimtudeildar Orkuveitu
Reykjavíkur.
Heimsóknum starfsmanna innheimtu Orkuveitunnar hefur að
sama skapi fækkað mikið frá árinu
2003 en það ár varð gríðarleg
aukning á heimsóknum.
Sigurður telur ástæðuna vera
sambland af betri þjóðarhag og
skilvísari innheimtu Orkuveitunnar. „Öll innheimta fer alfarið
fram hjá okkur. Það er aðeins
þegar fólk hættir viðskiptum við
orkuveituna að innheimta getur
farið til lögfræðings.“
Sigurður segir Orkuveituna hafa
fastmótaðan feril á lokunum „Frá
gjalddaga líða 15 dagar þar til 450

,/+!.)2  2!&-!'.) 6%'.! 6!.3+),!
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króna vanskilagjald fellur á skuldina. Eftir 53 daga er send greiðsluáminning og hækkar skuldin þá
enn um 450 krónur.
Þegar 67 dagar er liðnir frá van-







skilum berst fólki lokunartilkynning og þegar 80 dagar eru liðnir er
lokað fyrir rafmagn og er því ekki
hleypt aftur á nema Orkuveitunni
berist full greiðsla.“
EB
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Jólafötin
tímanlega

Kringlan er komin í jólaskap
Jólafötin streyma nú í verslanir Kringlunnar. Njóttu þess
að undirbúa jólin í rólegheitum með því að byrja snemma.
Fimmtudagskvöldin eru auk þess upplögð fyrir þá sem vilja
versla í ró og næði. Þú færð allt fyrir jólin í Kringlunni.

Opið til 21 í kvöld

Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–22.00

Föstudagur
10.00–22.00

Laugardagur
10.00–22.00

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

Sunnudagur
13.00–17.00

Nýtt kortatímabil
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-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

Útvarpsstjóri
fær 1,5 milljónir
!,¶).') Þorgerður Katrín

Gunnarsdóttir menntamálaráðherra upplýsti á þingi í gær að
laun útvarpsstjóra
RÚV væru
1.530.000 krónur.
Það væru
grunnlaun auk
bifreiðagreiðslna
og þóknunar fyrir
fréttalestur.
Árni Þór
Sigurðsson,
þingmaður Vinstri
grænna, lagði
0,, -!'.²3
fram fyrirspurn
3/. ²46!203
34*«2)
um málið á
Alþingi. Sagði
hann þetta sýna að laun útvarpsstjóra hefðu nær tvöfaldast síðan
RÚV var breytt í opinbert
hlutafélag í vor.
Í svari Þorgerðar kom fram að
launakostnaður yfirstjórnar RÚV
hefði lækkað um þrettán milljónir
króna, eða um tíu prósent.
Ráðherra sagði sparnaðinn fara í
innlenda dagskrárgerð.
SGJ

!ÈGERÈIR GEGN HRYÈJVERKUM

ESB feti í spor
Bandaríkjanna
"2533%, !0 Evrópa má ekki vera
„andvaralaus“ gagnvart hættunni á nýjum hryðjuverkaárásum í álfunni. Svo segir Franco
Frattini, sem fer með dómsmál í
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, og vill hertari aðgerðir
gegn hryðjuverkum. Fyrr í
vikunni vöruðu sérfræðingar við
því að líkur væru á frekar
árásum öfgaíslamista í Evrópu.
Umdeildasta tillaga Frattini er
að ESB taki upp svipaðar
flugöryggisreglur og eru í
Bandaríkjunum, þar sem
upplýsingum um flugfarþega er
safnað og þær geymdar í mörg
ár.
SDG
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'UÈNI GÒSTSSON SEGIR SEÈLABANKASTJËRA HAFA RASSSKELLT R¹ÈHERRA RÅKISSTJËRNARINNAR

+OLLAFJARÈARNES Å ÒTBOÈI

3INNULEYSI Å EFNAHAGSM¹LUM

67,7 milljónir
fyrir ríkisjörð

!,¶).') Sinnuleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum er algert,
og á því ber forsætisráðherra alla
ábyrgð, segir Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann
gagnrýndi ríkisstjórnina harkalega
í utandagskrárumræðum um stýrivaxtastig Seðlabanka Íslands á
Alþingi í gær.
Guðni sagði seðlabankastjóra
hafa rassskellt ráðherra ríkisstjórnarinnar á þriðjudag fyrir að
sporna ekki við verðbólgunni.
Seðlabankinn réði ekki einn við
ástandið með endalausum stýrivaxtahækkunum.
Geir H. Haarde forsætisráðherra
sagði vissulega hafa hrikt í efna-

¶).'&5.$52 'UÈNI GÒSTSSON SËTTI

HART AÈ 'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA
Å UMR¾ÈUM UM STÕRIVAXTAH¾KKUN
3EÈLABANKANS ¹ !LÖINGI Å G¾R

bíta og bankar farnir að hækka
vexti. Margt benti til þess að ekki
væri sama þenslan fram undan og
BJ
verið hefði hér á landi.

6)¨3+)04) Hæsta boð í ríkisjörð-

ina Kollafjarðarnes í Strandasýslu var 67,7 milljónir króna.
Tilboðsfrestur Ríkiskaupa rann
út í gær.
Kollafjarðarnes hefur verið í
eyði síðustu fimm ár og húsakostur þar er sagður lélegur.
Hins vegar er jörðin geysilandmikil og býr yfir óvenju
miklu undirlendi miðað við
jarðir á Ströndum. Þar eru
hlunnindi á borð við æðarvarp
og reka. Auk þess hefur verið
útróður frá Kollafjarðarnesi.
Samkvæmt upplýsingum frá
Ríkiskaupum reyndist mikill
áhugi vera á jörðinni.
ÖEB

Sagði árásina vera
pólitískt hryðjuverk
Finnska þjóðin er harmi slegin eftir skotárás í menntaskóla í gær þar sem rektor
og sjö nemendur biðu bana. Yfir tíu manns særðust í árásinni. Byssumaðurinn
er alvarlega slasaður á sjúkrahúsi eftir að hann skaut sjálfan sig í höfuðið.

&2 3,9334!¨ 5NGI DRENGURINN VAR
AÈ HJËLA ¹ (RINGBRAUT ÖEGAR EKIÈ VAR ¹
HANN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&)..,!.$ !0 Átta létust og yfir tíu

Drengur á hjóli
varð fyrir bíl

særðust þegar átján ára nemandi
hóf skothríð í Jokela-milliskólanum í Tuusula í Finnlandi sem er í
50 kílómetra fjarlægð frá höfuðborginni Helsinki. Rektor skólans
var meðal þeirra átta sem drengurinn myrti. Hin voru öll nemendur,
fimm drengir og tvær stúlkur.
Byssumaðurinn skaut sjálfan sig í
höfuðið og liggur alvarlega særður
á sjúkrahúsi samkvæmt danska
fréttavefnum Politiken.
Rétt fyrir hádegi tilkynnti skólastjórinn í hátalarakerfi skólans að
allir skyldu læsa sig inni í skólastofum sínum sagði kennarinn
Kim Kiuru í samtali við finnsku
útvarpsstöðina YLE. „Síðan sá ég
byssumanninn á hlaupum með eitthvað í hendinni sem virtist vera
lítil skammbyssa gegnum dyrnar í
átt til mín. Ég náði að flýja á ganginn niðri og hljóp í hina áttina ...
nemendur mínir kölluðu svo til
mín út um gluggann og spurðu
hvað þau ættu að gera og ég sagði
þeim að stökkva út um gluggana ...
og allir nemendur mínir björguðust.“ Yfir 400 nemendur á aldrinum tólf til átján ára eru í Jokelamilliskólanum.
Í gærmorgun setti drengurinn
myndband inn á myndbandavefinn
YouTube sem hann nefndi Blóðbaðið í Jokela-milliskólanum. Á
myndbandinu sást mynd af skólabyggingunni og tvær myndir af
ungum manni með skammbyssu í
hendi. Á heimasíðu sinni hafði
hann útbúið upplýsingapakka fyrir
fjölmiðla með myndum og upplýsingum um fyrirhugaða skotárás.
Auk atriða á borð við staðsetningu,

+iWtêDUPDWXU
ÌVOHQGLQJD
,QWHU,.($6\VWHPV%9

hagslífinu í uppgangi undanfarinna
ára. Ýmsar breytingar hefðu verið
gerðar sem eftir á að hyggja hefðu
ekki allar verið rétt hugsaðar eða
tímasettar, til að mynda hækkun
lánshlutfalls Íbúðalánasjóðs, sem
hefði ekki orðið til heilla.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, sagði tíma
til kominn fyrir ríkisstjórnina að
vakna. Afkoma útflutningsfyrirtækja væri afar slæm og heimilin í
landinu fengju slæmar kveðjur frá
bankakerfinu sem hækkaði vexti
þessa dagana.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra sagði ljóst að fyrri
stýrivaxtahækkanir væru farnar að
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3LAPP ËTRÒLEGA VEL

3,93 Ungur drengur slapp með

ólíkindum vel þegar ekið var á
hann um miðjan dag í gær.
Drengurinn var að hjóla á
mótum Snorrabrautar og
Hringbrautar þegar slysið varð.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur ekki upplýsingar um hvort
drengurinn var fluttur á slysadeild, en meiðsli hans voru mjög
lítil.
ÖEB

5MHVERFISR¹ÈUNEYTIÈ
-9.$"!.$)¨ "YSSUMAÈURINN HAFÈI FYRIR ¹R¹SINA SETT

MYNDBAND INN ¹ 9OU4UBE SEM SÕNDI SKËLABYGGING
UNA OG MANN BEINA BYSSU Å ¹TT AÈ MYNDAVÁLINNI

!,$2%) '%234 ¨52 ¥ &)..3+5- 3+«,!
(AFT VAR SAMBAND VIÈ ALLA SKËLA
Å 4UUSULA OG ÖEIM SAGT AÈ HALDA
NEMENDUM INNI Å SKËLASTOFUM AÈ
SÎGN 'UNNÖËRU (AFSTEINSDËTTUR
KENNARA Å GRUNNSKËLA SKAMMT FR¹
*OKELA MILLISKËLANUM b¶ETTA VAR
RÁTT FYRIR KLUKKAN EITT OG VIÈ VISSUM
EKKERT NEMA AÈ ÖAÈ HEFÈI VERIÈ
SKOTHRÅÈ Å ÖESSUM SKËLAm
-EÈAN BEÈIÈ VAR EFTIR AÈ FORELDR
AR SËTTU BÎRNIN FYLGDUST KENNARAR
OG ELDRI BÎRNIN MEÈ FRÁTTUM AF

tímasetningu og tegund vopns lýsti
drengurinn
árásinni
svona:
„Fjöldamorð, pólitískt hryðjuverk
(þótt ég hafi valið skólann sem
mitt skotmark eru ástæður árásarinnar miklu, miklu dýpri, og þess
vegna vil ég ekki að þetta verði

¹R¹SINNI b-AÈUR ¹ ERFITT MEÈ AÈ
TRÒA ÖESSU ¶AÈ VORU ALLIR Å ¹FALLI
c SVONA HEFUR ALDREI GERST ¹ÈUR Å
FINNSKUM SKËLAm
'UNNÖËRUNN SEGIR LÅTIÈ HAFA
KOMIÈ FRAM UM DRENGINN ANNAÈ
EN AÈ HANN HAFI VERIÈ VENJULEGUR
OG EKKI VERIÈ LAGÈUR Å EINELTI &RAM
HEFUR KOMIÈ AÈ SKËLAFÁLAGAR HANS
VISSU AÈ HANN ¾TTI BYSSU EN EKKI
FORELDRAR HANS AÈ SÎGN 'UNNÖËRU

bara kallað „skotárás í skóla“.
Drengurinn kemur úr ósköp
venjulegri fjölskyldu að sögn
Mattis Tohkanen, lögreglustjóra í
Tuusula. Hann fékk byssuleyfi 19.
október síðastliðinn og hefur
hreint sakavottorð. SDG FRETTABLADIDIS

Virkjun í
Hverfisfljóti
sæti mati
5-(6%2&)3-, Fyrirhuguð virkjun
í Hverfisfljóti skal sæta
umhverfismati, samkvæmt
úrskurði umhverfisráðuneytisins.
Áður hafði Skipulagsstofnun sagt
að virkjunin þyrfti ekki að fara í
umhverfismat, en nú hefur
umhverfisráðuneytið hnekkt
þeirri ákvörðun.
Í úrskurðinum segir að ráðuneytið telji umhverfisáhrif framkvæmdanna geta orðið umtalsverð, og rök hnígi að því að
hagsmunaaðilum og almenningi
gefist færi á að gera athugasemdir. Því verði ekki komist hjá
því að láta framkvæmdina sæta
umhverfismati.
SÖS

25
ÞAÐ BORGAR SIG AÐ KOMA SNEMMA
ÞVÍ OFAN Á ÞENNAN AFSLÁTT BJÓÐUM VIÐ SÉRSTAKAN AUKAAFSLÁTT

FRÁ KLUKKAN 9-11:
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4ILEFNISLAUS ¹R¹S ¹ L¹TINN MANN

%KKI RÁTT STAÈIÈ AÈ SAMEININGU

Réðst á mann í
jarðarför hans

Ekki var staðið
nógu vel að undirbúningi og framkvæmd sameiningar St. Jósefsspítala og Sólvangs árið 2006.
Draga má í efa að sameiningin hafi
átt rétt á sér. Þetta er meðal niðurstaðna stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar á sameinaða spítalanum.
Í úttektinni segir einnig að mikilvægt sé að heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið geri samning við
spítalann þar sem komi fram hvaða
verkefnum hann eigi að sinna.
Endurskoða þurfi samkomulag
spítalans við sérfræðilækna og
herða eftirlit svo þeir fari ekki
fram úr tilætluðum einingafjölda.
(%),"2)'¨)3-,

Finnst þér að auka eigi íþróttakennslu í grunnskólum?
*¹
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Ert þú sátt(ur) við hömlur
Kaupþings á yfirtöku íbúðalána?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

.ÕTT ÖINGM¹L &RJ¹LSLYNDRA

Frjálslyndir vilja
háskóla á Ísafirði
!,¶).') Þingmenn Frjálslynda

flokksins vilja stofna háskóla á
Ísafirði sem taki til starfa næsta
haust. Kristinn H. Gunnarsson,
Guðjón Arnar Kristinsson og Jón
Magnússon fluttu frumvarp þess
efnis á þingi í gær.
Kristinn segir víst að háskólar
á landsbyggðinni verði til góðs, á
sama hátt og framhaldsskólar á
landsbyggðinni. „Í dag er áætlað
að 150 til 200 manns á Vestfjörðum stundi nám við háskóla, fyrst
og fremst í fjarnámi,“ segir
Kristinn. Spáir hann því að fyrr
eða síðar muni rísa háskólar á
Selfossi og á Egilsstöðum.
Hann segir betri kost að stofna
sérstakan háskóla á Ísafirði í stað
útibús frá Háskóla Íslands.
SGJ

,®'2%',5&2¡44)2
%LDUR Å RAFMAGNSTÎFLU
%LDUR KOM UPP Å RAFMAGNSTÎFLU Å TVÅ
BÕLISHÒSI Å 6ESTURHÒSUM Å 'RAFARVOGI
Å G¾RKVÎLDI ¶EGAR SLÎKKVILIÈ KOM ¹
STAÈINN HAFÈI HÒSR¹ÈENDUM TEKIST AÈ
SLÎKKVA ELDINN %NGAN SAKAÈI

4VEIR BÅLAR ULTU
4VEIR BÅLAR ULTU ¹ -ÕRDALSSANDI Å G¾R
EN ÎKUMENN OG FARÖEGAR ÖEIRRA
BEGGJA SLUPPU ¹N MEIÈSLA ,ÎGREGLAN
¹ (VOLSVELLI HAFÈI VARAÈ FËLK VIÈ ÖVÅ AÈ
FARA YFIR SANDINN ¹ VANBÒNUM BÅLUM
VEGNA MIKILLAR SNJËKOMU

34*«2.-,
3AMEINA KJÎRD¾MASAMBÎND
&RAMSËKNARMENN Å 2EYKJAVÅK HYGGJAST
SAMEINA KJÎRD¾MASAMBÎNDIN Å 2EYKJA
VÅK NORÈUR OG SUÈUR Å EITT SAMBAND
SAMKV¾MT TILLÎGU SEM LIGGUR FYRIR
KJÎRD¾MISÖINGUNUM TVEIMUR Å KVÎLD

Evran inn bakdyramegin?

Ólafur

Stærsta fyrirtækið í Kauphöllinni áformar að
gera upp í evrum, fyrirtæki áforma að skrá
hlutafé í evrum, sífellt fleiri taka lán í evrum og
atvinnurekendur og starfsfólk semja um
greiðslu launa í evrum.

ﬁór›ur

Morgunverðarfundur FVH á Hilton Reykjavík Nordica,
sal I og H, föstudaginn 9. nóvember kl. 8.30-10.00.

• Hvaða þýðingu hefur það þegar fyrirtæki gera upp
og skrá hlutafé í evrum?
• Hvað þýðir það fyrir atvinnurekendur að greiða
laun í evrum?
• Hvað þýðir það fyrir starfsfólk að fá greitt í evrum
og taka lán í evrum?

FYRIRLESARAR

Sigurjón

Tekur evran sig upp sjálf?
Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykjavík.
Evran, efnahagslífið og Kauphöllin
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands.

Aðalsteinn

Laun í evrum – hverra hagsmunir?
Sigurjón Pétursson, framkvæmdastjóri Landsteina
Strengs ehf.

Umræður að erindum loknum.
Fundarstjóri:
Aðalsteinn Leifsson,
forstöðumaður MBA-náms í Háskólanum í Reykjavík.

Skrá›u ﬂig strax – takmarka› sætaframbo›!

Vinsamlega skrái› ﬂátttöku á vef FVH, www.fvh.is, e›a í síma 551 1317.
Ver› með morgunmat kr. 3.000 fyrir félagsmenn FVH og 4.900 fyrir a›ra.

Sjálf rökin sem notuð voru þegar
sameiningin var ákveðin er síðan
dregin í efa; að rétt væri að koma á
einni öflugri heilbrigðisstofnun
fyrir Hafnarfjörð eins og víða hafi
verið gert á landsbyggðinni. St.
Jósefsspítali sé fyrst og fremst
sérhæft sjúkrahús en Sólvangur sé
hjúkrunarheimili fyrir aldraða.
Niðurstöður úttektarinnar eru
þó ekki eingöngu neikvæðar, til
dæmis segir þar að starfsemi St.
Jósefsspítala – Sólvangs einkennist af faglegum metnaði og góðum
starfsanda. Spítalinn hafi unnið að
þróun lækningaaðferða og náð
góðum árangri á ýmsum sviðum
þjónustu.
SÖS

"!.$!2¥+). Lögregla í borginni
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VANGUR VORU SAMEINAÈIR ¹RIÈ 
2ÅKISENDURSKOÈUN DREGUR Å EFA AÈ
SAMEININGIN HAFI ¹TT RÁTT ¹ SÁR

Orlando í Bandaríkjunum hefur
handtekið mann fyrir líkamsárás.
Það sem vekur athygli við málið
er að fórnarlambið var látið og lá
í opinni kistu í kirkju þegar
árásin átti sér stað.
Árásarmaðurinn, Timothy
nokkur Cleary, mun hafa gengið
inn í kirkjuna í miðri jarðarför og
ráðist að líkinu í kistu þess með
höggum og spörkum. Cleary var
handtekinn örfáum mínútum eftir
árásina. Svo virðist sem árásin
hafi verið með öllu tilefnislaus.
Cleary var færður fyrir
dómara á laugardag og gert að
gangast undir geðrannsókn.
SH

Geir og Þórunn deila
um loftslagssamning
Geir H. Haarde forsætisráðherra vill endurnýja íslenska ákvæðið um auknar
heimildir fyrir losun gróðurhúsalofttegunda í næstu samningaviðræðum um
Kyoto-bókunina. Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra er ósammála.
!,¶).') Geir H. Haarde forsætisráðherra vill endurnýja íslenska
ákvæði Kyoto-bókuninnar um
útblástur gróðurhúsalofttegunda.
Þetta sagði hann í svari við fyrirspurn frá Valgerði Sverrisdóttur,
þingmanni Framsóknarflokks, á
Alþingi í gær.
Í íslenska ákvæðinu er heimild
fyrir 1,6 milljóna tonna losun á
gróðurhúsalofttegundum árlega
umfram losunarheimildir Kyotobókunarinnar. „Mín skoðun er sú
að við eigum að freista þess aftur
að fá sérstakt ákvæði,“ sagði
Geir.
Kyoto-bókunin rennur út í upphafi árs 2013 og mun Ísland koma
að samningaborðinu um nýja
bókun. Þórunn Sveinbjarnardóttir
umhverfisráðherra segir stefnu
Íslands vera að minnka útblástur
gróðurhúsalofttegunda um 50 til
75 prósent fyrir miðja öldina.
„Mín persónulega skoðun er sú
að sérákvæði fyrir Ísland um
áliðnaðinn samræmist ekki þeirri
stefnumörkun,“ segir Þórunn.
„Geir lýsti þessu sem persónulegri skoðun sinni, en lýsti því
jafnframt yfir að samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar hafi ekki
verið ákveðin.“
Þórunn segir að ríkisstjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og
Samfylking, eigi eftir að ná niðurstöðu í þessu máli. „Flokkarnir
tveir í ríkisstjórn hafa ekki haft
sömu skoðun á þessu ákvæði. Við í
Samfylkingunni börðumst hart
gegn þessu ákvæði, en þá var
Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn,“ segir Þórunn.

,6%2 2ÅKISSTJËRNARFLOKKARNIR 3AMFYLKING OG 3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR ERU ËSAMM¹LA UM
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Mín skoðun er sú að við
eigum að freista þess að
fá sérstakt ákvæði.
'%)2 (!!2$%
&/234)32¨(%22!

Þau ríki sem eiga aðild að núverandi Kyoto-bókun losa um þriðjung af gróðurhúsalofttegundum
heimsins. „Það skiptir mestu að
stóru löndin, Bandaríkin, Kína,
Indland og Brasilía, komi og verði
með okkur í að leysa loftslagsvandann,“ segir Þórunn.
Þingmenn Vinstri grænna lýstu

¶«25.. 36%).
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óánægju sinni með orð forsætisráðherra. „Ég er gjörsamlega
gáttuð,“ sagði Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir. „Við erum fyrir ofan
meðaltal Evrópuríkja um losun
gróðurhúsalofttegunda og stefnum
enn hærra.“
STEINDOR FRETTABLADIDIS

&OKKER  FLUGVÁL ¹ LEIÈ TIL 2EYKJAVÅKUR FR¹ %GILSSTÎÈUM LENTI Å VANDA Å H¹LOFTUNUM

Fokker sneri við og nauðlenti
3,93 Fokker 50-flugvél Flugfélags
Íslands þurfti að nauðlenda á
Egilsstaðaflugvelli eftir að olíuþrýstingur í öðrum hreyfli gaf sig
um klukkan níu á þriðjudagskvöld.
Alls voru 38 farþegar um borð
þegar vélin lagði af stað til
Reykjavíkur. Skömmu eftir flugtakið missti vélin olíuþrýsting á
öðrum hreyfli svo slökkva þurfti
á honum. Auk þess fór jafnþrýstingur af farþegarýminu.
Axel Ingi Eiríksson, flugmaður
í vélinni, segir að venjuleg viðbrögð við þessum aðstæðum sé að
snúa við og lenda. „Ég held að allir
hafi gengið sáttir frá borði og
áhöfninni var klappað lof í lófa
eftir lendingu,“ segir Axel.
Lögregla og björgunarsveitir
voru í viðbragðsstöðu á flugvellinum. Lendingin gekk að óskum
og eftir að farþegar voru komnir
aftur í flugstöðina fór flugstjóri

"),!¨52 (2%9&),, &LUGVÁLIN LENTI ¹ %GILSSTAÈAFLUGVELLI OG VAR SKOÈUÈ AF STARFS
MÎNNUM 2ANNSËKNARNEFNDAR FLUGSLYSA
&2¡44!",!¨)¨'6!

yfir atvikið með þeim og var þeim
boðin áfallahjálp. Engin hætta
myndaðist við atvikið, enda geta
Fokker 50-flugvélar flogið á
öðrum hreyfli.
Önnur vél Flugfélags Íslands

fór frá Akureyri til Egilsstaða
seinna um kvöldið og flutti þá til
Reykjavíkur sem vildu.
Nokkrir urðu eftir, þar sem
þeim hentaði betur að fara að
morgni.
SGJ

Fullt af nýju
m
skemmtileg u
m dýrum sem
gaman er að
leika við
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Grænir pakkar
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Bláir pakkar

Pet shop Fly paper
veggmyndir
Festist við slétta veggi og gler, þú
getur tekið það af og notað aftur.

9(5é

Pet shop gjafaöskjur
3 dýr og fullt af
aukahlutum saman í pakka.
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Einnig fáanlegt!

Gildir til 12. nóvember eða á meðan birgðir endast.
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Sértæk ákvörðun og afturkræf

Fleiri vilja jarðvarmavirkjanir

6)¨3+)04) Ákvörðun Kaupþings um

 Hvaða íslenski förðunarfræðingur var útnefndur sá besti
í faginu í Hollywood í síðasta
tölublaði tískutímaritsins
WWD-Beauty?
 Hvaða íslenska vef vill framkvæmdastjóri samtaka rétthafa
tónlistar á Íslandi láta loka?
 Hvaða lið í Meistaradeild
Evrópu í knattspyrnu sigraði
Besiktas 8-0 í fyrradag og setti
þar með nýtt met í deildinni?
36®2). %25  3¥¨5 

að heimila ekki yfirtöku á eldri
íbúðalánum bankans, sem voru á
betri kjörum en nú eru í boði,
kemur til af því að dýrara er nú
fyrir bankann að fjármagna starfsemi sína en áður.
„Mestu máli skiptir gríðarleg
vaxtahækkun hér heima ásamt erfiðari fjármögnun,“ segir Friðrik S.
Halldórsson, framkvæmdastjóri
viðskiptabankasviðs Kaupþings.
„Þetta gerir að flóknara er að fjármagna bankann. Hér hefur orðið
svakaleg hækkun á markaðsvöxtum á stuttum tíma og það er
stóra skýringin á þessu.“ Hann
segir bankann hins vegar standa

við skuldbindingar sínar varðandi
eldri lánin.
Friðrik segist vona að vaxtastig
fái hér að lækka áður en langt um
líður, þótt Seðlabankinn hafi látið
að því liggja að vextir kynnu að
hækka aftur fyrir áramót. „Bæði
gætum við þá lækkað vexti aftur
og tekið þessa ákvörðun nú til
endurskoðunar, þannig að hún sé
sértæk.“
ËK¹

Leiðsögn um sýningu á pólsku

3AGAÈI AF SÁR FINGURINN
6INNUSLYS VARÈ Å 'RUNNSKËLANUM Å
¶ORL¹KSHÎFN Å G¾R ÖEGAR TRÁSMIÈUR AÈ
STÎRFUM SAGAÈI AF SÁR LITLA FINGUR H¾GRI
HANDAR MEÈ BORÈSÎG -AÈURINN
LEITAÈI TIL L¾KNIS ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈ
INNI Å ¶ORL¹KSHÎFN OG VAR HANN FLUTTUR
ÖAÈAN ¹ SLYSADEILD Å 2EYKJAVÅK &INGUR
INN FANNST SKAMMT FR¹ BORÈSÎGINNI AÈ
SÎGN LÎGREGLU

&«,+ Þjóðminjasafnið mun bjóða

upp á leiðsögn á pólsku um grunnsýningu sína á sunnudaginn.
Tilefnið er þjóðhátíðardagur
Póllands, sem er á sunnudaginn,
11. nóvember.
„Það búa margir Pólverjar á
Íslandi og við erum
fjölmenningarsamfélag,“ segir

Rúna K. Tetzschner, kynningarstjóri safnsins. „Við viljum höfða
til mismunandi hópa og stefnum á
að gera meira af því að hafa
leiðsögn á hinum ýmsu tungumálum.“
Á grunnsýningunni er saga
íslensku þjóðarinnar rakin frá
landnámi og til dagsins í dag. ÖEB

Til hátíðabrigða

Yfirburðir
Fréttablaðsins
Ný könnun Capacent á lestri dagblaða staðfestir
sterka stöðu Fréttablaðsins á blaðamarkaði og mikla
baráttu milli Morgunblaðsins og 24 stunda.
Fréttablaðinu en
&*®,-)¨,!2 Ný lestrar41,5 prósent hjá
könnun Capacent sýnir
24
stundum.
að Fréttablaðið heldur
Lestur
Fréttayfirburðastöðu sinni á
  
blaðsins umfram
íslenskum
dagblaða       
markaði. Meðallestur
24 stundir er því
53 prósent. Í sama
landsmanna mælist nú
aldurshópi
er
62,1 prósent á hvert
Morgunblaðið með
tölublað. Þetta er örlít36,1
prósents
ið minni lestur en
lestur
og
er
mældist
í
síðustu
umframlestur
könnun, sem var framFréttablaðs í því
kvæmd í sumar. Þá
RSVELTAN KOMIN Å  MILLJËN
IR
tilfelli 76 prósent.
lásu 63 prósent Íslendinga Fréttablaðið, en
Aðspurður
um
niðurstöður könnmunurinn er þó ekki
&
unarinnar segir Ari
marktækur.
Edwald, forstjóri
Mikil barátta er milli Morgun365, útgáfufélags Fréttablaðsins,
blaðsins og 24 stunda um annað
að ánægjulegast við könnunina sé
sæti á blaðamarkaðinum. Samað hún staðfesti algera yfirburði
kvæmt könnuninni situr MorgunFréttablaðsins. „Að meðaltali sýnist mér Fréttablaðið hafa um 50
Að meðaltali sýnist mér
þúsund fleiri lesendur á dag en
Fréttablaðið hafa um 50
hin blöðin tvö, sem hafa svipaðan
þúsund fleiri lesendur á dag en
lestur. Þá er ég að tala um þá daga
þegar þau koma út, en Fréttablaðið
hin blöðin tvö.
er eina dagblaðið sem er gefið út
!2) %$7!,$
og dreift alla sjö daga vikunnar.
&/234*«2)  ²4'&5&¡,!'3
Blaðið/24 stundir er að sækja í sig
&2¡44!",!¨3).3
veðrið frá síðustu könnun, þótt
Blaðið hafi að vísu staðið hærra í
fyrrahaust.“
blaðið þar nú með 43,1 prósents
Ari bendir á að 24 stundir og
lestur en 24 stundir er í þriðja sæti
Morgunblaðið berjist nú blóðugri
með 42,1 prósents lestur. Í síðustu
baráttu um annað sætið á blaðakönnun mældist Morgunblaðið
markaðnum. „Það verður fróðlegt
með 44,4 prósenta lestur og 24
að sjá hvort 24 stundir ná að
stundir, sem þá hét Blaðið, með
leggja Morgunblaðið að velli í
36,2 prósenta lestur.
næstu könnunum.“
Sterk staða Fréttablaðsins á
Könnun Capacent var gerð í
dagblaðamarkaði sést vel ef litið
síma og nær yfir tímabilið 8.
er til lesenda á aldrinum 18 til 49
ágúst til 31. október. Niðurstöðára.
urnar eru byggðar á svörum 2.588
Meðallestur á hvert tölublað í
manna á aldrinum 12 til 80 ára.
þeim hópi mælist 63,4 prósent hjá
(,&3 23
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BÎRN BÅLAR FERÈIR

Í verslun RV að Réttarhálsi eru
nú á tilboði ýmsar gerðir af
servíettum, dúkum, diskamottum,
yfirdúkum og kertum.
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VERÈA PRINSESSA

ÖEGAR HÒN
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Perla Rós
Árnadóttir
voginum
er fimm
sem
ára stelpa
í prinsessuleikveit fátt skemmtilegra
í Kópaen á
en
enda
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hafa gaman
að vera
snjöll stelpa þó ýmis önnur
af að
bíla er
áhugamál,
Perla Rós hamast í fótbolta
hér á ferð.
hvaða
„Mér finnst
og leika
leikir hennilíka mikil
ekki á
skemmtilegast
mitt en
finnist dama og þegar sér með
svarinu:
hún einlæg
„Mömmó skemmtilegastir spurt er
að leika
gaman uppáhaldsdótið
að fara
mér með
og prinsessuleikur,“
og bætir
mitt
essubol
stendur
annars
við: „Ég
og á alls
geymumí hjólatúr með er hjólið. Mér dótið
var einu
Prinsessuáhuginn
konar prinsessudót.“
Perla Rós
segir
mömmu
við bara
finnst
sinni í
og pabba
Perla Rós
prinsalltaf með og þegar hún hjólið úti í
er
en
geymslu,“
er
hjálm á
stór. En ætlar að verðaaugljóslega
soginu
segir
mikill
hjólinu spurð hvort hún
og
þar sem
var ekkiætlar hún þá baraÞyrnirós þegar
svarar
svo maður bætir við alvarleg:
hún játandisé ekki
bara sofandi,
að sofa
hún verður
meiði sig
hún vaknaði
kúpan
og sofa?
brotni
ekki á „Maður er með á inn„Þyrnirós
segir Perla fór hún hún svaf bara
höfðinu
Næst snýr ekki.“
hjálm
að leika
pínu og
og svo
Rós
myndi
að hauség vilja ákveðin. „Ef sér með dótið þegar
ég v
eiga h
sitt “
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Kornið skorið

Kornskurðarvélum
takt við
fjölgar
aukna kornrækt í
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3ÁRBLAÈ UM HÒS HEIMILI
OG BYGGINGAR
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%INAR -¹R *ËNSSON SKRIFAR UM
NÕJAN VERULEIKA OG SK¹LDLEGRI
SEM
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STUNDARSAKIR
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samtök
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Heba Þórisdóttir förðunarsérfræðingur hefur
verið valin
best í sínu fagi í Hollywood
af
bandaríska
tískutímaritinu
WWD-Beauty. Hún
mun vinna með
Hann segist ekki vilja
allra rétthafa tónlistar
tjá sig um
þeim vegna Istorrent-vefjarins. stórleikkonunni
bótakröfur á þessu stigi.
hefur lagt fram kæru á Íslandi,
„Við viljScarlett Johansson
gegn forAðspurð hvort Samtónn
um aðallega stöðva
svarsmönnum Istorrent-vefjarins.
hafi lagt við næstu
þessa starffram kæru gat hún
semi,“ segir hann. „Það
Ástæðan er ólögleg dreifing
ekki staðfest myndir tvær
á efni
það að svo stöddu.
hennar,
lega margir höfundar eru gífurmeð hjálp síðunnar,
sem koma
segir Gunnar
He´s
Just
„Ég
Not That
hef
hér
ekkert heyrt um þessa
að máli, það sést þegar
Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Into You og The
kæru,“ segir Svavar
skoðar framboðið á síðunni.“ maður
samtakanna.
Lúthersson, Spirit.
framkvæmdastjóri Istorrent
(%"!
Með hjálp Istorrent-vefjarins
„Við erum samtök sem
ehf.
má
Þetta verða
stöndum
¶«2)3$«44)2
sem á og rekur samnefndan
nálgast efni eftir íslenska
vörð um rétt höfunda,
vef.
tónlistflytjenda og
sjötta og sjöunda myndin
Gunnar hjá Samtóni
arflytjendur á borð
framleiðenda, og þessi
þar sem
segist hafa Heba starfar
við
dreifing er í
sent Svavari bréf þar
með Scarlett en frá
höllina, Nýdönsk, Sálina Sprengjuleyfisleysi,“ segir Gunnar.
sem hann er því þær
„Ef þú
beðinn um að fjarlægja
unnu
míns og Megas. Vefinn hans Jóns
kaupir þér plötu úti í
efnið af síð- kvikmyndina saman fyrst við
búð máttu búa
unni en því hafi ekki
The Island hefur
tuttugu og fimm þúsund nota yfir
til afrit fyrir sjálfan
verið sinnt. Heba
manns.
þig,
farðað Scarlett í flestum
Sjálfur segist Svavar
Arnþrúður Þórarinsdóttir,
inn eða bílinn, en þú mátt í bústaðekki kannast hennar
lögmyndum.
við að hafa fengið slíkt
fræðingur hjá lögreglunni
afrit til að senda öðrum ekki gera
FGG  SJ¹ SÅÈU 
bréf. „Það
á höfuðí gegnum
væri ágætt ef þeir
borgarsvæðinu, segir
netið.“
myndu framað fleiri en
vegis reyna að hafa
eitt mál séu til umfjöllunar
almennileg
hjá
samskipti við okkur.“
SÖS  SJ¹ SÅÈU 

(AGUR ,IVERPOOL Å
-EISTARADEILDINNI
V¾NKAÈIST TIL MUNA
Å G¾RKVÎLDI ÖEGAR
LIÈIÈ SL¹TRAÈI "ESIKTAS ¹
HEIMAVELLI SÅNUM
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¥ FYRRA SETTI "IBBY HEIMS
MET ÖEGAR HANN HÁLT TÅU
SKRÎLTORMUM
¹ LOFTI Å EINU MEÈ ÖVÅ AÈ
BÅTA Å HALANN ¹
ÖEIM
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YFIRLEITT
H¾G BREYTILEG ¹TT 3KÕJAÈ
MEÈ
KÎFLUM OG ÒRKOMULÅTIÈ
¶YKKNAR UPP
OG FER AÈ RIGNA SUNNAN
TIL SÅÈDEGIS
MEÈ HELDUR VAXANDI NORÈAUSTAN¹TT
(ITI N¹L¾GT FROSTMARKI
NYRÈRA EN HITI
  STIG SYÈRA
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&92)2 6!4.3"«,52ÒMLEGA ÖRJÒ ÖÒSUND
UM TIL (J¹LPARSTARFS KIRKJUNNAR
FERMINGARBÎRN ÒR  SËKNUM
Å ÎLLUM LANDSHLUTUM HAFA
ER HALDIN EN Å FYRRA SÎFNUÈUST +RAKKARNIR HËFU SÎFNUNINA Å G¾R OG HALDA
VERIÈ AÈ SAFNA PENING
HENNI ¹FRAM Å DAG ¶ETTA
UM SJÎ MILLJËNIR KRËNA
ER Å NÅUNDA SINN SEM SÎFNUNIN
SJ¹ M¹ ¹ MYNDINNI
&ERMINGARBÎRN Å 'RAFARVOGI
HLÎKKUÈU TIL AÈ LEGGJA
GËÈU M¹LEFNI LIÈ EINS
OG

6ELTA ÅSLENSKRA LISTAVERKA
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¹ UPPBOÈUM HEFUR ALDREI

"!.$!2¥+). !0 Texasbúinn
Jackie
Bibby setti heimsmet
á mánudag
þegar hann sat fullklæddur
í
baðkari ásamt 87 skröltormum
í
45 mínútur. Bibby sló
með þessu
fyrra heimsmet sem
hann setti
sjálfur með 75 skröltormum.
Skröltormarnir liðuðust
kringum Bibby í baðkarinuí
en
enginn beit hann. „Galdurinn
er
að vera grafkyrr. Snöggar
hreyfingar hræða skröltorma.
Ef
maður hreyfir sig lúshægt
og
varlega virðist það ekki
trufla
þá.“
SDG

VERIÈ MEIRI

bæklingur

6)¨3+)04) Veltan hér
á uppboðsmarkaði með
listaverk
er meiri það sem af er
ári en var allt árið í fyrra.
eru enn eftir tvö stór
Þó
uppboð fyrir jól, annað
hjá
Gallerí Fold og hitt hjá
Arnason & Andonov.
Velta á uppboðum með
listaverk nemur nú rúmum
146 milljónum króna.
Í fyrra var heildarveltan
milljónir. Tölurnar má
112
lesa úr íslensku listaverkavísitölunni sem fyrirtækið
Hansen og synir ehf.
heldur
utan um.
Frá árinu 2005 hefur
meðalverð seldra listaverka
uppboðum rokið upp.
á
Í fyrra
verka á uppboðum 178.911 var meðalverð seldra
krónur. Það sem af er

Fyri

r þig

og

þá

sem

þér

þyk
ir væ

þessu ári er meðalverðið
sölu fjölgaði líka töluvert 345.361 krónur. Verkum í
í fyrra. „Með hækkandi
verði koma fleiri verk
í sölu, það helst dálítið
í hendur.
Umfangið á listaverkamarkaðnu
m hefur því aukist
bæði í fjölda verka og
krónutölu,“ segir Jóhann
Hansen listaverkasali
Ágúst
sem á Hansen og syni
ehf. Þá
hefur verð á íslenskum
verkum sem seld eru
á
uppboðum erlendis einnig
Til dæmis var olíumyndin hækkað verulega á árinu.
Kjarval slegið íslenskum Hvítasunnudagur eftir
milljónir króna á uppboði fjárfesti á rúmar fimmtán
Danmörku í byrjun ársins.hjá Bruun Rasmussen í
ËK¹  HHS  SJ¹ -ARKAÈINN
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Fylgir fréttablaðinu
í dag
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Takmarkað magn er í boði af sumum jólavarningi.
Fyrstur kemur fyrstur fær.

Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

5981,48(

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Íslendinga telja nú æskilegra að
nýta jarðvarma en fallvötn til
virkjana. Það voru niðurstöður
könnunar sem Capacent Gallup
gerði fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Hefur þeim sem vilja nýta
jarðvarmann fjölgað um þriðjung
á milli ára.
Um 25 prósent aðspurðra töldu
að jafn æskilegt væri að virkja
fallvötn og jarðvarma. Rúm níu
prósent töldu virkjun fallvatna
æskilegri en innan við eitt prósent
töldu báða kostina jafn óæskilega.
Könnunin var gerð um síðustu
mánaðamót og 800 manns um allt
land svöruðu henni.
ÖEB

&2)¨2)+ 3 (!,,$«233/. &RAM
KV¾MDASTJËRI VIÈSKIPTABANKASVIÈS
+AUPÖINGS SEGIR AÈ Å HAGFELLDARA ¹RFERÈI
VARÈANDI FJ¹RMÎGNUN BANKANS MEGI TAKA
TIL ENDURSKOÈUNAR HERTAR REGLUR BANKANS
UM YFIRTÎKU ELDRI L¹NA &2¡44!",!¨)¨6),(%,-

¶JËÈH¹TÅÈARDAGUR 0ËLVERJA HALDINN H¹TÅÈLEGUR ¹ SUNNUDAGINN

¶/2,+3(®&.

/2+5-, Tæplega 66 prósent

15 áfangastaðir í Evrópu

Sumarið 2008
Verð frá:

Börn:

7.995 kr. 50%
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

með ánægju
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4ËNLISTARKONAN %LIANA "URKI SPILAÈI ¹
SVISSNESKT ALPAHORN ¹ H¹DEGISTËNLEIK
UM Å (ONG +ONG Å G¾R !LPAHORN ER
STËRT BL¹STURSHLJËÈF¾RI SKORIÈ ÒT Å TRÁ
./2$)#0(/4/3!&0
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4¾KNIMENN 2²6 LANGÖREYTTIR ¹ KJÎRUM SÅNUM OG KOMA SAMAN TIL FUNDAR Å DAG

(EILBRIGÈISR¹ÈHERRA

Hyggjast neita yfirvinnu

Lög um ölvaða
verði afnumin

+*!2!-, „Fólk ræður hvort það
vinnur yfirvinnu eða ekki,“ segir
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins,
en heimildir Fréttablaðsins herma
að tæknimenn Ríkisútvarpsins
(RÚV) íhugi að hætta að vinna
yfirvinnu hjá stofuninni. Hyggjast þeir funda í dag og ræða launamál sín.
Meðalgrunnlaun tæknimanna
hjá RÚV eru 212 þúsund krónur
og segir Guðmundur það um það
bil hundrað þúsund krónum lægri
upphæð en tíðkist á almennum
vinnumarkaði.
Starfsfólki er óleyfilegt að hafa
samráð um yfirvinnubann en Jan

Murtomaa, hljóðtæknimaður hjá
RÚV, segir að um slíkt sé síður en
svo að ræða. Hver og einn starfsmaður íhugi fyrir sig hvort hann
hyggist halda áfram að vinna yfirvinnu.
„Það er slæmt að vita að tæknimenn sem hafa alið upp kynslóðir
fjölmiðlafólks og gegna mikilli
ábyrgð séu langt undir þeim launum sem tíðkast annar staðar í samfélaginu. Enda fáum við varla
lengur fólk hingað, það vill skiljanlega enginn vera á þessum launum,“ segir Páll Guðmundsson,
trúnaðarmaður tæknimanna RÚV.
„Við
fögnum
launahækkun
útvarpsstjóra en finnst undarlegt

2¥+)3²46!20)¨ 4¾KNIMENN 2²6 ERU
ËS¹TTIR VIÈ KJÎR OG R¹ÈA NÒ R¹ÈUM SÅNUM

að hann vilji miða laun sín við það
sem hann segir eðlilegt miðað við
almennan vinnumarkað en laun
undirmanna sinna við allra lægstu
taxta,“ segir Guðmundur að
lokum.
KDK

!,¶).') Guðlaugur Þór Þórðarson
heilbrigðisráðherra hefur lagt
fram frumvarp þess efnis að lög
um meðferð ölvaðra manna og
drykkjusjúkra verði afnumin.
Samkvæmt lögunum á lögregla
að tilkynna nafn ölvaðs manns,
sem tekinn er tvisvar fyrir ölvun
með skömmu millibili, til áfengisvarnaráðunauts eða áfengisvarnanefndar. Þau fyrirbæri eru ekki til
lengur, heldur fer Lýðheilsustöð
með vímuvarnamál.
Í athugasemdum við frumvarpið
kemur fram að virða verði
sjálfsákvörðunarrétt drykkjusjúkra, líkt og annarra sjúklinga.
SGJ

FÉLAGSVÍSINDADEILD

FÉLAGSVÍSINDI – Í ÞÁGU FRAMFARA

Spennandi kostir í framhaldsnámi
Gott nám og rétt val þess er farsæl leið til lífsgæða og aukinna möguleika í starfi.
Við félagsvísindadeild Háskóla Íslands bjóðast margir spennandi kostir í námi hjá
hæfum og reyndum kennurum.

• MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði

• MA-nám og diplómanám í félagsráðgjöf

• MA-nám og diplómanám í uppeldis-

• MA-nám í öldrunarfræðum

og menntunarfræði

• MA-nám í mannfræði

• MA-nám í kennslufræði (seinni hluti)

• MA-nám og diplómanám í þróunarfræðum

• MA-nám og diplómanám í fötlunarfræði

• MA-nám í þjóðfræði

• MA-nám og diplómanám í félagsfræði

• MA-nám í hagnýtri þjóðfræði

• MA-nám og diplómanám í kynjafræði

• MPA-nám og diplómanám í opinberri stjórnsýslu

• MSW-nám í félagsráðgjöf

• MA-nám og diplómanám í alþjóðasamskiptum

Doktorsnám í öllum greinum. Allar upplýsingar á www.felags.hi.is
Umsóknarfrestur um meistara- og doktorsnám er til 15. nóvember
Félagsvísindadeild Háskóla Íslands
Odda v/Sturlugötu, 101 Reykjavík
Sími 525 4502, felvisd@hi.is

www.hi.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 39805 11/07

Góðar aðstæður til náms • Fjölbreytni og sveigjanleiki • Starfstengt rannsóknarnám
Nám með starfi • Nám stutt rannsóknum kennara
,®'&2¨).'!2 -«4-,! ¥ 0ESHAWAR KOM ENN ¹ NÕ TIL ¹TAKA MILLI LÎGFR¾ÈINGA OG

LÎGREGLU Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

&YRRVERANDI FORSETAR 0AKISTANS HVETJA TIL ANDËFS

Þúsundir hafa verið
hnepptar í fangelsi
0!+)34!. !0 Benazir Bhutto og
Nawaz Sharif, sem bæði eru fyrrverandi forsetar í Pakistan, hafa
hvatt stuðningsmenn sína til að
mótmæla neyðarlögum Pervez
Musharraf forseta. Sharif biður
jafnframt erlend ríki um að hætta
stuðningi við forsetann.
Í gær kom til harðra átaka í
höfuðborginni Islamabad milli
lögreglu
og
stuðningsmanna
Bhutto, sem er nýkomin til landsins úr útlegð. Sharif er enn í
útlegð.
Á mánudag hafði Iftikar Muhammed Chaudry, hinn handtekni forseti hæstaréttar Pakistans, hvatt
lögfræðinga landsins til þess að
sýna lögreglunni mótþróa og mót-

mæla neyðarlögum Musharraf.
„Farið út í hvern afkima Pakistans og flytjið þann boðskap að í
þetta sinn sé nauðsynlegt að færa
fórnir,“ sagði Chaudry í símaávarpi sínu. Þriggja daga mótmæli
lögfræðinga hafa þó verið bæld
niður og þúsundir manna verið
hnepptir í fangelsi.
Miklar óeirðir hafa brotist út
víða í Pakistan síðustu daga, eftir
að Musharraf forseti tók síðastliðinn laugardag úr gildi stjórnarskrá landsins. Gagnrýnendur
segja hann aðeins vilja tryggja
sér áframhaldandi völd, en
sjálfur segist hann vilja koma í
veg fyrir að öfgamúslimar hleypi
öllu í bál og brand.
GB

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is
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Sölutímabil: 8. til og með 11. nóvember
Ferðatímabil: 1. til og með 17. desember
Takmarkað sætaframboð.
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&,«44!&«,+ ¥RASKAR KONUR OG BÎRN BÅÈA
EFTIR RÒTU TIL AÈ FLYTJA ÖAU BURT FR¹ ¥RAK
./2$)#0(/4/3!&0

&LËTTAMANNASTEFNA %3"

Sum ríki opin
og önnur lokuð
"2533%, !0 Tilraun Evrópusambandsríkja til að skapa sameiginlega stefnu varðandi hælisleitendur er að mistakast vegna
skorts á samræmi milli landa
samkvæmt skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna
sem kom út á þriðjudag.
Í skýrslunni segir að flóttamönnum sé nánast tryggt hæli í
sumum löndum, til dæmis í
Svíþjóð, meðan þeir eigi ekki
möguleika í öðrum, eins og
Grikklandi.
Írakar eru fimmtungur
hælisleitenda í Evrópu og hefur
fjölgun þeirra undanfarin ár
vakið umræðu um stöðu hælisleitenda í aðildarríkjum ESB. SDG

",%)+! 3,!5&!. "ÅLSTJËRAR (REYFILS HAFA
SELT SLAUFUR FYRIR ÖRJ¹R MILLJËNIR KRËNA

&J¹RÎFLUN (REYFILS GENGUR VEL

Ferðum fjölgað
um átta þúsund
&«,+ Fjölgun var á afgreiddum

ferðum Hreyfils-Bæjarleiða í
október um tæplega átta þúsund,
sé miðað við sama mánuð í fyrra,
að sögn Sæmundar Kr. Sigurlaugssonar, framkvæmdastjóra
Hreyfils.
Ef tekið er mið af septemberog októbermánuði á þessu ári er
aukningin um fjögur þúsund
ferðir.
Sæmundur segir sölu á slaufum
hafa gengið vel og að skrifstofa
Hreyfils hafi afgreitt til bílstjóra
slaufur fyrir tæpar þrjár
milljónir. Leigubílstjórar munu
selja bleikar slaufur út nóvembermánuð auk þess sem Hreyfill
leggur áfram til tíu krónur af
hverri ferð í þágu Krabbameinsfélagsins.
EB
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"YGGING NÕS HËTELS VIÈ ,AUGAVEG  TIL  HEFST INNAN ¹RS

¶INGS¹LYKTUNARTILLAGA

Of seint að grípa inn í ferlið

Grunnskólabörn
hreyfi sig meira

3+)05,!'3-, „Það er búið að

!¨ ,%)+ ,/+.5- !FGANSKUR KNAPI

RÅÈUR BROTT EFTIR AÈ HAFA KEPPT Å
BUZKASHI SEM ER FORN ÖJËÈARÅÖRËTT Å
!FGANISTAN &ER HÒN ÖANNIG FRAM AÈ
TVÎ LIÈ RÅÈANDI MANNA KEPPA UM AÈ
KASTA GEIT INN Å HRINGLAGA MARK
./2$)#0(/4/3!&0

samþykkja nýbyggingu í samræmi við samþykktir og boltinn
er nú hjá eigendum lóðarinnar.
Þeir hafa tvö ár til þess að klára
bygginguna en verða að hefjast
handa innan árs annars ógildast
samþykktirnar,“ segir Magnús
Sædal Svavarsson, byggingafulltrúi Reykjavíkurborgar, um stöðu
mála við Laugaveg 4 til 6.
Magnús segir of seint að grípa
inn í ferlið því þegar sé búið að
veita leyfi og ganga frá samþykktum.
„Ef koma á í veg fyrir niðurrif
húsanna verður borgarsjóður að
öllum líkindum bótaskyldur.“

,!5'!6%'52   4EIKNING AF FRAMHLIÈ
FYRIRHUGAÈS HËTELS ¹ LËÈINNI

Til stendur að byggja hótel á
lóðinni og var sérstakur rýnihópur fenginn til þess að gefa álit
á tillögum að nýbyggingu.
„Valið fólk hefur legið yfir tillögunni svo að útlitið samræmist
götumyndinni og við teljum að
svo sé, annars færum við ekki út

í þetta,“ segir Magnús.
Svandís Svavarsdóttir, formaður skipulagsráðs, sagðist
nýlega vilja reyna allt til að
bjarga húsunum við Laugaveg 4
til 6. Niðurrif húsanna var samþykkt í skipulagsráði í ágúst
síðastliðnum, áður en nýr meirihluti tók við.
Vinstri græn og F-listi létu við
það tækifæri bóka að þau legðust
alfarið gegn niðurrifi húsanna,
þar sem um ein elstu hús borgarinnar væri að ræða. Fulltrúar
Samfylkingarinnar sátu hjá við
afgreiðslu málsins þar sem ekki
var samþykkt að fara að fullu
eftir tilmælum rýnihópsins.
EB

!,¶).') Grunnskólabörn ættu að

hreyfa sig á hverjum degi,
samkvæmt þingsályktunartillögu
Ellerts B. Schram, Samfylkingu,
og Ragnheiðar Ríkharðsdóttur,
Sjálfstæðisflokki.
Þingmennirnir óska eftir því
við menntamálaráðherra að við
endurskoðun námskrár grunnskóla verði vægi íþrótta aukið og
börnum tryggð að minnsta kosti
ein hreyfistund á dag.
Segja þingmennirnir börn á
Íslandi hafa þyngst jafnt og þétt,
meðal annars vegna hreyfingarleysis. Þetta hafi skaðleg áhrif á
andlegt og líkamlegt heilsufar á
fullorðinsárum.
SGJ

,!+3()-) ,¾KNAR GERÈU AÈGERÈINA ËKEYPIS ÖAR SEM FJÎLSKYLDAN HAFÈI EKKI EFNI ¹
HENNI ¾TLAÈUR KOSTNAÈUR ER   MILLJËNIR
&2¡44!",!¨)¨!0

!ÈGERÈIN ¹ STÒLKUNNI MEÈ ¹TTA ÒTLIMI GEKK VEL

Fjölleikahús reyndi
að kaupa stúlkuna
).$,!.$ !0 Læknar luku klukkan

Verð kr. 12.900
skráning á
www.stjornvisi.is

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is
Sölutímabil: 8. til og með 11. nóvember
Ferðatímabil: 1. til og með 17. desember
Takmarkað sætaframboð.

hálffimm í gær 27 klukkustunda
aðgerð á tveggja ára indverskri
stúlku sem fæddist með fjóra
fótleggi og fjóra handleggi.
Aðgerðin þótti takast vonum
framar.
„Við erum þó ekki tilbúin að
fagna strax þar sem ástand
hennar verður alvarlegt næstu
48 til 72 tímana,“ sagði Sharan
Patil, sem leiddi teymi meira en
þrjátíu skurðlækna í aðgerðinni.
Stúlkan fæddist í þorpi á Indlandi og skírðu foreldrar hennar
hana Lakshimi eftir hindúagyðju
sem hefur fjóra handleggi.
Algengt er í afskekktum
héruðum á Indlandi að börn sem
fæðast vansköpuð séu talin endurholdgaðir guðir eða gyðjur. Foreldrar Lakshimi sögðu marga
þorpsbúa telja dóttur þeirra
gyðju. Þau sögðust þó hafa þurft

að hafa hana í felum eftir að fjölleikahús reyndi að kaupa hana.
Orsök vansköpunarinnar er sú
að upphaflega gekk móðirin með
tvíbura. Annað fóstrið hætti að
þroskast og þá tók hitt fóstrið
yfir útlimi og nokkur líffæri
hins. Fyrirséð var að aðgerðin
yrði afar hættuleg og vandasöm
þar sem mænur og taugar úr
báðum fóstrunum sameinuðust í
Lakshimi. Einnig þurfti að fjarlægja umframlíffæri.
Fæðing samvaxinna tvíbura er
afar sjaldgæf og gerist í einu af
hverjum 200.000 skiptum. Lífslíkur samvaxinna tvíbura eru á
milli fimm og 25 prósent, að því
er kemur fram á fréttavef BBC.
Læknar og foreldar Lakshimi
vonast til að hún eigi eftir að
læra að ganga. „Þessi stúlka á að
geta lifað jafn góðu lífi og hver
annar,“ sagði Patil.
SDG
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Skrá lúxusbíla
sem leigubíla
"2%4,!.$ Færst hefur í aukana að

LANGAR ÞIG
ÚT Í HEIM?

lúxusbílar í London séu skráðir
sem leigubílar. Breska samgönguráðuneytið grunar að þar sé
svindl í gangi, þar sem eigendur
lúxusbíla séu að koma sér undan
greiðslu umferðarteppuskatts.
Að aka inn og út úr miðborg
Lundúna á „dýrasta“ tíma kostar
átta pund, rúmar þúsund krónur, í
teppugjald. Leigubílsrekandi
greiðir sem svarar 10.000 krónum
einu sinni og síðan 3.000 kr. á ári.
Fyrir þá sem aka nær daglega inn
í miðbæ getur leigubílsskráning
sparað allt að andvirði 200.000
króna á ári, að því er Evening
Standard hefur reiknað út.
AA

DREGIÐ VERÐUR UM
FERÐ FYRIR TVO UM KVÖLDIÐ

#!2, ) (!'%. ,EIDDI &RAMFARAFLOKKINN

FR¹  TIL 

./2$)#0(/4/3!&0
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VIMINNINGAR #ARLS ) (AGEN

Vandar kollegum sínum ekki
kveðjurnar

265<2=k3+Ð.(9ð/,04<4

./2%'52 Carl I. Hagen, sem fór

fyrir Framfaraflokknum í Noregi í
aldarfjórðung, vandar ýmsum
fyrrverandi kollegum sínum úr
norsku stjórnmálalífi ekki
kveðjurnar í æviminningabók
sinni „Í hreinskilni sagt,“ sem
þessa dagana selst eins og heitar
lummur í bókabúðum landsins.
Verstu útreiðina fær kristilegi
demókratinn Kjell Magne Bondevik, fyrrverandi forsætisráðherra.
Hagen telur hann hafa í tuttugu ár
staðið í vegi fyrir því að Framfaraflokkurinn fengi að starfa með
þingflokkum hinna borgaralegu
flokkanna. Segir hann Bondevik
vera „valdasjúkan, sjálfhverfan
og falskan“.
AA
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Banna göngu
nýnasista
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munu raða sér upp á götur Prag á
laugardag, „reiðubúnir að beita
valdi“. Liðsmenn hægriöfgasamtakanna Ungir þjóðernisdemókratar hafa boðað að þeir muni
fara fylktu liði um miðborgina og
gamla gyðingahverfið. Gangan
hefur verið bönnuð, enda litið á
hana sem ögrun.
Þann 9. nóvember verða 69 ár
frá Kristalsnóttinni svonefndu,
þegar gyðingaofsóknir þýskra
nasista náðu nýjum hæðum.
AA

(-k33<1Ô3(:29(<;0-k5+90:,9Ð<42,9;<4
6./,03:<=k9<4-9Í 

:(4:;(9-:(ð03(9265<2=k3+:.(9ð/,04(,9<!

2(9322(93::65¶=,0:3(5¶/,23(/045,:2/633<:;(¶@..+9(:033¶/,03:(
@5+0:(<20¶;Ð:2<=,9:3<50590;(¶:5@9;0:;6-(5/9<5+¶()*/1Í37(9:;(9-

.
kr
ð

frá

r
ve

lb
i
T

 (-:3Í;;<9

s
ð
o

a

i

n
ði

a

r
ð
a

le

til

A
S
U

>C<K6G=:A<6HDCCDI6 >G7ÏA6G &%%;?ÌGBy<

=¡IIJ6
=g^`VaZ\kZga¨``jc{
[_aYVWaV[_gVYV\V
,#"&%#ckZbWZg
=njcYV^IjXhdc
:`^cc&- h#Ch`g#%+$%+#7Zchc#
KZg{jg/'#**%#%%%`g#
(*#*%%{b{cj^

"(+%#%%%

'%%+
7Z^ch`^eijg

&,#-%%{b{cj^

&'#+%%{b{cj^

&(#%%%{b{cj^

)*#.%%{b{cj^

"(%%#%%%

"*%%#%%%

"(.%#%%%

"+&%#%%%

Kda`hlV\Zc<da[

8^igd c8*7gZV`

Hjoj`^>\c^h

C^hhVcEVi][^cYZg

:`^cc)+ h#Ch`g#%($%*#7Zchc#
KZg{jg/&#(.%#%%%`g#

:`^cc&'& h#Ch`g#%)$%'#7Zchc#
KZg{jg/&#%.%#%%%`g#

:`^cc*. h#Ch`g#&&$%)#7Zchc#
KZg{jg/&#%*%#%%%`g#

:`^cc(( h#Ch`g#%'$%+#9hZa#
KZg{jg/(#,+%#%%%`g#

'%%'

'%%)

'%%+

'%%*

7Z^ch`^eijg

C/ &#%.%#%%%`g#

H_{a[h`^eijg

C/ *.%#%%%`g#

7Z^ch`^eijg

=:>AHÌGH9:@@Ï@6JE7¡I>
6aa^ghZb`VjeVcdiVVcWa]_{d``jg[{]Z^ah{ghYZ```VjeW¨i^#@dbYjhigVmYV\!
h`dVjgkVa^d\V`ij]Z^b{[g{W¨gjbWahZbZgi^aW^cc[ng^gkZigVgV`hijg^cc#
K^i`jbkZa{bi^ g
8AA8@@"FÜ4"A@&#(%#

C/ '#&.%#%%%`g#

B^Vk^WaVhVbc^c\d\&%%a{c#

C/ ++%#%%%`g#

7Z^ch`^eijg

C/ (#&*%#%%%`g#

<CJCÌyAAJB7ÏAJB=:>AHÌGH9:@@Ï@6JE7¡I>

6 A:>I6
(YV\VgZ[i^g

\jb
[
V
^g
[i
Z
\

c
g
Z
c
:c
mYV\
Wajb#@dbYjhigV

ZiiVZgZ``^[a`^!  Vg[iZ``^VaZ^iVaZc\gV
=_{d``jg[^ccjgj[g{W¨gigkVacdiVgVWaVhZb
6AA>GZgj{i^aWdhkZg^K^W_jb]V\hi¨"
jhij\gZ^haj`_ghZbkaZg{d\gVjckZgjaZ\V
kZga¨``jchZbZ``^WhiVccVghhiVVg#
:^c[VaYaZ\V\^gWaVg{]a¨\^aZ\jkZg^

'(#.%%{b{cj^

((#.%%{b{cj^

(%#%%%{b{cj^

('#'%%{b{cj^

"'+%#%%%

"(,%#%%%

"*%%#%%%

")%%#%%%

DeZaKZXigV7"8VgVkVc

;dgY:hXVeZMAI

=njcYV^IjXhdc

;dgY:hXVeZMAI

:`^cc.. h#Ch`g#%($%%#7Zchc#
KZg{jg/**%#%%%`g#

:`^cc*+ h#Ch`g#%'$%*#7Zchc#
KZg{jg/'#)+%#%%%`g#

:`^cc', h#Ch`g#&%$%*#7Zchc#
KZg{jg/'#(.%#%%%`g#

:`^cc*( h#Ch`g#%.$%)#7Zchc#
KZg{jg/'#(.%#%%%`g#

'%%%

'%%*

'%%(

'%%)

7Z^ch`^eijg

C/ '.%#%%%`g#

H_{a[h`^eijg

C/ '#%.%#%%%`g#

7Z^ch`^eijg

C/ &#-.%#%%%`g#

H_{a[h`^eijg

C/ &#..%#%%%`g#

)(#*%%{b{cj^

&-#.%%{b{cj^

'*#'%%{b{cj^

*+#%%%{b{cj^

")%%#%%%

"()%#%%%

"444#%%%

",.%#%%%

=njcYV^HVciV;Z

=njcYV^IgV_Zi

DeZa6higV

DeZa6higV&#+:c_dn

:`^cc'* h#Ch`g#%*$%*#7Zchc#
KZg{jg/(#%.%#%%%`g#

:`^cc&%( h#Ch`g#%+$%'#7Zchc#
KZg{jg/&#'(%#%%%`g#

:`^cc&& h#Ch`g#%&$%+#7Zchc#
KZg{jg/&#-.%#%%%`g#

:`^cc') h#Ch`g#&'$%*#7Zchc#
KZg{jg/)#+.%#%%%`g#

'%%*

'%%'

'%%'

'%%*

H_{a[h`^eijg

C/ '#+.%#%%%`g#

H_{a[h`^eijg

C/ -.%#%%%`g#

H_{a[h`^eijg

C/ &#**%#%%%`g#

7Z^ch`^eijg

C/ (#.%%#%%%`g#
BZ[ng^gkVgVjb^ccha{iiVgk^aajg#

;NGHI6<G:> HA6C:;I>GG?ÌBÌCJ >
6h_{a[h\jhiVcYV gi^aWdV]V\hi¨jhij\gZ^haj`_ghZbkaZg{YV\#6aa^gWaVg
[{hi{&%%a{c^ZcVj` Zhh`Zbjga{c^Z``^i^aV[Wdg\jcVg[nggZcV gZbjgb{cjjb
a^cjbHajbZcc{hiVcjbkZ^iV gVaaVgc{cVg^jeeah^c\Vgd\\Vc\V[g{a{chad[dg^
d\`VjehVbc^c\^[a_iid\gj\\aZ\V#
>C<K6G=:A<6HDC
H¨kVg][V'GZn`_Vk`qÓhZng^*6`jgZng^q=daih\ij*'GZn`_VcZhW¨qHb^*'*-%%%qlll#^]#^h
De^/B{c¶[h`a#."&-d\aVj`a#&'"&+



 NËVEMBER  &)--45$!'52

(6!¨ %2 !¨ &2¡44! 3)& '5..!23$«44)2 6%2+%&.!34*«2)

„ ORÐRÉTT“

Undirbýr barnvæna viðburði

Meinarðu Öryrkjabandið?

Eins og þruma úr
heiðskíru?

b&LESTIR SEM ÁG ÖEKKI EIGA
VART TIL HNÅFS OG SKEIÈAR OG
AÈ STELA FR¹ ÖESSU FËLKI ER
ALVARLEGT M¹Lm

b¶AÈ V¾RI ¹G¾TT EF ÖEIR
MYNDU FRAMVEGIS REYNA AÈ
HAFA ALMENNILEG SAMSKIPTI
VIÈ OKKURm
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&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær

b6IÈ ERUM ALLTAF AÈ GERA ROSALEGA MARGT m SEGIR
3IF 'UNNARSDËTTIR VERKEFNASTJËRI VIÈBURÈA
(ÎFUÈBORGARSTOFU ÖEGAR HÒN ER SPURÈ FRÁTTA
b9FIRSKRIFT FERÈAM¹LASVIÈS ¹ N¾STA ¹RI VERÈUR
"ARNV¾N MENNING p BETRI BORG SVO
VIÈ MUNUM LEITAST VIÈ AÈ VERA MJÎG
FJÎLSKYLDUV¾N Å OKKAR VIÈBURÈAHALDI
OG MARKAÈSSETNINGU ¹ 2EYKJAVÅK
6IÈ ¾TLUM AÈ FINNA ÒT HVAÈ ER
SPENNANDI FYRIR BÎRN OG BARNAFJÎL
SKYLDUR SEM ER HEILMARGT &JÎL
SKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈURINN TEKUR
ALLTAF VEL ¹ MËTI FJÎLSKYLDUFËLKI OG
ÖAÈ ER MARGT ANNAÈ AÈ GERAST
SEM ER JAFN SPENNANDI FYRIR  ¹RA
OG  ¹RA SVO SEM HVALASKOÈUN
6IÈ VITUM ÎLL HVAÈ HÁR ER MIKIL
MENNING MÒSÅK OG SVOLEIÈIS EN
HÎFUM EKKI VERIÈ AÈ SÕNA ÖESSA

HLIÈ ¶AÈ ER LÅKA ÕMISLEGT ¹ DÎFINNI HJ¹ ÎÈRUM
EN MÁR "ORGARBËKASAFN ER AÈ UNDIRBÒA ÒTG¹FU
¹ KVERI MEÈ UPPLÕSINGUM UM HVAÈ BÎRN GETA
GERT HÁR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU  HÎFUÈBORGAR
STOFU GEFUM VIÈ ÒT MIKIÈ EFNI FYRIR FERÈAMENN
OG ¾TLUM AÈ GEFA ÒT B¾KLING SEM HÎFÈAR TIL
BARNAFJÎLSKYLDNA ÖAR SEM VERÈUR FARIÈ YFIR TÅU
SKEMMTILEGUSTU HLUTI SEM H¾GT ER AÈ GERA Å
2EYKJAVÅK FYRIR Ö¹ SEM ERU YNGRI EN TËLF ¹RA ¶¹
HAFA B¾ÈI -ENNINGARNËTT OG 6ETRARH¹TÅÈ
ORÈIÈ MUN BARNV¾NNI  N¾STA ¹RI
UNDIRBÒUM VIÈ FYRSTU BARNALISTAH¹TÅÈ
INA SEM HALDIN VERÈUR Å 2EYKJAVÅK ¹RIÈ
 6IÈ ¾TLUM AÈ VEIÈA INN ÎFLUGT
FËLK SEM VINNUR MEÈ BÎRNUM OG
KOMA SAMAN AÈ FJÎLBREYTTRI OG
UMFRAM ALLT SKEMMTILEGRI H¹TÅÈ
¡G HLAKKA FERLEGA MIKIÈ TIL AÈ
BYRJA ¹ ÖESSUm

+%44)2
3*®&!,$)2 34®++6!2!2
N +ETTIR GETA STOKKIÈ ALLT AÈ
SJÎFALDA H¾È SÅNA Å LOFT UPP
3EM BETUR FER ERU ÖEIR ÖEIM
H¾FILEIKA G¾DDIR AÈ LENDA OFTAST
¹ LÎPPUNUM ÖVÅ ÖEIR HAFA GËÈA
JAFNV¾GISSKYNJUN
+ETTIR SNÒA SÁR
NEFNILEGA Å LOFT
INU ¹ DULARFULLAN
H¹TT OG MEÈ
FLËKNUM HREYF
INGUM ¶EGAR
ÖEIR LENDA GANGA
ÖEIR REYNDAR EKKI
BEINLÅNIS ¹ LÎPPUN
UM HELDUR ERU ÖEIR
T¹FETAR SEM GANGA
¹ T¹NUM -ENN OG
APAR KALLAST HINS
VEGAR ILFETAR
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Listamenn bregðast við
b-ÁR FINNST SNIÈUGT EINS OG 2ADIO
HEAD GERÈI AÈ BJËÈA FËLKI AÈ R¹ÈA
HVAÈ ÖAÈ BORGAR FYRIR PLÎTUNA
ÖEGAR ÖAÈ N¾R Å HANA ¹ NETINU m
SEGIR *ÎRUNDUR 2AGNARSSON LEIKARI
b.ETIÈ BÕÈUR AUÈVITAÈ UPP ¹ MEIRI
DREIFINGU ¹ TËNLISTINNI ÖANNIG AÈ
TËNLISTARMENN GETA KYNNT SIG ¹
SÅÈUM EINS OG -Y3PACE OG KOMIÈ
SÁR ¹ FRAMF¾RI (INS VEGAR ER N¹TTÒR
LEGA SÒRT ÖEGAR MENN F¹ EKKERT FYRIR
ALLA SÅNA VINNUm
b-ÁR FINNST REYNDAR SORGLEGT EF
PLÎTUUMSLÎGIN HVERFA SEM SAFN
GRIPIR EN AUÈVITAÈ ÖURFA LISTAMENN
AÈ BREGÈAST VIÈ ÖRËUNINNI OG KOMA
SÁR ¹ FRAMF¾RI ¹ NETINU -UGISON ER
TIL D¾MIS MEÈ NETVERSLUN OG SELUR
TËNLISTINA SÅNA ¹ L¾GRA VERÈI EN Å
BÒÈUM &ËLK F¾R Ö¹ DISKANA SENDA
HEIM TIL SÅNm
b.¾TURVAKTIN HEFUR FARIÈ Å ËLÎG

*®25.$52 2!'.!233/. ,EIKARI

LEGA DREIFINGU ¹ NETINU OG MAÈUR
VEIT EKKI HVERNIG SALAN ¹ .¾TURVAKT
INNI ¹ $6$ GENGUR FYRIR JËLIN EF ALLIR
ERU BÒNIR AÈ SJ¹ HANA ¹ NETINU %N
SVO ER AUÈVITAÈ SJARMI YFIR AÈ KAUPA
SJ¹LFA DISKANA +ANNSKI V¾RI H¾GT
AÈ SELJA .¾TURVAKTINA LÎGLEGA ¹
NETINUm
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INGARHÒSSINS Å FRIÈAÈA DËMSALNUM
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Friðaður dómsalur
við Skólavörðustíg
Hegningarhúsið við Skólavörðustíg á sér langa og
merka sögu enda elsta fangelsi landsins. Þar hefur þó
önnur merkileg starfsemi
líka farið fram. Húsið hýsti
um skeið Landsyfirrétt og
Hæstarétt og þjónaði í raun
hlutverki ráð- og dómhúss
Reykjavíkur um nokkurt
skeið. Gamli dómsalurinn
var í notkun allt fram á
síðasta áratug. Hann er nú
friðaður og setur mikinn
svip á húsið.
„Dómsalurinn í Hegningarhúsinu er mjög merkilegur,“ segir
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur. Hegningarhúsið var tekið í
notkun árið 1874 en tveir salir á
efri hæð hússins voru notaðir
fyrir bæjarþingið og fyrir dómhald. „Annar var upphaflega salur
Landsyfirréttar, sem var æðsti
dómstóll innanlands til 1919. Þá
tók Hæstiréttur við og var þarna
í húsinu allt til ársins 1947 þegar
honum var reist nýtt hús við

'5¨*«. &2)¨2)+33/. 3EGIR (EGNINGAR

HÒSIÈ EIGA AFAR MERKILEGA SÎGU ÖVÅ AUK
ÖESS AÈ VERA FANGELSI VAR ÖAÈ UM SKEIÈ
LÅKA R¹È OG DËMHÒS 2EYKJAVÅKUR

Lindargötu. Hinn salurinn var
svokallaður borgarasalur. Þar
fóru fram bæjarstjórnarfundir
frá 1873 til 1903, sem og kosningar
og bæjarþing Reykjavíkur.“
Margir vita ekki af dómsalnum á efri hæð Hegningarhússins, þar sem húsið hefur fyrst og

'!-,) ,!.$39&)22¡4452 $ËMSALURINN HÕSTI EITT SINN

GAMLA ,ANDSYFIRRÁTT OG SÅÈAR (¾STARÁTT

fremst gegnt hlutverki fangelsis
um nokkurt skeið. Að sögn Guðmundar Gíslasonar yfirfangavarðar voru þó kveðnir upp
dómar þar allt fram á síðasta
áratug.
„Reyndar eingöngu í undantekningartilfellum. Til dæmis gátu
dómarar úti á landi haft þar
aðstöðu þegar þeir áttu leið í
bæinn til að lesa dóm yfir eða yfirheyra sakborning sem var kannski
vistaður í fangelsinu, í stað þess
að flytja hann út á land. Ég man
eftir slíkum málum þegar ég var
að byrja hér sem starfsmaður. En
það var ekki reglulegt þinghald
eða neitt slíkt.“
Fangavarðaskólinn var til húsa í
dómsalnum á níunda og tíunda
áratugnum en nú er hann friðaður
og ekki má breyta neinum búnaði í
honum. „Við höfum notað salinn
undir fundi og styttri námskeið
fyrir fangaverði,“ segir Guðmundur, „en þessi hluti hússins
verður ekki tekinn undir neina
aðra starfsemi. En hann setur
mikinn svip á daglegt líf hjá okkur
sem vinnum hér: þetta er gamalt
hús og virðulegt og við erum
minntir á það á hverjum degi að
þetta er vinnustaður með mikla
sögu.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

- %++) (2«&,! 6)¨ %KKI M¹ HRËFLA VIÈ NEINUM HÒSMUNUM Å SALNUM
EN HANN ER STUNDUM NOTAÈUR UNDIR STYTTRI N¹MSKEIÈ FYRIR FANGAVERÈI

Stórtónleikar í Reykjaneshöllinni
í boði SpKef, laugardaginn 10. nóvember frá kl. 15 -18
An dlit smálun

Hoppu kas tal ara r
1907-2007

Sjóður Suðurnesjamanna í 100 ár

Einn, tveir og þrír 12.098

í tilefni af 100 ára afmæli Sparisjóðsins í Keflavík
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Sterk króna hefur hlíft Íslendingum undanfarið

 6ERÈM¾TI ÒTFLUTNINGS Å MILLJËNUM KRËNA





(R¹OLÅUVERÈ ¹ HEIMSMARKAÈI N¹ÈI Å G¾R
NÕJUM H¾ÈUM OG FËR VERÈ ¹ TUNNU Å 
DOLLARA OG  SENT Å "ANDARÅKJUNUM Å G¾R
!ÈEINS VIRÈIST TÅMASPURSM¹L AÈ MATI SÁR
FR¾ÈINGA HVEN¾R VERÈIÈ N¾R  DOLLURUM

(VERNIG HEFUR ÖRËUNIN VERIÈ
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6ERÈIÈ HEFUR MEIRA EN FJËRFALDAST SÅÈAN ¹RIÈ
 OG ER NÒ  PRËSENTUM H¾RRA EN Å
FYRRA ¶Ë ERU SÁRFR¾ÈINGAR SAMM¹LA UM AÈ
HR¹OLÅUTUNNAN MUNI INNAN SKAMMS FARA YFIR
 DALINA ¶R¹TT FYRIR ÖETTA ER VERÈIÈ EKKI Å
SÎGULEGU H¹MARKI 3Á TEKIÈ TILLIT TIL VERÈ
BËLGU OG VERÈ UPPREIKNAÈ ¹ VERÈLAG DAGSINS
Å DAG KOSTAÈI TUNNAN UM  DAL SÅÈLA ¹RS
¹RIÈ 

(VAÈ VELDUR H¾KKUNUNUM

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Kynna verður
rétt höfunda
3AMTÎK RÁTTHAFA TËNLISTAR ¹ ¥SLANDI
3AMTËNN
VILJA L¹TA LOKA
)STORRENTVEFNUM
OG HAFA K¾RT
FORSVARSMENN
VEFJARINS &RAM
KV¾MDASTJËRI
SAMTAKANNA ER
'UNNAR 'UÈ
MUNDSSON
(VERS VEGNA
'5..!2 '5¨
ERU ÖIÈ ¹ MËTI -5.$33/.
)STORRENT
&RAMKV¾MDASTJËRI
6EGNA ÖESS AÈ 3AMTËNS
SÒ STARFSEMI
SEM ÖAR
ER REKIN ER
ËLÎGLEG ¶AR ER TËNLIST KVIKMYNDIR
TÎLVULEIKIR HUGBÒNAÈUR OG FLEIRA EFNI
SETT INN ¹N HEIMILDAR RÁTTHAFA
6ANTAR VIRÈINGU FYRIR HÎFUNDARRÁTTI
HÁR ¹ LANDI
¡G HELD AÈ ÖAÈ MEGI KYNNA ÖESSI
M¹L BETUR EN VERIÈ HEFUR
(AFIÈ ÖIÈ REYNT AÈ KYNNA FËLKI
ÖESSI M¹L
*¹ VIÈ HÎFUM SENT KYNNINGAR
B¾KLINGA Å ALLA GRUNNSKËLA OG EIGA
ÖEIR AÈ KENNA NEMENDUM OG FOR
ELDRUM ÖEIRRA HVAÈ M¹ OG HVAÈ M¹
EKKI ¶AÈ ÖARF SAMT AÈ GERA BETUR
TIL D¾MIS AÈ KYNNA FRAMHALDSSKËLA
NEMENDUM ÖESSAR REGLUR

-ARGT KEMUR TIL VEIKING "ANDARÅKJADALS OG

Hunda bitafiskur
Íslensk framleiðsla
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus

%R LÅKLEGT AÈ BENSÅNVERÈ H¾KKI MEIRA HÁR
¹ LANDI
/LÅUFÁLÎGIN HAFA HINGAÈ TIL SKÕRT H¾KKANDI
VERÈ MEÈ TILVÅSUN Å H¾KKANDI HEIMSMARKAÈS

VERÈ 3TERK STAÈA ÅSLENSKU
KRËNUNNAR GAGNVART "ANDA
RÅKJADAL ¾TTI ÖË AÈ HAFA ÖAU
¹HRIF AÈ BENSÅNVERÈIÈ HALDIST
L¾GRA HÁR ¹ LANDI EN ANNARS
HEFÈI VERIÈ MIÈAÈ VIÈ SVO
MIKLA H¾KKUN ¹ OLÅUVERÈI
¹ HEIMSMARKAÈI ¥ G¾R VAR
L¾GSTA VERÈ ¹ LÅTRA AF  OKTANA
BENSÅNI Å SJ¹LFSAFGREIÈSLU
  KRËNUR OG LÅTRINN AF DÅSILOLÅU FÁKKST
ËDÕRAST ¹   KRËNUR

(VERJIR GR¾ÈA ¹ H¾KKANDI VERÈI
/LÅURÅKI ¹ BORÈ VIÈ /0%# RÅKIN GR¾ÈA ¹ H¹U
OLÅUVERÈI AUK ÖESS SEM OLÅUFYRIRT¾KIN ERU
EKKI ¹ VONARVÎL 6EIK STAÈA "ANDARÅKJADALS
MÕKIR ÖË HÎGGIÈ FYRIR ÎNNUR LÎND EN "ANDA
RÅKIN

Mótmæli kveðin niður í Georgíu
Lögreglan í Georgíu réðst
í gær gegn hópi mótmælenda sem hafði safnast
saman fyrir utan þinghúsið
í Tíblisi. Óróinn í landinu
hefur ekki verið meiri
síðan Eduard Shevardnadze
hrökklaðist frá völdum
fyrir fjórum árum.
Mikheil
Saakashvili,
forseti
Georgíu, naut mikilla vinsælda
þegar hann komst til valda fyrir
fjórum árum. Nú er orðin breyting þar á. Síðan á föstudag hafa á
hverjum degi verið haldin mótmæli fyrir utan þinghúsið í Tíblisi,
höfuðborg landsins. Þúsundir
manna hafa lagt þangað leið sína
til að krefjast þess að Saakashvili
segi af sér og boði til kosninga.
Í gær réðst síðan lögreglan
gegn mannfjöldanum og beitti
kylfum, táragasi, þrýstivatnsbyssum og gúmmíkúlum. Mótmælendurnir flýðu og nokkur
hundruð manns særðust í átökunum.

6INS¾LDIR DVÅNA
Þótt efnahagur landsins hafi batnað og spilling minnkað í stjórnartíð Saakashvilis hefur hann verið
sakaður um aukna einræðistilburði. Fjölmiðlafrelsi er takmarkað og fólk hefur verið handtekið
af pólitískum ástæðum, segja
gagnrýnendur hans.

Góður hundur
á gott skilið
Hunda nammi
(harðfisktöflur)

SL¾MT VEÈUR ¹ .ORÈURSJË
HEFUR VERIÈ NEFNT SEM
HUGSANLEGAR ORSAKIR
%INNIG G¾TIR ËTTA SÁR
FR¾ÈINGA VIÈ MÎGULEGA
¹R¹S +ÒRDA Å .ORÈUR ¥RAK
¹ MIKILV¾GA OLÅULEIÈSLU Å
4YRKLANDI %KKI HJ¹LPAR AÈ
EFTIRSPURNIN ER Å H¹MARKI
OG MUNAR ÖAR MIKLU
UM AUKNA EFTIRSPURN FR¹ +ÅNA OG )NDLANDI
!LLT ÖETTA LEIÈIR TIL ÖESS AÈ ÖAÈ VERÈ SEM
ÅSLENSKIR ÎKUMENN GREIÈA FYRIR AÈ FYLLA ¹
TANKINN H¾KKAR

,®'2%',!. 3%.$  6%446!.' %FTIR SEX DAGA FRIÈSAMLEG MËTM¾LI SAMFLEYTT SENDI -IKHEIL 3AAKASHVILI FORSETI LÎGREGLUNA TIL AÈ

LEYSA UPP MËTM¾LIN

Saakashvili hlaut snemma lýðhylli fyrir að berjast gegn spillingu í Georgíu. Árið 2000 var
hann gerður að dómsmálaráðherra í ríkisstjórn þáverandi
forseta Georgíu, Eduards Shevardnadze, og varð fljótt vinsæll.
Hann hlustaði á borgarana, notaði almenningssamgöngur og
gekk um stræti höfuðborgarinnar
Tíblisi.

6ENDIPUNKTUR Å 'EORGÅU
Vendipunktur varð svo í Georgíu
árið 2003. Hinn vinsæli Saakashvili fór í fararbroddi friðsamlegra mótmæla sem leiddu að
lokum til þess að Shevardnadze
sagði af sér en hann hafði í reynd
stýrt landinu í ein þrjátíu ár – að
undanskildum þeim sex árum
sem hann var utanríkisráðherra
Sovétríkjanna í stjórn Gorbatsjovs. Afsögnin kom í kjölfar þess
að flokkur hans hafði lýst því yfir
að hann hefði unnið þingkosningarnar í landinu. Yfirlýsingin
leiddi til friðsamlegra fjöldamótmæla á götum úti í þrjár vikur
undir forystu Saakashvilis og
enduðu mótmælin með því að
Saakashvili fór fyrir fjölda manns
inn í þinghúsið, Shevardnadze
flýði bygginguna og sagði af sér
skömmu síðar.
6ALDAMIKILL LEIÈTOGI
Saakashvili var kjörinn forseti
Georgíu í janúar 2004. Á vef forsetaembættisins segir að hann
hafi beitt sér gegn spillingu innanlands. Saakashvili á enn víðtækan
stuðning almennings í Georgíu þó
að stjórnarhættir hans þyki að
sumu leyti minna á fyrri tíma þar
sem lýðræði var ekki í hávegum
haft. Forseti Georgíu hefur sterka
stöðu, hann er valdamikill leiðtogi
sem tekur óhikað ákvarðanir eftir
því sem honum þykir þörf á.
Georgíumenn eru vanir slíku frá
fyrri tíð.
Margir hafa þó orðið fyrir vonbrigðum með Saakashvili og halda
því fram að stjórnmálaástandið í
Georgíu nú sé svipað og var á
Sovéttímanum.
Ekkert
hafi
breyst. Forsetinn Mikheil Saaka-
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ANIR EFTIR HENTUGLEIKA
-AMUKA +VARATSKHELIA
,ÕÈR¾ÈIÈ SÁ EKKI UPP ¹
ER ÖEKKTUR OG VINS¾LL
MARGA FISKA ÖVÅ AÈ KERFI
MAÈUR Å 'EORGÅU EN Å
KOMMÒNISMANS HAFI
ËN¹È HJ¹ YFIRVÎLDUM
(ANN TELUR LÕÈR¾ÈIS
HALDIÈ ¹FRAM UNDIR ÎÈRU
LEGAR LEIKREGLUR EKKI
NAFNI ¶AÈ SÁ NOKKURS
KONAR EINR¾ÈI SEM RÅKI
ALLTAF Å HEIÈRI HAFÈAR Å
-AMUKA HEFUR NÒ
ÖESSU GAMLA KOMM
VERIÈ ¹N FASTRAR ATVINNU
ÒNISTARÅKI ÖAR SEM
-IKHEIL 3AAKASHVILI
Å TVÎ ¹R OG DREGUR FRAM
FORSETI ER HINN STERKI
LÅFIÈ MEÈ LAUSAVINNU Å
BLAÈAMENNSKU OG HJ¹
LEIÈTOGI SEM FER SÅNU
!LÖJËÈAKNATTSPYRNU
FRAM
-!-5+! +6!2!43+(%,)!
SAMBANDINU VIÈ AÈ TAKA
-AMUKA KVEÈST HAFA -AMUKA HEFUR VERIÈ
ORÈIÈ FYRIR VONBRIGÈUM ATVINNULAUS Å TVÎ ¹R AÈ
ÒT KNATTSPYRNUVELLI Å +IEV
MEÈ SINN GAMLA FÁLAGA EIGIN SÎGN AF ÖVÅ HANN ER Å ²KRAÅNU OG )STANBÒL Å
3AAKASHVILI OG HELDUR ËHR¾DDUR AÈ SEGJA SKOÈ 4YRKLANDI (ANN SEGIR AÈ
ENGINN ÖORI AÈ R¹ÈA SIG Å
ÖVÅ VONSVIKINN FRAM
ANIR SÅNAR
AÈ STJËRNM¹LA¹STANDIÈ
FASTA VINNU AF ËTTA VIÈ AÈ
LENDA Å ËN¹È OG HEFUR ÖVÅ EKKI MIKLA
Å 'EORGÅU SÁ NÒ SVIPAÈ OG VAR ¹
VON UM AÈ F¹ VINNU NEMA STJËRN
3OVÁTTÅMANUM 3AAKASHVILI R¹ÈI ÖVÅ
M¹LA¹STANDIÈ BREYTIST
SEM HANN VILJI R¹ÈA OG GEFI FYRIRSKIP

"!2¨)34 '%'. 30),,).'5 -IKHEIL
3AAKASHVILI FORSETI 'EORGÅU LEIDDI 2ËSA
BYLTINGUNA Å LANDINU Å ¹RSLOK  (ANN
HEFUR BARIST GEGN SPILLINGU Å LANDINU

shvili ráði því sem hann vilji ráða
og gefi fyrirskipanir eftir hentugleika. Lýðræðið sé ekki upp á
marga fiska því að kerfi kommúnismans hafi í raun haldið áfram
undir öðru nafni.
Eftir að Saakashvili sendi lögregluna á mótmælendurna í gær
virðist sem enn fleiri hafi misst
trúna á honum.

3!'¨) !& 3¡2 %DUARD 3HEVARDNADZE
Ö¹VERANDI FORSETI 'EORGÅU SAGÈI AF SÁR
ÖEGAR FËLK RUDDIST INN Å ÖINGHÒSIÈ Å 4ÅBLISI
Å ¹RSLOK 
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Diet-kók glasið happakaup ævinnar
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 (LUTFALL TËMSTUNDA OG MENNINGAR
AF MEÈALNEYSLU HEIMILA
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hagur heimilanna

b¶AÈ FYRSTA SEM KEMUR UPP Å HUGANN
ÖEGAR ÁG HUGSA UM BESTU KAUPIN
ER DIET KËK GLAS SEM ÁG KEYPTI ¹
SKEMMTISTAÈNUM 3AFARÅ ¹ 3KÒLAGÎT
UNNI VETURINN  ¶AÈ VORU MIKIL
HAPPAKAUP ÖVÅ ÖAÈ VARÈ TIL ÖESS AÈ
ÁG EIGNAÈIST FR¹B¾RAN MANN OG TVO
FR¹B¾RA SYNI m SEGIR 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR
ÖINGKONA &RAMSËKNARFLOKKSINS
ÖEGAR HÒN ER SPURÈ UM BESTU OG
VERSTU KAUP ¾VI SINNAR EN ¹ MEÈAN
HÒN BEIÈ EFTIR DRYKKNUM HITTI HÒN
MANNINN Å LÅFI SÅNU
b6ERSTU KAUPIN SEM ÁG MAN
EFTIR AÈ HAFA GERT ERU HVÅTUR
BÅLL AF TEGUNDINNI 3EAT )BIZA
3¹ GRIPUR VAR SVO SANNARLEGA
ENGIN HAPPAKAUP OG BILAÈI
Å HONUM HELD ÁG FLEST SEM

BILAÈ GAT ENDA VAR HONUM BÎLVAÈ UM
NOKKURT SKEIÈ AF FJÎLSKYLDUNNI
-IG GRUNAR SAMT AÈ ÖESSI BÅLL HAFI
VERIÈ SVOKALLAÈUR M¹NUDAGSBÅLL
ÖVÅ HANN VIRTIST BILA MUN MEIRA
EN AÈRIR BÅLAR AF SÎMU TEGUND m
SEGIR 3IV EN MÎRGUM ER KUNNUGT
UM ¹HUGA HENNAR ¹ HINUM ÕMSU
T¾KJUM OG FARARSKJËTUM EINKUM
MËTORHJËLUM
b¡G HEF ALLTAF HAFT ¹HUGA
¹ T¾KJUM OG MËTORSPORTI
REYNDAR BARA SPORTI ALMENNT
6IÈ MAÈURINN MINN HÎFUM
B¾ÈI VERIÈ Å ÅÖRËTTUM OG
HÎFUM VIÈ FJÎLSKYLDAN VERIÈ
AÈ VEIÈA SAMAN OG SYNIR
MÅNIR B¹ÈIR ORÈNIR MIKLIR
VEIÈIMENNm

N Maður hefur ekki alltaf tíma til að
draga fram straubrettið, segir Marinó
Thorlacius ljósmyndari.
b*¹ ÁG ¹ EITT HÒSR¹È
SEM ÁG GRÅP STUNDUM
TIL Å NEYÈARTILFELLUM n
SEGIR -ARINË 4HORLACI
US LJËSMYNDARI b¡G
ER KANNSKI ¹ HRAÈFERÈ
AÈ HEIMAN ÖEGAR ÁG
TEK EFTIR AÈ SKYRTAN MÅN ER KRUMPUÈ
4IL AÈ SPARA TÅMA RENNI ÁG STRAUJ¹RNINU
LÁTT ALLS EKKI FAST EFTIR FRAMANVERÈRI
SKYRTUNNI ¹ MEÈAN ÁG ER ENN Å HENNI
¶¹ SPARA ÁG TÅMANN SEM ÖAÈ TEKUR AÈ
KL¾ÈA SIG ÒR OG AFTUR Å -AÈUR VERÈUR
BARA AÈ MUNA AÈ VERA Å BOL INNAN
UNDIR SKYRTUNNI m SEGIR -ARINË EN VILL
EKKI FARA FREKAR ÒT Å Ö¹ S¹LMA
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"AUNIR OG BAUNARÁTTIR
"AUNIR ERU HOLLUR
OG GËÈUR MATUR
¶¾R ERU UPPI
STAÈAN Å F¾ÈI
MARGRA ÖJËÈA OG
HALDA ÖAR UPPI
PRËTEINMAGNI Å
FËLKI ¥SLENDINGAR
BORÈA ALMENNT
MJÎG PRËTEINRÅKT F¾ÈI EN KOSTIRNIR VIÈ
AÈ NEYTA BAUNA ERU MARGIR "AUNIR
ERU TIL D¾MIS ËDÕRAR OG ÖVÅ HAG
KV¾MAR TIL AÈ DRÕGJA KJÎT &ITAN Å ÖEIM
ER AÈ ST¾RSTUM HLUTA ËMETTUÈ ËLÅKT
KJÎTI OG ÖVÅ ¹KJËSANLEG %INNIG ERU
BAUNIR TREFJARÅKAR -EÈ ÖVÅ AÈ SKIPTA
ÒT HLUTA AF KJÎTINU FYRIR BAUNIR ER ÖVÅ
H¾GT AÈ DRAGA ÒR FITUNEYSLU OG AUKA
TREFJANEYSLU
¶AÈ VEFST FYRIR MÎRGUM HVERNIG
BEST ER AÈ MATREIÈA BAUNIR ¶URRKAÈAR
BAUNIR ÖURFA NOKKUÈ LANGA SUÈU EN
TIL AÈ STYTTA SUÈUTÅMANN ER H¾GT AÈ
HELLA YFIR Ö¾R SJËÈANDI VATNI OG L¹TA

ÖAÈ STANDA ¹ ÖEIM UM STUND 3ÅÈAN
ER R¹ÈLAGT AÈ HELLA ÖVÅ VATNI AF OG
SJËÈA BAUNIRNAR Å NÕJU VATNI %INNIG
ER ¹G¾TIS KOSTUR AÈ NOTA NIÈURSOÈNAR
BAUNIR
4IL ERU FJÎLDAMARGAR TEGUNDIR AF
BAUNUM OG F¹ST NOKKRAR ÖEIRRA HÁR ¹
LANDI 'R¾NAR BAUNIR KANNAST FLESTIR
VIÈ EN Ö¾R ERU ALGENGAR SEM MEÈL¾TI
¶¾R M¹ EINNIG NOTA Å BLANDAÈA POTT
RÁTTI EÈA Å BAUNAMAUK (VÅTAR BAUNIR
ERU ÖEKKTASTAR SEM NIÈURSOÈNAR BAK
AÈAR BAUNIR Å TËMATSËSU EN ERU
ANNARS GËÈAR Å SALÎT +JÒKL
INGABAUNIR ERU LJËSDRAPPLEIT
AR OG SVOLÅTIÈ HNETUKENNDAR
¹ BRAGÈIÈ ¶¾R ERU GËÈAR Å
SÒPUR POTT OG PÎNNURÁTTI OG
MAUKAÈAR Å BUFF ¶¾R ERU UPPI
STAÈAN Å HUMMUS 4IL ERU MARGAR
MISMUNANDI TEGUNDIR AF LINSUM EN
ÖEIM ER OFTAST SKIPT Å TVO MEGINFLOKKA
!NNARS VEGAR STËRAR FLATAR OFTAST
DRAPP GR¾N OG BRÒNLEITAR OG HINS

VEGAR LITLAR LINSUR RAUÈAR PERSNESKAR
GULAR OG GR¾NAR KÅNVERSKAR ,INSUR ERU
GËÈAR Å SÒPUR SALÎT POTT OG PÎNNU
RÁTTI .ÕRNABAUNIR ERU NÕRNALAGA ¶¾R
ERU GËÈAR Å SÒPUR POTT OG PÎNNURÁTTI
BLANDAÈAR MEÈ GR¾NMETI HRÅSGRJËN
UM KJÎTRÁTTUM OG MAUKAÈAR Å BUFF
3MJÎRBAUNIR ERU MJËLKURHVÅTAR STËRAR
OG FLATAR ¶¾R ERU GËÈAR Å SÒPUR POTT
OG PÎNNURÁTTI OG SALÎT EN ÖAÈ GETUR
VERIÈ BETRA AÈ FJARL¾GJA HÕÈIÈ EFTIR
SUÈU ÖVÅ ÖAÈ ER SEIGT %INNIG ERU Ö¾R
GËÈAR MARINERAÈAR MEÈ ÕMSU
GR¾NMETI OG KRYDDI
!È LOKUM SKAL NEFNA SOJA
BAUNIR EN Ö¾R ERU STUNDUM
NEFNDAR KJÎT AUSTURSINS VEGNA
ÖESS HVERSU ÖÕÈINGARMIKLAR
Ö¾R ERU MÎRGUM AUSTR¾NUM
ÖJËÈUM ²R ÖEIM ERU FRAMLEIDDAR
ÕMSAR F¾ÈUTEGUNDIR SVO SEM SOJAKJÎT
SOJASËSA OG TOFU ¶¾R ERU MIKIÈ NOT
AÈAR Å BLANDAÈA BAUNA OG POTTRÁTTI
OG MAUKAÈAR Å BAUNABUFF WWWMNIIS

Kryddaðu
tilveruna
með SS
Pestó salamí áleggspylsan
er enn einn gleðigjafinn
frá SS. Ofurlítið kröftug á
bragðið, með óvæntum en
skemmtilegum bragðkeim sem
pestóið gefur. Pestó salamí frá SS
er frábær á gróft brauð en svo er
líka tilvalið að prófa hana á
smáréttabakka, t.d. með fleiri
tegundum af kryddpylsum

Fíton ehf. / SÍA

eða fínni skinku.

www.ss.is
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"ANDARÅKJUNUM EN HÁR EN ¹ MËTI SÁU AÈRIR HLUTAR SKROKKSINS DÕRARI ÖAR EN HÁR ¶AÈ
ENDURSPEGLAR MISMUNANDI ¹SËKN NEYTENDA Å MISMUNANDI HLUTA SEGIR HANN
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Íslenskt lambalæri dýrara hér
en í Ameríku
Viðskiptavinir Whole Foods
matvöruverslanakeðjunnar
í Bandaríkjunum greiða
minna fyrir ferskt íslenskt
lambalæri en viðskiptavinir
sambærilegra verslana á
Íslandi. Lærið er allt að því
fimmtíu prósentum dýrara
hér en í Bandaríkjunum,
þótt lambið hafi alið manninn á Íslandi.
Við verðsamanburðinn var notast
við verð á lambalæri úr kjötborði
í verslun Whole Foods á East
Houston Street í New York,
verslun Hagkaupa í Kringlunni
og verslun Nóatúns í Nóatúni.
Verslanirnar eru af svipuðum
toga hvað varðar áherslur í vöruúrvali og verðlagi.
Í Whole Foods kostar lambalærið íslenska 7,99 dollara á
pundið, sem samsvarar 1.040
krónum á kílóið. Í Hagkaupum
kostar ferskt lambalæri úr kjötborði 1.478 krónur á kílóið, og í
Nóatúni er kílóverðið 1.598
krónur. Hringt var í allar verslanirnar sama daginn.
Íslenskt lambalæri er því 42
prósentum dýrara í Hagkaupum

en í verslunum Whole Foods í
Bandaríkjunum, og lærið í Nóatúni er 53 prósentum dýrara.
Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri
Bændasamtaka
Íslands, segir að við samanburð
eins og þennan sé mikilvægt að
átta sig á því að allt önnur verðhlutföll séu á skrokknum í Bandaríkjunum en hérlendis. Til dæmis
séu kótilettur og hryggir um það
bil fimmtíu prósentum dýrari í
Bandaríkjunum en á Íslandi.
Hann bætir við að þessi mikli
verðmunur sé ekki síst vegna
sterks gengis krónunnar gagnvart Bandaríkjadal. „Við höfum
lengi þurft að sætta okkur við
lægra verð á útfluttu kjöti en því
kjöti sem fæst hér heima, einfaldlega vegna þess að framleiðslukostnaður hérna er hár og matvælaverðið líka,“ segir hann. „Það
stendur ekkert undir þessu gengi
eins og það er í dag.“
Spurður um ástæður þess að
lærið er dýrara hér en kótilettur
og hryggir ódýrari segir Sigurgeir það vera einhvers konar
hefð í eftirspurn hérlendis. „Þetta
endurspeglar mismunandi ásókn
neytenda í mismunandi hluta,
spái ég. Þetta hefur verið svona
um áratugaskeið.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

NÝTT

KATTARAUGU
ÁHRIFARÍKT AUGNARÁÐ

LASH QUEEN
FELINE BLACKS
MASCARA
Djúpir litir, ögrandi lengd. Djörf formúla með
ULTRA BLACK litakornum og bursti sem greiðir
fullkomlega úr augnhárunum. Árangurinn er
gríðarlega grípandi augnaráð.

fyrir Helena Rubinstein

www.helenarubinstein.com

HELENA RUBINSTEIN KYNNING Í HAGKAUPUM
KRINGLUNNI DAGANA 8. – 14. NÓVEMBER
LASH QUEEN er einstakur maskari sem lengir augnhárin meira en nokkur orð fá lýst.
COLOR CLONE kökufarðinn fullkomnar áferð húðarinnar svo árangurinn er nánast á mörkum þess ómögulega.

Allir sem koma á Helena Rubinstein kynninguna fá prufu af nýja Color Clone Hydrapact farðanum*.

Glæsilegir kaupaukar fylgja þegar keyptar eru vörur fyrir 6.000 kr. eða meira frá
Helena Rubinstein meðan á kynningu stendur.

*á meðan birgðir endast.

Sérfræðingar Helena Rubinstein bjóða þér að koma og kynnast vörum
sem breyta sýn þinni á snyrtivörum.
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 (LUTFALL KARLKYNS KENNARA Å GRUNN OG FRAMHALDSSKËLUM

Kynjafræðin ekki saumaklúbbasamsteypa

'RUNNSKËLAR

 

 

&RAMHALDSSKËLAR
(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

nám, fróðleikur og vísindi

!NNA $RÎFN GÒSTSDËTTIR ¾TLAR AÈ LJÒKA "!
N¹MI Å SAGNFR¾ÈI FR¹ (¹SKËLA ¥SLANDS N¾STA
VOR EN ER LÅKA Å N¹MSKEIÈUM Å KYNJAFR¾ÈI
b¡G ER Å FULLU  EININGA N¹MI Å SAGNFR¾È
INNI ¡G FATTAÈI SVO SEINT HVAÈ KYNJAFR¾ÈIN
ER HEILLANDI OG ÖESS VEGNA ER ÁG AÈ TAKA ALLA
VALKÒRSANA MÅNA Å KYNJAFR¾ÈI m SEGIR HÒN
!È SÎGN ®NNU TENGJAST FÎGIN TALSVERT b.Ò
ER ÁG TIL D¾MIS AÈ TAKA KÒRSINN ,ÕÈR¾ÈI
¹  ÎLD OG ÖAR ER MEÈAL ANNARS VERIÈ AÈ
SKOÈA KVENNAFRAMBOÈIN OG FLEIRA Å ÖEIM
DÒR
-ÁR FINNST ¹HUGAVERT HVAÈ KYNJAFR¾ÈIN
NÕTIST MANNI Å ÎLLU !UÈVITAÈ FER MAÈUR AÈ
HUGSA ALLT ÒT FR¹ JAFNRÁTTI KYNJANNA HVORT
SEM MAÈUR FER Å BÅË EÈA EITTHVAÈ ANNAÈ 6IÈ
ERUM AÈ SKOÈA KYNJAKERFIÈ OG STAÈALÅMYNDIR
HVERNIG ÖETTA KEMUR FRAM Å ÎLLU OG HVAÈA
¹HRIF ÖAÈ HEFURm

N  ¹RA AFM¾LI +ENNARAH¹SKËLANS

3KËLAGANGA MEÈ 'UÈJËNI &RIÈRIKSSYNI
+ENNARAH¹SKËLI ¥SLANDS OG +ENNARASAMBAND ¥SLANDS EFNA
TIL bSKËLAGÎNGUm MEÈ 'UÈJËNI &RIÈRIKSSYNI SAGNFR¾ÈINGI
LAUGARDAGINN  NËVEMBER KLUKKAN  'ANGAN ER UPPHAF
DAGSKR¹R +ENNARAH¹SKËLANS OG +ENNARASAMBANDSINS Å TILEFNI
ÖESS AÈ  ¹R ERU LIÈIN SÅÈAN +ENNARASKËLI ¥SLANDS VAR STOFN
AÈUR OG SETT VORU FYRSTU FR¾ÈSLULÎG ¹ ¥SLANDI 'ANGAN HEFST FR¹
+ENNARAHÒSINU ,AUF¹SVEGI 

N 3TOFNÖING

.ÕTT FÁLAG FRAMHALDSSKËLANEMA
3TOFNÖING 3AMBANDS ÅSLENSKRA FRAMHALDSSKËLANEMA 3¥& FËR FRAM Å HÒSA
KYNNUM &JÎLBRAUTASKËLANS Å "REIÈHOLTI UM HELGINA !È STOFNUN 3¥& KOMA
)ÈNNEMASAMBAND ¥SLANDS OG FRAMHALDSSKËLAR AF LANDINU ÎLLU &ÁLAGINU ER
¾TLAÈ AÈ VERA NÕTT AFL Å BAR¹TTU FRAMHALDSSKËLANEMA OG VERÈUR ÖAÈ HAGS
MUNAFÁLAG FYRIR FRAMHALDSSKËLANEMENDUR ALLRA N¹MSBRAUTA ¹ FRAMHALDS
SKËLASTIGI

N -¹LÖING

,ÅFSH¾TTIR BARNA OG UNGMENNA
¥ TILEFNI ÒTKOMU BËKAR 3IGRÒNAR !ÈALBJARNARDËTTUR PRËFESSORS 6IRÈING OG
UMHYGGJA p KALL  ALDAR STANDA &ÁLAGSVÅSINDADEILD OG RANN
SËKNASETRIÈ ,ÅFSH¾TTIR BARNA OG UNGMENNA FYRIR M¹LÖINGI
FÎSTUDAGINN  NËVEMBER KLUKKAN   Å ®SKJU (¹SKËLA
¥SLANDS !UK 3IGRÒNAR MUNU MEÈAL ANNARRA ÖAU 6ILHJ¹LMUR
RNASON HEIMSPEKIPRËFESSOR ¶ORBJÎRG (ELGA 6IGFÒSDËTTIR -! Å
N¹MSS¹LARFR¾ÈI OG BORGARFULLTRÒI OG DAGSKR¹RGERÈARKONAN %VA
-ARÅA *ËNSDËTTIR HALDA ERINDI -¹LÖINGSSTJËRI ER *ËN 4ORFI *ËNAS
SON PRËFESSOR Å UPPELDIS OG MENNTUNARFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS !È M¹LÖINGI LOKNU VERÈA LÁTTAR VEITINGAR Å BOÈI
&ÁLAGSVÅSINDADEILDAR !ÈGANGUR ER ËKEYPIS OG ALLIR VELKOMNIR

N RSÖING

3KËLAÖRËUN OG ÅÖRËTTAIÈKUN
RSÖING 3AMTAKA ¹HUGAFËLKS UM SKËLAÖRËUN VERÈUR HALDIÈ DAGANA  
NËVEMBER N¾STKOMANDI ¶INGIÈ ER AÈ ÖESSU SINNI HALDIÈ Å ¥ÖRËTTAFR¾ÈASETRI
+ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS ¹ ,AUGARVATNI OG VERÈUR SETT Å ÅÖRËTTAHÒSINU FÎSTUDAG
INN  NËVEMBER KL  ¶EMA ÖINGSINS ER MIKILV¾GI HREYFINGAR OG LEIKJA Å SKËLA
OG UPPELDISSTARFI !UK FYRIRLESTRA VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹ LEIK OG HREYFISMIÈJUR UM
FJÎLMÎRG EFNI AUK ÖESS SEM SAMTÎKIN HALDA AÈALFUND SINN

!NNA SEGIR HËPINN Å KYNJAFR¾ÈINNI VERA
MJÎG FJÎLBREYTTAN b¶AÈ HEYRIST OFT AÈ ÖETTA
SÁU BARA FEMÅNISTAR OG EINHVERS KONAR

SAUMAKLÒBBASAMSTEYPA ÖARNA EN ÖAÈ ER
ALLS EKKI ÖANNIG 9FIRLEITT SKAPAST MJÎG LÅF
LEGAR UMR¾ÈUR OG ÖAÈ ERU SKIPTAR SKOÈANIR
¹ ÖVÅ HVERNIG BEST SÁ AÈ N¹ FRAM JAFNRÁTTI
KYNJANNAm
!NNA $RÎFN SEGIR SAGNFR¾ÈINA EINNIG
MJÎG GAGNLEGA OG NÕTAST VÅÈA b¶ETTA ER
AKADEMÅSKT N¹M SEM FER INN ¹ FJÎLMÎRG
SVIÈ OG DÕPKAR SKILNINGINN ¹ SVO MÎRGUM
HLUTUM ¡G FATTAÈI ÖAÈ KANNSKI EKKI ÖEGAR
ÁG VAR AÈ KL¹RA MENNTASKËLANN OG VALDI
SAGNFR¾ÈINA EN EFTIR ¹ SÁ ÁG ÖETTAm
!NNA STEFNIR ¹ MASTERSN¹M STRAX N¾STA
HAUST ,ÅKLEGAST VERÈI ÖAÈ N¹M TENGT
KYNJAFR¾ÈINNI EN ÖAÈ SÁ ÖË EKKI VÅST b¶AÈ
ER MISJAFNT EFTIR DÎGUM HVAÈ MIG LANGAR AÈ
GERA SUMA DAGA LANGAR MIG BARA AÈ FARA
AÈ GERA EITTHVAÈ ALLT ANNAÈ EINS OG AÈ L¾RA
LJËSMYNDUNm

Leiklist eykur skilning
Markmið Félags um leiklist
í skólastarfi (FLÍSS) er að
stuðla að fjölbreyttara og
skemmtilegra námi með
aðstoð leiklistar. Þá getur
leiklist komist til móts við
nemendur með námsörðugleika.
„Félag um leiklist í skólastarfi
gengur út á að efla leiklist á öllum
skólastigum og stuðla að því að
leiklist sé bæði kennd sem listgrein
og notuð í venjulegri kennslu,“
segir Ólafur Guðmundsson, formaður FLÍSS og leiklistarkennari í
Hlíðaskóla.
Félagið var stofnað fyrir rúmum
tveimur árum af leiklistarkennurum og kennurum á öllum skólastigum sem hafa áhuga á að nota leiklist sem kennsluaðferð í skólum.
„Það eru til alls konar aðferðir til
þess að nota leiklist í kennslu. Ég
kenni leiklist sem sérstakt fag og
kenni börnunum tækni leiklistarinnar. Að nota leiklist í kennslu er
síðan annað mál. Ef börn eru til
dæmis að læra um víkingaöld, þá
eru notaðar aðferðir leiklistarinnar
til að fræða þau um víkingana.
Börnin setja sig í spor þeirra og
upplifa hvernig það var að vera
uppi á þeirra tíma.“
Ólafur segir leiklist ekki síður
skemmtilega aðferð til þess að
brjóta upp starf kennara. „Ég myndi
halda að þetta gerði kennsluna fjölbreyttari og geri það að verkum að
venjulegar kennsluaðferðir verða
ekki eins leiðigjarnar.“
Hann segir leiklist í kennslu
færa skólastarfið upp frá borðunum. „Ég held að þetta hafi mjög
mikið gildi. Leiklistin styrkir
félagsvitund og sjálfsmynd barnanna. Þau upplifa fleiri hliðar á
sjálfum sér í leikrænu starfi og
tengjast hvert öðru á annan hátt.

,%)+,)34 ¥ (,¥¨!3+«,! (LÅÈASKËLI VAR EINN AF FYRSTU SKËLUNUM SEM HËFU AÈ KENNA

LEIKLIST SEM SÁRSTAKT FAG OG L¾RA NEMENDUR FR¹  TIL  BEKK LEIKLIST Å SEX VIKUR ¹
HVERJU SKËLA¹RI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

6)..53-)¨*! 5- ,%)+,)34
6INNUSMIÈJA &,¥33 STENDUR FYRIR
FR¾ÈSLU FYRIR KENNARA SEM VILJA
KYNNAST NOTKUN LEIKLISTAR Å KENNSLU
¥ SAMVINNU VIÈ FR¾ÈSLUDEILD ¶JËÈ
LEIKHÒSSINS MUN 0ATRICE "ALDWIN
FORMAÈUR LANDSSAMTAKA KENNARA
SEM VINNA MEÈ LEIKLIST Å SKËLASTARFI Å
"RETLANDI HALDA N¹MSKEIÈ Å 2EYKJA
VÅK HELGINA  TIL  NËVEMBER
 N¹MSKEIÈINU VERÈUR FJALLAÈ UM
VINNU SEM HEFUR ÖAÈ AÈ MARKMIÈI
AÈ ÎRVA SEM FLEST SV¾ÈI HEILANS
OG VERÈA MYNDASÎGUR TËNLIST

Þetta er félagslegt starf þar sem
þau þurfa að takast á sjálfan sig,
sýna frumkvæði og vera skapandi.
Svo þykir þeim þetta flestum rosalega skemmtilegt.“
Leiklistin getur komist til móts
við þá sem eiga erfitt með að læra
á venjubundinn hátt.

HREYFINGAR TEXTABROT OG RÎDD RANN
SÎKUÈ ¹ SKAPANDI H¹TT
"ALDWIN MUN TAKA FYRIR EFNI ¹
BORÈ VIÈ FËLKSFLUTNINGA OG KANNA
ÖAÈ Å GEGNUM LEIKLIST ¶¹TTTAKENDUR
MUNU SKOÈA HVERNIG FËLK AÈLAGAR SIG
NÕJUM OG FRAMANDI AÈST¾ÈUM OG
MENNINGARHEIMUM TILFINNINGALEGA
OG HUGL¾GT OG HVERNIG FËLKIÈ SEM
BÕR FYRIR ¹ STAÈNUM TEKUR ¹ MËTI ÖVÅ
SEM ER FRAMANDI .¹NAR ER FJALLAÈ
UM N¹MSKEIÈIÈ ¹ HEIMASÅÈU &,¥33
HTTPWWWBLOGCENTRALISFLISS

„Þeir sem eiga erfitt með lestur
og að tjá sig skriflega upplifa sig
oft sterka í leiklist og tengjast efninu allt öðruvísi,“ segir Ólafur, sem
hvetur alla kennara sem hafa
áhuga á leiklist í skólastarfi að
kynna sér vinnusmiðju FLÍSS.
EVA FRETTABLADIDIS

3AMTÎK N¹TTÒRU OG ÒTISKËLA STOFNUÈ

Finnum fyrir miklum áhuga,
væntingum og tilhlökkun
/tILåHU\QGLVOHJWtiU

$IP OLVWyQOHLNDUtÌVOHQVNXySHUXQQLQyYHPEHUNO
+OMyPVYHLWLQDVNLSD+UHLPXUgUQ+HLPLVVRQ%LUJLU1LHOVHQ-yQ*XåILQQVVRQRJ*XQQDU(JJHUWVVRQ
6pUVWDNLUJHVWDV|QJYDUDUYHUåD$QGUHD*\OIDGyWWLU0DJQLèyUÉVJHLUVVRQ%HUJVYHLQQ$ULOtXVVRQRJIpODJDU~U*RVSHONyU5H\NMDYtNXU
*HVWDKOMyåI UDOHLNDUDUQLU1MiOOèyUåDUVRQ$QGUL*XåPXQGVVRQ9LJQLU6Q U9LJI~VVRQRJ-yKDQQ+M|UOHLIVVRQNRPDIUDP
$XNéHVVYHUåXUEOiVWXUVVYHLW6DP~HOV-6DP~HOVVRQDUiPHåDOJHVWD

0LåDVDODiQHWLQXiRSHUDLVRJPLGLLV(LQQLJHUK JWDåQiOJDVWPLåDtÌVOHQVNXySHUXQQL
YLUNDGDJDIUiVtPDVDODRSLQIUi/RNDåiPiQXG|JXP6tPLPLåDV|OXHU

0LåDVDODKDILQ

Samtök náttúru- og útiskóla voru
stofnuð laugardaginn 3. nóvember. Helena Ólafsdóttir, verkefnastjóri Náttúruskóla Reykjavíkur,
segir áhugann hafa farið fram úr
björtustu vonum og að miklar
væntingar séu bundnar við samtökin.
Náttúruskóli Reykjavíkur er
þriggja ára verkefni á vegum
Reykjavíkurborgar sem hófst árið
2005. Hluti af starfi hans hefur
verið að mynda net milli þeirra
sem sinna útikennslu. „Víðs vegar
um landið eru margir að sinna útikennslu og fræðslu á vettvangi
undir mismunandi heitum,“ segir
Helena. „Okkur fannst tími til
kominn að hóa þessum aðilum
saman til að mynda samtök aðila
sem vinna með þessum hætti með
það að markmiði að skapa vettvang fyrir faglegt samráð, sam-

(%,%.! «,!&3$«44)2 &ANNST TÅMI TIL

KOMINN AÈ MYNDA SAMTÎK MEÈ ÖAÈ AÈ
MARKMIÈI AÈ SKAPA VETTVANG FYRIR FAGLEGT
SAMR¹È OG SAMSTARF ¹ SVIÈI ÒTIKENNSLU
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

starf og til að byggja upp þekkingu innan stéttarinnar. Maður er
svo miklu sterkari í samstarfi en
þegar maður er einn og þarf alltaf
að vera að finna upp hjólið.“
Helena segir að félagar í samtökunum séu margir og ólíkir. „Við
vildum ekki einskorða okkur við
eitt svið heldur reyna að hafa
þetta þverfaglegt. Í samtökunum
eru því leik- og grunnskólar og
fjölmargir aðilar á vegum hins
opinbera, sveitarfélaga eða jafnvel einkaaðila sem eru að taka á
móti skólahópum og almenningi,
til dæmis þjóðgarðarnir.“
Stofnmeðlimir í samtökunum
eru 89, sem Helena er afar sátt
við. „Okkur þykir þetta nokkuð
gott. Við finnum fyrir miklum
áhuga og væntingum og ekki síður
tilhlökkun hjá fólki yfir því að
eignast kollega.“
BS





6a^[Zgh`jghkcV]cV``^ HMZSm[[\Y
.*.`g$`\#BZg`ikZgÂ&*..`g$`\#

7cjh[Zgh`^gWaVcYVÂ^g`_`a^c\VW^iVg

 HMZSm[[\Y'.'`g$`\#BZg`ikZgÂ)).`g$`\#




7cjh[Zgh`icVjiV]V``+..`g$`\#

7cjh7Vndch`^c`Vga¨g^
-.-`g$`\#

 79Ô;,05
0550/(3+

 =,9ð322<5





<jaaW^iV[^h`jg'%%\
..-`g#ed`^cc#

ÏhaVcYhcVji/
Jc\cVjiV[^aaZi&..-`g$`\#


CVjiVVi[gdhc^g]VbWdg\VgVg
&%m&'%\&'%%\-.-`g#
BZg`ikZgÂ&&.-`g#


LZZidh(,*\').`g#eV``^cc#

Bónus þakkar

viðskiptavinum sínum
stuðning og góðar
óskir liðna daga.
Gerið ykkar eigin.
verðsamanburð
Bónus býður betur.
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SPRON skilaði 850 milljóna
króna tapi á þriðja ársfjórðungi.
Á sama tímabili í fyrra hagnaðist
SPRON um rúma sjö milljarða

á spron.is
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 MILLJËNUM KRËNA ¹ ÖRIÈJA ¹RS
FJËRÈUNGI

 AFSL¹TTUR
¹ SM¹VÎRUM

!F SAMTÎLUM VIÈ FËLK Å BÎNKUNUM Å G¾R
ERU MARGIR SKJ¹LFANDI ¹ BEINUNUM VEGNA
MIKILLAR L¾KKUNAR ¹ MÎRKUÈUM 6IÈ OPNUN
BANDARÅSKA HLUTABRÁFAMARKAÈARINS FÁLL VERÈ
OG DOLLARI SEM HAFÈI ¹HRIF HÁR HEIMA
¥SLENSKIR FJ¹RFESTAR VIRÈAST VERA BÒNIR
AÈ SKULDSETJA VERÈBRÁFASÎFNIN
SÅN MIKIÈ SVO LÅTIL L¾KKUN
GETUR HAFT VÅÈT¾K ¹HRIF
$AVÅÈ /DDSSON SEÈLABANKA
STJËRI MINNTIST ¹ ËRËLEIKA ¹
FJ¹RM¹LAMÎRKUÈUM ¹ ÖINGI
6IÈSKIPTAR¹ÈS Å FYRRADAG
b!LLAR LÅKUR ERU ¹ AÈ N¾STU
M¹NUÈIR GETI ORÈIÈ
ERFIÈIR HVAÈ ÖETTA VARÈAR
OG FJARRI ER AÈ EFNI SÁU TIL
AÈ TRÒA ÖVÅ AÈ ÎLL KURL SÁU
KOMIN TIL GRAFARm 6ARIÈ YKKUR
NÒ

íslenskra króna. Fram kemur í
fréttatilkynningu að tapið skýrist fyrst og fremst af hræringum
á fjármálamörkuðum á undanförnum mánuðum.
Hagnaður af rekstri SPRON
eftir skatta nam tæpum 9,3 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON,
segir í tilkynningunni að afkoma
bankans á fyrstu níu mánuðum
ársins hafi verið umfram væntingar. Arðsemi eigin fjár sé 41,6
prósent, langt yfir yfirlýstu
markmiði SPRON um fimmtán
prósenta arðsemi eigin fjár á
ársgrundvelli.

²43!,!

 AÚS¹TTUR
¹ MATARSTELLUM

VINTÕRALEG VERÈ

 STK 3UNLIGHT
HJËLHÕSI SÕNISHORN
&ULLT VERÈ 

 STK 3HADOW #RUSIER
PALLHÕSI HARÈAR HLIÈAR ¹RG 
ÈUR 

 STK 0ALOMINO 9EARLING
FELLIHÕSI ¹RG 
ÈUR 

TILBOÈ 

TILBOÈ 

TILBOÈ 

INNIFALIÈ MARKÅSA

 STK  5FE %XCELSIOR
HJËLHÕSI SÕNISHORN
&ULLT VERÈ 

4RUMA 5LTRAHEAT
RAFMAGNSOFN Å HJËLHÕSI
&ULLT VERÈ 

TILBOÈ 

TILBOÈ 

INNIFALIÈ SËLARSELLA OG MARKÅSA

-ARKÅSUR
 METRA &ULLT VERÈ 

TILBOÈ 
 METRA &ULLT VERÈ 

TILBOÈ 

4ILVALIÈ TIL
JËLAGJAFA
!THUGIÈ ÖETTA TILBOÈ GILDIR AÈEINS Å
DAG  NËVEMBER OG ¹ MORGUNN
 NËVEMBER

-!2+!¨305.+4!2

%KKI ÎLL KURL Å GRÎF

%NN EINN LYKILSTARFSMAÈUR 3TRAUMS
ER FALLINN Å FAÈM SAMKEPPNISAÈILA
.Ò SÅÈAST FËR HELSTI MIÈLARI BANKANS
GIR "IRGISSON YFIR TIL 6"3 FJ¹RFESTINGAR
BANKA 4ËK HANN -ARKÒS
-¹NA -ICHAELSSON
MEÈ SÁR 3VO MIKIÈ
VARÈ FORSTJËRA 3TRAUMS
7ILLIAM &ALL UM ÖEGAR
HANN HEYRÈI ÖESSI TÅÈINDI
AÈ HANN FLAUG HEIM TIL
¥SLANDS Å SNATRI Å VIKUNNI TIL
AÈ REYNA AÈ TELJA MÎNN
UNUM HUGHVARF ¶AÈ GEKK
EKKI EFTIR &ALL HLÕTUR AÈ VERA
HUGSI YFIR ¹STANDINU ,YKILFËLK
AF L¹NASVIÈI FYRIRT¾KJASVIÈI OG
Å MARKAÈSVIÈSKIPTUM HEFUR FLÒIÈ
BANKANN UNDANFARIÈ OG TEKIÈ AÈ
SÁR STÎRF ANNARS STAÈAR
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Mikil lækkun
í Kauphöllinni
Gengi allra fjármálafyrirtækjanna féll um rúm tvö
prósentustig í Kauphöllinni
í gær. Dýfan var í takti við
sviptingar á alþjóðlegum
mörkuðum í gær vegna
versnandi framtíðarhorfa
fjármálafyrirtækja.
Úrvalsvísitalan lækkaði um tæp
3,4 prósent í gær en fór lægst niður
um fjögur prósent, endaði í 7.290
stigum og hefur ekki verið lægri
síðan um miðjan mars. Þetta er
tíunda mesta lækkunin í Kauphöllinni frá upphafi en vísitalan hefur
lækkað um tæp átta prósent í vikunni.
Gengi bréfa í Icelandair féll
mest, um 6,11 prósent, en á hæla
þess komu fjármálafyrirtækin
Straumur, Kaupþing, Exista og
SPRON, sem fór niður í sitt lægsta
gengi síðan viðskipti hófust með
bréf í félaginu. Hin fjármálafélögin
enduðu daginn heldur ekki vel því
gengi nokkurra þeirra hefur ekki
verið lægra síðan í byrjun árs.
Greiningardeild Landsbankans
bendir á það í Vegvísi sínum í gær
að nokkrir þættir eigi þátt í þessari
snörpu niðursveiflu sem sé dýpri
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-ARGAR AF HELSTU HLUTABRÁFAVÅSITÎLUNUM
L¾KKUÈU ¹ FJ¹RM¹LAMÎRKUÈUM Å G¾R

en sú sem gekk yfir í byrjun ágúst.
Þar vegi inn í óvissa um Kaupþing
í kjölfar kaupa á NIBC og hátt
skuldatryggingaálag sem bendi til
að erlendir fjárfestar telji óvenju
mikla áhættu felast í íslensku
bönkunum.
Hvað alþjóðamarkaðinn varðar
spilar inn í aukinn ótti fjárfesta
vegna lánakrísunnar vestanhafs
frá í júlí og ýmsir óvissuþættir
tengdum þarlendum fasteignalánamarkaði sem hafi sett skarð í
afkomu fjármálafyrirtækja víða
um heim.
Við bætist hátt olíuverð, sem
stendur nálægt hundrað dölum á
tunnu, samhliða afar lágu gengi
Bandaríkjadals gagnvart helstu
gjaldmiðlum, að mati greiningardeildar Landsbankans.
JONAB FRETTABLADIDIS

Gengistap á Stork
Rekstrarhagnaður Marels á þriðja
ársfjórðungi 2007 var 1,8 milljónir
evra, eða um 155 milljónir króna.
Það er álíka mikill rekstrarhagnaður og á sama tímabili í fyrra.
Í uppgjöri Marels kemur fram að
hlutabréf í hollenska fyrirtækinu
Stork eru færð á reiknuðu markaðsvirði og koma fram í 6,7 milljóna evra tapi á þriðja ársfjórðungi.
Sala þriðja ársfjórðungs nam 66
milljónum evra samanborið við

tæpar 58 milljónir í fyrra. Salan á
tímabilinu jókst því um fimmtán
prósent. Arðsemi eigin fjár Marels
var um 2,4 prósent á fjórðungnum.
Greiningadeildir
bankanna
spáðu Marel misjöfnu gengi. Landsbankinn gerði ráð fyrir að félagið
tapaði 4,5 milljónum evra á þriðja
ársfjórðungi, Kaupþing spáði 400
þúsund evra hagnaði og Glitnir
taldi að Marel fengi 800 þúsund
evrur í hagnað.

Lækkun hjá Sampo
Gengi hlutabréfa í finnska
tryggingafélaginu Sampo lækkaði um 1,6 prósent í gær, en
félagið kynnti þá afkomu sína á
þriðja ársfjórðungi. Sampo skilaði sem nemur 16,4 milljarða
króna hagnaði eftir skatta á
tímabilinu, sem er fjórðungi
minna en á sama tíma í fyrra.
Frá áramótum hefur hagnaður félagsins hins vegar margfaldast frá fyrra ári, eða um 360
prósent, samkvæmt Morgunkorni Glitnis í gær. Exista á tuttugu prósenta hlut í félaginu.
Greining Glitnis segir afkomuna í heild í takt við væntingar.
Greiningardeild Landsbankans
segir hins vegar hagnaðinn hafa
verið níu prósentum undir
meðalspá greinenda.
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Í kynningu Sampo á uppgjörinu segir að þegar árið verði
gert upp séu hins vegar allar
líkur á að félagið nái markmiði
um 17,5 prósenta arðsemi eigin
fjár.
IKH
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&ATLAÈIR ¹ H¾FINGARSTÎÈVUM F¹ EKKI GREITT FYRIR
VINNU SÅNA SAMKV¾MT SAMNINGUM

Brot á réttindum
fatlaðra
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reiðslur sem koma í hlut fatlaðra vegna vinnu sem
þeir inna af hendi á hæfingarstöðvum hafa verið til
umræðu undanfarna daga. Ástæðan er frétt Fréttablaðsins í fyrradag um fatlaðan mann sem fékk 4.200
krónur í mánaðarlaun fyrir vinnu sína á hæfingarstöðinni Bjarkarási.
Nú er hæfingarstöð ekki vinnustaður í sama skilningi og verndaður vinnustaður. Hins vegar felst hluti af starfsemi hæfingarstöðva fatlaðra í því að þeir sem þar dvelja vinna að verkefnum
sem greitt er fyrir. Í því tilviki er ósanngjarnt annað en að þeir
sem skapa tekjur með vinnuframlagi sínu fái laun fyrir. Hlutverk
hæfingarstöðva er meðal annars að veita starfsþjálfun, og spyrja
má hvort hluti af starfsþjálfuninni felist ekki einmitt í að þiggja
laun fyrir störf sín, að fá greitt fyrir vinnu sem innt er af hendi og
skapar verðmæti.
Á vernduðum vinnustöðum fá starfsmenn laun samkvæmt
kjarasamningi. Það sama ætti að gilda á hæfingarstöð þegar unnin
eru verkefni sem skapa tekjur. Örorkubætur eru lágar og tekjuöflun ofan á þær er hvetjandi og ýtir undir sjálfstæði og reisn.
Kristján Valdimarsson, formaður Hlutverks, samtaka um
vinnu- og verkþjálfun, bendir í frétt Fréttablaðsins á að best væri
að kjarasamningar yrðu gerðir milli verkalýðsfélaga og sveitarfélaga um launamál fólks sem starfar á hæfingarstöðvum á sama
hátt og gert hefur verið á öðrum vinnustöðum fatlaðra.
Þetta er lykilatriði. Á hverjum þeim launaseðli sem atvinnurekandi sendir frá sér verður að sjást hversu mikið hefur verið
unnið og á hvaða taxta. Þetta er réttur alls vinnandi fólks og á að
gilda um fatlaða jafnt sem ófatlaða.

Allir, fatlaðir sem ófatlaðir, sem skapa verðmæti í
störfum sínum eiga að fá greitt fyrir vinnu sína með
sýnilegum og samningsbundnum hætti.
Gerður Aagot Árnadóttir, læknir og formaður Þroskahjálpar,
bendir í frétt blaðsins á að Ísland sé langt á eftir öðrum löndum á
þessu sviði. Hún bendir einnig á að sagt sé að tryggingabætur eigi
að koma í stað launa hjá fólki sem tekur þátt í starfsemi hæfingarstöðva. „Það segir sig samt sjálft að auðvitað vill fólk fá laun fyrir
störf sín,“ segir Gerður.
Taka má undir þessi orð Gerðar og einnig það sjónarmið
Kristjáns Valdimarssonar að það sé prinsippmál að taki hæfingarstöð við verkefnum sem gefa af sér tekjur eigi starfsmennirnir að
fá þær að launum fyrir vinnu sína.
Ljóst er að hér er breytinga þörf. Sveitarfélögin og félagsmálaráðuneytið þurfa að taka höndum saman og leiðrétta það misrétti
sem hér er á ferðinni.
Í raun og veru er málið einfalt. Allir, fatlaðir sem ófatlaðir, sem
skapa verðmæti í störfum sínum eiga að fá greitt fyrir vinnu sína
með sýnilegum og samningsbundnum hætti. Það eru mannréttindi.
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"JÎRN )NGI (RAFNSSON UPPLÕSTI ¹
HEIMASÅÈU SINNI ¹ ÖRIÈJUDAG AÈ
6ILHJ¹LMUR 6ILHJ¹LMSSON FYRRVER
ANDI BORGARSTJËRI HEFÈI FYRIR FR¾GAN
KYNNINGARFUND UM SAMRUNA 2%) OG
''% KYNNT 'EIR (AARDE FORS¾TISR¹È
HERRA M¹LIÈ OG AÈ 'EIR HEFÈI LITIST
VEL ¹ &ORS¾TISR¹ÈHERRA STAÈFESTIR AÈ
6ILHJ¹LMUR HAFI R¾TT SAMRUNANN VIÈ
SIG EN KVEÈST EKKI HAFA FENGIÈ AÈ
VITA UM EFNISATRIÈI M¹LSINS "IRNI )NGA
FINNST ÖETTA EKKI TRÒLEGT OG SPYR
b(VERS EIGUM VIÈ SEM ERUM EKKI Å
3J¹LFST¾ÈISFLOKKNUM EIGINLEGA AÈ
GJALDA MEÈ SJ¹LFST¾ÈISMENN OG
SAMTÎL ÖEIRRA .Ò ER KOMIÈ Å LJËS
AÈ MINNISBLÎÈ ERU EKKI NËG
OG EKKI HELDUR SAMTÎL ÖVÅ
ENGINN MAN NEITT EÈA
ALLIR MISSKILJA HLUTINAm

'OTT OG VEL %N HVERNIG VAR ÖESSU
H¹TTAÈ Å &RAMSËKNARFLOKKNUM
(VERSU R¾KILEGA SKÕRÈI "JÎRN )NGI
M¹LIÈ FYRIR FORYSTUMÎNNUM HANS
p EÈA ÎLLU HELDUR HVER VAR SKILNINGUR
ÖEIRRA ¹ M¹LINU EFTIR AÈ HAFA R¾TT VIÈ
"JÎRN )NGA ¥ ÒTVARPSVIÈTALI SNEMMA
Å OKTËBER VAR 'UÈNI GÒSTSSON
FORMAÈUR &RAMSËKNAR SPURÈUR HVAÈ
HANN VISSI UM SAMEININGU 2%) OG
''% (ANN SAGÈIST HAFA HEYRT
AF ÖVÅ Å GEGNUM "JÎRN
)NGA (RAFNSSON EN
VIÈURKENNDI UM
LEIÈ AÈ HAFA EKKI
¹TTAÈ SIG ¹ M¹LINU
Ö¹ /G HVER VORU
VIÈBRÎGÈ FOR
MANNSINS
ÖEGAR HANN

LOKSINS ¹TTAÈI SIG ¹ M¹LINU b&ËLK
REIDDIST YFIR ÖESSUM MIKLU KAUPRÁTTAR
SAMNINGUM SEM ER NÒ SEM BETUR FER
BÒIÈ AÈ DRAGA TIL BAKA m SAGÈI HANN Å
VIÈTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ

6ILL FLEIRI BORGARFULLTRÒA
-ARGRÁT 3VERRISDËTTIR LÕSTI ÖVÅ YFIR Å
FRÁTTUM 2²6 ¹ ÖRIÈJUDAG AÈ HÒN V¾RI
HLYNNT ÖVÅ AÈ BORGARFULLTRÒUM YRÈI
FJÎLGAÈ ÒR FIMMT¹N Å  ¶AÈ V¾RI
EKKI Å FYRSTA SINN SEM ÖAÈ YRÈI GERT
6INSTRISTJËRNIN SEM VAR VIÈ VÎLD Å
BORGINNI  TIL  SAMÖYKKTI AÈ
BORGARFULLTRÒUM SKYLDI FJÎLGAÈ ¹ KJÎR
TÅMABILINU ¹ EFTIR RIÈ  KOMUST
SJ¹LFST¾ÈISMENN AFTUR TIL VALDA ¶EIRRA
FYRSTA VERK VAR AÈ SAMÖYKKJA AÈ
BORGARFULLTRÒUM SKYLDI F¾KKAÈ
AFTUR N¾STA KJÎRTÅMABIL
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Framlengdir armar
Í

sland er fákeppnisland. Það
stafar þó ekki af smæð landsins.
Mörg önnur smálönd búa við mikla
samkeppni. Galdurinn er að greiða
fyrir viðskiptum við útlönd, og þá
stækkar heimamarkaðurinn eins og
Adam Smith rakti með skýrum
rökum í Auðlegð þjóðanna 1776. Til
dæmis búa Eistar nú við gallharða
samkeppni á fjármálamarkaði, þótt
þeir séu aðeins fjórum sinnum
fleiri en við og landsframleiðsla
Eistlands hafi verið minni en
landsframleiðslan hér heima, þegar
Eistum tókst loksins að brjótast
undan oki Sovétstjórnarinnar 1991.
Smæð er engin fyrirstaða.
Nei, Ísland er fákeppnisland
fyrst og fremst vegna þess, að
stjórnvöld hafa frá fyrstu tíð verið
á bandi framleiðenda og skeytingarlaus um hag neytenda. Ég er að tala
um Framsóknarflokkinn og
bændur, Sjálfstæðisflokkinn og
heildsalana og útgerðina og allt
það. Enn eimir svo mjög eftir af
þessum faðmlögum stjórnmálaflokkanna og framleiðenda, að ungt
fólk hlýtur sumt að halda, að
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð séu landsmálafélög í
Sjálfstæðisflokknum líkt og Vörður
og Hvöt. Landbúnaðarráðuneytið
og sjávarútvegsráðuneytið hegða
sér enn eins og þau séu framlengdir armar bænda og útvegsmanna. Og nú virðist Seðlabankinn
með líku lagi vera genginn í lið með
viðskiptabönkunum. Í þau skipti,
sem háa útlánsvexti og lága
innlánsvexti bankanna hér hefur
borið á góma, hefur Seðlabankinn
kveðið sér hljóðs með villandi
upplýsingum um málið og reynt að
gera sem allra minnst úr vaxtamuninum. Þetta gerðist fyrir
kosningar í vor leið og aftur nú um
daginn. Seðlabankinn á að lögum að
gæta hagsmuna almennings, ekki
bankanna.

3EÈLABANKINN OG BINDISKYLDAN
Ég lýsti því hér fyrir viku, að
Seðlabankinn lagði án skýringar
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frá sér skætt vopn gegn verðbólgu,
bindiskylduna, og ákvað heldur að
styðjast einvörðungu við stýrivexti. Þessi ákvörðun bankans
2001 ásamt máttlausum fortölum
bar ekki betri árangur en svo, að
verðbólgan hefur lengst af verið
langt yfir verðbólgumarkmiði
bankans og oftar en ekki yfir efri
þolmörkum. Bankinn hlýtur að
hafa reist ákvörðun sína um afnám
bindiskyldunnar á rökstuddri,
dagsettri greinargerð. Þá greinargerð ætti bankinn nú að leggja
fram opinberlega. Viðskiptabankar
kunna því auðvitað ekki vel að láta
binda hendur sínar, því að þeir
eiga yfirleitt ekki auðvelt með að
varpa bindiskyldunni yfir á
viðskiptavini sína með hærri
útlánsvöxtum og þurfa því að
hægja á útlánum beint frekar en
eingöngu óbeint með vaxtahækkun, sem bankarnir geta
auðveldlega kennt hærri stýrivöxtum Seðlabankans um.
Bindiskylda er hvergi nefnd á
nafn í tveim greinargerðum, sem
bankinn birti við kerfisbreytinguna 2001. Greinargerð með rökum
Seðlabankans fyrir afnámi
bindiskyldunnar 2001 þarf að
birta, svo að hægt sé auk annars að
meta, hvort Seðlabankanum er
treystandi fyrir umsjón fjármálaeftirlits, sem bankinn hefur sótzt
eftir að endurheimta inn fyrir sína
veggi.

&YRIRMYNDIR AÈ AUSTAN
Í Sovétríkjunum sálugu réð
framleiðslan lögum og lofum, og

ríkið var eini vinnuveitandinn.
Það var ekkert grín að lenda í
útistöðum við hann. Fólk var
rekið úr vinnunni fyrir minnsta
andóf, og atvinnuleysi var
fangelsissök. Ég er að lýsa
nýliðinni tíð. Fyrrum viðskiptaráðherra stóð með líku lagi upp á
opnum fundi um bankamál í
Reykjavík á dögunum og tvísagði
fyrir fullum sal, að það væri
alvarlegt mál, að annar frummælandinn starfaði í Háskóla Íslands.
Þótt Ísland hafi frá fyrstu tíð
verið lýðræðis- og réttarríki ólíkt
Sovétríkjunum, sóttu leiðandi
stjórnmálaöfl hér heima ýmsar
fyrirmyndir í austurveg, til
dæmis þjónkunina við framleiðendur og „andrúmsloft dauðans“,
sem Morgunblaðið hefur nýlega
gert að umtalsefni með eftirminnilegu móti. Ástæðan var hin
sama á báðum stöðum. Fylgispekt
við framleiðendur skaffar völd,
því að hagsmunir neytenda eru
dreifðir og mega sín því ekki
mikils gegn samþjöppuðum
hagsmunum framleiðenda.
Kommúnistar ákölluðu „SovétÍsland, óskalandið“ laust og
bundið, og Sjálfstæðisflokkurinn
og Framsókn sköffuðu í ýmsum
hlutföllum og skiptu landinu á
milli sín, nú síðast Búnaðarbankanum og Landsbankanum, þegar
þeir voru fyrir fáeinum árum
einkavæddir með rússnesku sniði
upp á þau býti auk annars, að
varaformaður Framsóknarflokksins 1998-2001 auðgaðist mjög með
atbeina áður greinds viðskiptaráðherra sama flokks.
Hvorki Sjálfstæðisflokkurinn
né Morgunblaðið sáu neitt athugavert við þennan gjörning og
innsigluðu með þögninni aðild
sína að verknaðinum og velþóknun, eins og ritstjóri Morgunblaðsins hefur lýst nákvæmlega í
prentaðri ritgerð um þáverandi
formann Sjálfstæðisflokksins.
Þaðan kemur orðtakið talsamband við flokkinn.

Tilboð sem ekki er hægt að hafna
Hitaveitu Suðurnesja hefur engin áhrif á
framtíðarnýtingu jarðhitaréttinda bæjarins
í landi Krísuvíkur. Hlutdeild í arði frá þeirri
auðlind getur skilað umtalsverðum tekjum.
Alls nema heildarskuldir og skuldbindingyrir bæjarstjórn Hafnarfjarðar liggur
ar Hafnarfjarðarbæjar um nítján
kauptilboð Orkuveitu Reykjavíkur á
milljörðum króna. Rekstur bæjarsjóðs
15,45% hlut bæjarins í Hitaveitu Suðurnesja.
Hafnarfjarðar hefur gengið þokkalega
Tilboðið, sem rennur út um áramót, hljóðar
undanfarin ár og er það einkum að þakka
upp á um átta milljarða króna sem er gríðarmikilli uppsveiflu í efnahagslífi landsins.
leg upphæð inn í bæjarsjóð Hafnarfjarðar.
Hægt væri að nýta söluandvirði hlutarins í
Ég mun greiða atkvæði með því að þessu til- 2«3!
'5¨"*!243$«44)2
HS til niðurgreiðslu skulda og lækka
boði verði tekið.
vaxtagreiðslur bæjarfélagsins um hundruð milljóna
Hafnarfjarðarbær hefur átt hlut sinn í Hitaveitu
króna á ári. Þann ávinning mætti nota til að lækka
Suðurnesja frá árinu 1999 en hann kom til þegar
útsvar á bæjarbúa, sem er í hámarki.
Rafveita Hafnarfjarðar rann inn í HS í meirihlutatíð
Núverandi meirihluti Samfylkingarinnar í
sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Við
bæjarstjórn hefur ekki sagt skoðun sína á þessu máli.
samrunann hafa því orðið til gríðarleg verðmæti.
Þar virðist enginn geta tekið af skarið – af eða á.
Bæjarfélagi eins og Hafnarfirði ber engin skylda
Óttast ég að sami vandræðagangurinn og var í
til að vera í raforkuframleiðslu eða öflun heits vatns.
tengslum við stækkun álversins í Straumsvík
Hlutverk bæjarstjórnar er hins vegar að tryggja að
endurtaki sig. Í því mikla hagsmunamáli þorði því
íbúar bæjarins hafi aðgang að rafmagni og hita á
miður enginn af sjö bæjarfulltrúum Samfylkingarinnsanngjörnu verði. Með sölu á hlutnum í Hitaveitu
ar að taka afstöðu. Vonandi klúðrar núverandi
Suðurnesja mun Hafnarfjarðarbær því verða í sömu
meirihluti Samfylkingarinnar ekki enn einu framsporum og meðal annars Garðabær, Kópavogur, og
faramálinu fyrir Hafnfirðingum.
Mosfellsbær, sem hvorki eiga né reka raf- eða
hitaveitur.
Höfundur er bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í
Þess ber þó að geta að salan á hlut bæjarins í
Hafnarfirði.
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%KKERT L¹T VIRÈIST VERA ¹
VINS¾LDUM SANDBL¹SINS GLERS
EN SÕRUÖVOTTUR GLERJA HEFUR
EINNIG AUKIST
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Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Í sixtískápu
móður sinnar
%LÅSABET Å K¹PUNNI SEM MËÈIR HENNAR KEYPTI ¹ -ALLORCA ¹ SJÎUNDA ¹RATUGNUM -EÈ ¹ MYNDINNI ER HUNDURINN 3ËLON
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

Elísabet Cochran á ljósbláa rúskinnskápu sem
móðir hennar keypti í sólarlandaferð árið 1964.
Elísabet A. Cochran er grafískur hönnuður og eigandi fyrirtækisins Klingenberg & Cochran ehf. Hún
á ljósbláa rúskinnskápu sem hún heldur mikið upp á
og hefur hún bæði tilfinningalegt gildi og á sér talsverða sögu. „Móðir mín, Sonja Helena Thorstensen,
fór alein í sólarlandaferð til Mallorca árið 1964 með
ferðaskrifstofunni Sunnu. Hún var þá um 26 ára
gömul og var tiltölulega nýbyrjað að fara í skipulegar
sólarlandaferðir frá Íslandi. Flogið var frá Reykjavíkurflugvelli með skrúfuflugvél og þurfti að millilenda í Kaupmannahöfn og gista í tvær nætur enda
dreif vélin ekki alla leið,“ segir Elísabet. Hún segir
að á þessum tíma hafi ekki verið algengt að fólk legði
upp í slíka langferð og þá sérstaklega ekki ungar
konur en þarna var Elísabet um fimm ára gömul.
„Á Mallorca keypti mamma ljósbláa rúskinnskápu

Hófst ﬂú nám í málarai›n
en laukst ﬂví ekki?

úr antilópuskinni. Hún er í sixtís-stíl og þótti mjög
sérstök á sínum tíma. Ég man eftir því í uppvextinum
hversu spes og falleg mér fannst móðir mín vera
þegar hún klæddist kápunni. Fyrir um það bil
fimmtán árum fékk ég svo að eiga hana og nota ég
hana mest spari, enda er bæði liturinn og skinnið viðkvæmt. Ég passa vel upp á hana ef ske kynni að
dóttur mína langaði einhvern tímann til að eiga hana,“
segir Elísabet.
Hún segir að á kápunni séu frekar stuttar ermar og
að þær nái rétt niður fyrir olnboga. „Ef maður er í
einhverju innan undir sést það vel en oftast er ég
með armband, sem móðir mín fékk í fermingargjöf
árið 1952, við. Þetta er breitt silfurarmband sem var
sérsmíðað fyrir hana og er með nafninu hennar á.
Það má segja að ég klæði mig stundum í móður mína
en bæði kápunni og armbandinu fylgir ákveðin
nostalgía,“ segir Elísabet.

(EILUNARSKËLI
3KËGARSETURSINS

Ertu starfandi í greininni og hefur áhuga á a› ljúka
ﬂví námi sem ﬂú hófst?

VERA FRETTABLADIDIS

-ARETTI

'RENS¹SVEGI 
.¾STA N¹MSKEIÈ OG VIÈBURÈIR

Bættu um betur – Málarai›n er tilraunaverkefni sem mi›ar a›
ﬂví a› meta færni sem vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá›
ﬂví hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› ﬂátttakendur
í verkefninu ljúki sveinsprófi.

(UGLEIÈSLU OG DRAUMAN¹MSKEIÈ
HELGARN¹MSKEIÈ  OG NËV
#ENTERING PRAYER
NÕR B¾NAHRINGUR BYRJAR NËV NK
OG VERÈUR FYRSTA KVÎLDIÈ KYNNING ¹
#ENTERING PRAYER (RINGURINN VERÈUR
B¾ÈI HEFÈBUNDIN B¾NAHRINGUR
OG #ENTERING PRAYER

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is. Einnig er hægt
a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Einn tveir og þrír 426.004

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slusetur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›.
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(¹RIÈ HEFUR MIKIÈ AÈ SEGJA FYRIR HEILDARÒTLITIÈ OG ÖVÅ MIKILV¾GT
AÈ ÖAÈ SÁ Å GËÈU ¹STANDI ¶AÈ GETUR VERIÈ GËÈ UPPLYFTING OG ¹G¾TIS
DEKUR AÈ FARA Å H¹RGREIÈSLU OG L¹TA LAGA SIG TIL NUDDA HÎFUÈIÈ DREKKA
CAPPUCCINO OG LESA NÕJASTA SLÒÈRIÈ
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6ERSLUNIN "ELLADONNA BÕÈUR TIL AFSL¹TTAR AFM¾LIS VEISLU
Å ÖVÅ TILEFNI !FM¾LISVEISLAN STENDUR FR¹ MIÈVIKUDEGI
NËV TIL LAUGARDAGS NËV OG Ö¹ VERÈUR  AFSL¹TTUR
AF ÎLLUM FATNAÈI Å VERSLUNINN OG SVO VERÈA VALDAR VÎRUR
¹  AFSL¾TTI ALLA VIKUNA
.ÒNA ER H¾GT AÈ GERA
DÒNDURKAUP ¹
VÎNDUÈUM FATNAÈI

!FSL¹TTURINN GILDIR EKKI UM SKË OG STÅGVÁL

3M¹ATRIÈI LÅFGA UPP ¹ KJËLA OG ÖAÈ GERA
FÅNLEG SILFURBLËMIN SVO SANNARLEGA Å TILVIKI
ÖESSA KJËLS EFTIR -ONIQUE ,HULLIER

&ÅNLEGUR
BRÒÈARKJËLL
Å SVEITAANDA
EFTIR #LAIRE
0ETTIBONE

¶ESSI KJËLL EFTIR !NGEL 3ANCHEZ MINNIR
ÎRLÅTIÈ ¹ SVANAKJËL "JARKAR

Upp að altarinu
Brúðarkjólasýning fór fram í New York á dögunum.
Brúðkaupsundirbúningur margra brúðhjóna stendur yfir í
langan tíma. Panta þarf sal, tryggja kirkju og huga að skreytingum, tónlist og mat. Brúðarkjóllinn er mörgum verðandi
brúðum hugleikinn, hann þarf að vera fallegur og hátíðlegur
en fyrst og fremst þarf brúðinni að líða eins og prinsessu
dagsins.
Líklega hefur marga bandaríska brúðina klæjað í
lófana á brúðarkjólatískusýningu nokkurra hönnuða
sem fram fór í New York í lok október.
SOLVEIG FRETTABLADIDIS

'ELLULEGUR KJËLL
MEÈ HLÕRUM
EFTIR "ADGLEY
-ISCHKA

'L¾SILEGUR
JAFNVEL KONUNG
LEGUR KJËLL
EFTIR -ONIQUE
,HULLIER

4JULLKJËLL MEÈ SILFUR
SKREYTINGUM EFTIR
-ONIQUE ,HULLIER
3TÅLHREINN KJËLL
MEÈ VÎSUM EFTIR
!NGEL 3ANCHEZ

Sniðin inn um lúguna
GOTTFOLK

Finnst þér gaman að sauma
og vilt líta nýmóðins út í
fötum sem fást ekki fjöldaframleidd í verslunum? Þá
er SewDirect svarið við
öllum þínum draumum.
Handlagnar dömur sem kunna
á saumavél og þekkja töframátt
sniðblaða eiga venjulega heillandi fataskápa. Lengst af hafa
þær farið í vefnaðarvöruverslanir, flett þar þykkum bókum
með dýrindis sniðum úr helstu
tískublöðum heimsins og valið
eitt sem verslunin seldi, en nú
er hægt að fara á heimasíðuna

www.sewdirect.com og finna
snið með nýjustu tískuflíkum
Vogue, McCall og Butterick.
Úrvalið af fallegum fatnaði
fyrir öll hugsanleg tækifæri er
mikið. Eftirleikurinn er einfaldur; þú flettir vörulistunum,
klikkar á þau snið sem þú vilt
eignast og saman safnast þau í
innkaupakörfuna. SewDirect
tekur við greiðslukortum og
fyrr en varir færðu heitustu
sniðin inn um lúguna heima, án
frekari fyrirhafnar.
Þess má geta að saumfar er
alltaf teiknað inn á nýjustu
sniðin svo ekki þarf að klippa
utan við sauminn eins og áður
tíðkaðist.
ÖLG

.Ò GETA Ö¾R KONUR SEM ERU JAFNVÅGAR ¹
SAUMAVÁLAR OG TÎLVUR ORÈIÈ SÁR ÒTI UM HVERJA
H¹TÅSKUFLÅKINA AF ANNARRI MEÈ ÖVÅ AÈ PANTA SNIÈ
AF NETINU OG SAUMA SJ¹LFAR EFTIR ÖEIM
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,ES ANNÁES FOLLES
Í Evrópu settu tvö stríð mark
sitt á tuttugustu öld þó að vissulega hafi komið til ófriðar bæði
eftir fyrri og seinni heimsstyrjöldina. Tískan hefur ekki farið
varhluta af áhrifum þessara
styrjalda, nægir að nefna að
rykfrakkinn (trenche) sem var í
upphafi hannaður fyrir breska
hermenn í stríðinu 1914-18 varð
svo ómissandi í hverjum fataskáp. Eftir báðar heimsstyrjaldirnar má sjá á tískunni anda
frelsis og sköpunargleði en þó
að undarlegt megi virðast er
tíska millistríðsáranna, á þriðja
áratug tuttugustu aldar, miklu
byltingarkenndari en eftir þá
seinni.
Í París þar sem tíska er einnig
listgrein stendur nú yfir sýning í
Galleria-tískusafninu á hönnun
frá árunum eftir fyrri heimsstyrjöldina milli 1919-1929, „Les
années folles“ eins og þau eru
kölluð sem mætti þýða sem „Óðu
árin“ og vísar í að þá varð allt
leyfilegt. Þar má sjá 170 flíkur,
aðallega kjóla, 200 fylgihluti og
50 snyrtivörur sem endurspegla
tíðaranda og líf Parísardömunnar á þessum árum, bæði daga og
nætur.
Konur voru kallaðar til starfa
utan heimilis þegar eiginmenn,
feður og synir fóru í herinn. Þær
fóru að keyra bíla í fyrsta sinn.
Einnig byrjuðu þær að reykja og
klipptu hárið stutt. Eftir stríðið
komu karlmennirnir (flestir)
heim en konur héldu áfram að
keyra bíla, reyktu og drukku í
fyrsta skiptið opinberlega og
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¶URRAR HENDUR ERU B¾ÈI ËÖ¾GI
LEGAR ÖEIM SEM EIGA Ö¾R OG ÖEIM
SEM NJËTA ATLOTA ÖEIRRA ENDA
ËÖARFI AÈ VERA MEÈ SKORPNA LËFA
OG ÖURRA HÒÈ
&REEMAN "ARE (ANDS LÅNAN GEFUR
NÒ AF SÁR $EEP (YDRATING (AND 
%LBOW "UTTER DJÒPN¾RANDI HAND
¹BURÈ MEÈ AGÒRKUM OG
VATNALILJUM OG 3KIN
&IRMING HAND¹BURÈ
SEM INNIHELDUR EFNI
ÒR GREIP OG GEITATOPPI
SEM ER B¾ÈI RAKAGEF
ANDI OG HRUKKUEYÈ
ANDI BLANDA
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hálfsítt hár í anda Charleston
varð aðaltískan. Konur sýndu nú
á sér bæði ökkla og hné sem ekki
þekktist áður. Þetta tímabil einkenndist af bjartsýni og enginn
trúði því að hörmungar stríðsins
myndu nokkru sinni endurtaka
sig. Lífið einkenndist af óbærlegum léttleika tilverunnar, í það
minnsta hjá þeim sem höfðu eitthvað milli handanna. Næturlífið
var villt og allt leyfilegt.
Callot, Chanel, Patou, Schiaparelli og Lanvin eru meðal þeirra
hönnuða sem eiga flíkur á sýningunni. Kjólarnir bera vitni um
ótrúlega vinnu þrátt fyrir að
vera framúrstefnulegir miðað
við tímann sem þeir endurspegla,
hrein listaverk oft og tíðum. Þeir
eru skreyttir með útsaumi, sumir
með ásaumuðum perlum eða
pallíettum, aðrir með steinum og
margir með þykku kögri sem
sveiflast í nýjum, fjörugum danstakti þessara ára. Stíllinn er
mjög kvenlegur á kvöldin og í
næturlífinu en dálítið kynlaus á
daginn, í takt við frelsi tíðarandans eins og kjóll Lanvin að nafni
Lesbos gefur til kynna en nafnið
er að finna á skissum tískuhússins sem sömuleiðis má finna á
sýningunni.
Sýningin var opnuð þann 20.
október og stendur yfir fram í
enda febrúar 2008. Ættu áhugamenn um tísku sem eiga leið um
París endilega að drífa sig á sýninguna.(Les Années folles, Musée
Galleria, 10 avenue Pierre Ier-de
Serbie, París 16. hverfi).
bergb75@free.fr
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)LMUR !GUILERA FANGAR DJARFAN STÅL
SÎNGKONUNNAR HANN ER Å SENN
NAUTNALEGUR FJÎRUGUR OG KVEN
LEGUR &LASKAN ER GAMALDAGS OG
RËMANTÅSK EN UM LEIÈ SEXÅ EINS OG
SVÎRT BLÒNDA 4ËNARNIR ERU FRÅSKANDI
TANGERÅNA OG SËLBERJATE (JARTA
TËNANA MYNDA KVENLEG BLËM EINS
OG SVÎLURËT BËNDARËS OG PLËMA
OG GRUNNTËN
ARNIR ERU
MOSKUS RAF
OG KREMKENND
VANILLA EN VAN
ILLA HEFUR
KYNÎRV
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¹SAMT ÖVÅ AÈ
MAGNA UPP
VELLÅÈAN
METNAÈ OG
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FYRIR B¾ÈI KONUR OG KARLA

Syndsamlega sykursætt

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Ein af dauðasyndunum sjö er
græðgi, en matarfíkn verður
æ algengari og ágirnd í það
sem sætt er. Íslendingar eiga
Norðurlandamet í sykuráti, en
hvað annað en sykur og gervisætuefni geta sefað nagandi
sykurþörf landsmanna?

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.
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inga fæði ekki að innbyrða meira
en 200 hitaeiningar úr viðbættum
sykri, en það samsvarar 50
grömmum á dag, sem er til dæmis
hálfur lítri af sykruðu gosi á dag.
Þá er ekki pláss fyrir súkkulaði
eða sykraðar vörur eins og morgunkorn, mjólkurvörur og annað
sem í leynist talsvert magn af viðbættum sykri,“ segir Hólmfríður.
Með viðbættum sykri er átt við
sykur sem bætt er í matvörur í
framleiðslu og getur verið allt frá
hvítum sykri, sírópi, hunangi, hrásykri, púðursykri, mólassa og
ávaxtasykri svo eitthvað sé nefnt.
„Það getur verið erfitt að átta sig
á magni viðbætts sykurs í vörum
því það er ekki skylda að gefa það
upp á umbúðum. Sykur frá náttúrunnar hendi finnst auk þess í mörgum matvælum, eins og mjólkur-

sykur
í
mjólkurvörum
og
ávaxtasykur í ávöxtum. En hvaða
tegund eða nafn sykurinn hefur
skiptir ekki öllu og þótt sumir
bendi á að hrásykur, hunang og
agave-síróp séu betri kostur og
innihaldi næringarefni sem ekki
séu til staðar í hvítum sykri, er það
í svo litlum mæli að þau leggja ekkert til næringargildis fæðunnar,“
segir Hólmfríður og tekur fram að
sykur í hóflegu magni sé ekki
hættulegur heilsu manna.
„Hollustugildi sykurs er nær
ekkert, en sætt bragð getur veitt
manni nautn í mataræði. Þeir sem
kjósa að draga úr sykri og gervisætum geta notað ferska og þurrkaða ávexti í staðinn, og þá má vitaskuld
nota
í
bakstur
og
sælgætisgerð.“
THORDIS FRETTABLADIDIS
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„Vilji fólk sneiða alfarið hjá sykri
og tilbúnum sætuefnum en þrái
sætt bragð eru ávextir vænlegasti
kosturinn,“ segir Hólmfríður Þorgeirsdóttir,
næringarfræðingur
hjá Lýðheilsustöð, en stofnunin
hvetur landsmenn til að forðast
öfgar og óhóf í mataræði.
„Undanfarið hefur verið mikill
áróður gegn sykurneyslu og
margir hafa tekið allan hvítan
sykur úr sínu mataræði. Við komumst auðvitað vel af án viðbætts
sykurs en það er ekki endilega
nauðsynlegt að útiloka hann alveg.
Margir blekkja sjálfa sig með því
að velja hrásykur eða önnur sætuefni í staðinn, en þau eru lítið
skárri en hvítur sykur fyrir heilbrigða einstaklinga. Lýðheilsustöð
tekur ekki þátt í fanatík, en hvetur
til fjölbreytts mataræðis og að
fólk borði sem oftast hollan mat,
og þar rúmast sykur innan ákveðinna marka,“ segir Hólmfríður,
sem telur ekki að fólk þurfi að útiloka sykur þótt vandað sé til fæðuvals að öðru leyti.
„Sykurneysla hérlendis hefur
verið mest hjá unglingum, en ráðlagt er að sykur sé ekki meira en
tíu prósent af orku dagsins. Þannig
ætti manneskja á 2.000 hitaein-
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Jólabasar
Hringsins

TM

Árlegur jólabasar Hringsins
verður haldinn á laugardaginn,
11. nóvember, á Grand Hóteli
við Sigtún og hefst kl. 13.

húðvörn gegn kulda
og snertiofnæmi

Hringurinn er góðgerðafélag sem
safnar fé til styrktar veikum börnum á Íslandi. Undirbúningur jólabasarsins hefst strax í janúar þegar
félagskonur koma saman til hannyrða. Þær hittast síðan vikulega til
að föndra, sauma og prjóna muni
til að selja. Síðustu dagana fyrir
basarinn er svo bakað, því kökusala er mikilvægur hluti af basarnum. Einnig eru jólakort Hringsins
þar til sölu.
Aðalverkefni Hringsins hefur
verið uppbygging Barnaspítala
Hringsins. Einnig hafa mörg önnur
verkefni sem tengjast veikum
börnum verið studd og styrkt, svo
sem uppbygging Barna- og unglingageðdeildar Landspítala og
rekstur Sjónarhóls, ráðgjafamiðstöðvar barna með sérþarfir. GUN

Lagar fljótt húðþurrk,
roðaflekki, þurrkabletti
sviða og kláða
í andliti og
höndum.

Samkvæmt nýrri rannsóknarskýrslu Matís er harðfiskur enn hollari en áður
var talið, prótínríkur og inniheldur mikið af vítamínum og bætiefnum.
Okkar kælda framleiðsluaðferð kemur mjög vel út í öllum samanburði.
Fæst í flestum matvöruverslunum og á bensínstöðvum um allt land
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Fyrir börn, hlífir
húðinni við kulda,
munnvatni, tárum
og nefrennsli.

 

Meiri gæðaharðfisk!

Verndar húðina
fyrir efnum á
pH1 – pH12.
Engin fituáferð.

Proderm er læknavara.
Rannsóknir staðfesta virkni.

Fæst í apótekum

6IÈ BJËÈUM FJÎLBREYTTAR VÎRUR SEM MA
ERU FRAMLEIDDAR MEÈ MANNESKJUNA OG
FRAMTÅÈINA Å HUGA N¹TTÒRUV¾NAR VÎRUR
OG LÅKA EITTHVAÈ FYRIR ALLA
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,JËSASERÅUR

ERU VÅÈA KOMNAR UPP ÖËTT ENN SÁU T¾PIR TVEIR
M¹NUÈIR TIL JËLA ¶AÈ ER ÖË UM AÈ GERA AÈ LÕSA AÈEINS UPP
SKAMMDEGIÈ OG SKREYTA MEÈ FALLEGUM LJËSUM SEM ÖURFA EKKI
ENDILEGA AÈ VERA BUNDIN JËLUNUM

(ÁR KÅKIR 'UÈMUNDUR 'RÅMSSON FRAMKV¾MDA
STJËRI ¥SPAN EHF Å GEGNUM SÕRUÖVEGIÈ GLER 6EL
M¹ SJ¹ ÒT UM MUNSTUR ÖESS INNAN FR¹ MEÈAN
ÖEIR SEM ÒTI STANDA SJ¹ EKKI INN NEMA LEGGJAST
FLATIR MEÈ NEF SÅN ¹ RÒÈUNA OG ÖAÈ HEFUR
ALDREI TALIST TIL MANNASIÈA ¹ ¥SLANDI
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.Ò ÖEGAR DAGINN TEKUR AÈ STYTTA
ER NOTALEGT AÈ HAFA MILT LAMPA
LJËS Å KRINGUM SIG 3KAPA M¹
HUGGULEGA STEMNINGU OG RËMANT
ÅSKT ANDRÒMSLOFT EINFALDLEGA MEÈ
ÖVÅ AÈ VERÈA SÁR ÒTI UM FALLEGAN
LAMPA SEM GEFUR FR¹ SÁR Ö¾GILEGA
BIRTU %INNIG GETA LAMPARNIR VERIÈ
HIÈ MESTA STOFUST¹SS ²RVALIÈ ER
FJÎLBREYTT OG F¹ST LAMPAR Å ÕMSUM
VERÈFLOKKUM VÅÈA UM B¾INN %KKI
ÖARF AÈ EYÈA MIKLU TIL AÈ F¹ SÁR
S¾TA LAMPA SEM GEFA FR¹ SÁR RË
ANDI LJËS OG ÖAÈ ER UM AÈ GERA AÈ
VELJA GËÈAN STAÈ FYRIR GRIPINN HS
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Hringdu í síma

Silkimjúk áferð
Sandblásið gler heldur velli
í innanhússhönnun og hefur
verið í dálæti hjá Íslendingum í áratugi, eins og sjá má á
útihurðum í hverfum kynslóðar
eftirstríðsáranna.
„Það er ekkert lát á vinsældum
sandblásins glers, en það sem
hefur leyst sandblástur af hólmi
er sýruþvottur glerja. Hann gefur
eins útlit en silkimýkri áferð sem
auðveldar þrif, þar sem sandblástur skilur eftir sig grófari
áferð,“ segir Guðmundur Grímsson, framkvæmdastjóri Íspan ehf.
sem býður endalausa möguleika í
meðferð glerja.
„Sandblásna áferðin passar við
allt. Hún er hlutlaus og hleypir inn
dagsbirtu, á meðan ekki sést inn
til manns, og er sígild með tilliti til
breytinga í innréttingum og litavals húseigenda,“ segir Guðmundur. Vinsælast er sandblásið
og sýruþvegið gler í útihurðir,
glugga, milliveggi, sturtuveggi og
hverskyns innréttingar.
„Margir spara nú stórfé í tilviki
eldri eldhúsinnréttinga með því að
mála gömlu flísarnar á milli og
setja sandblásið gler ofan á, sem

kemur ákaflega fallega út, ásamt
því að spara mikla vinnu við niðurrif annars vandaðra innréttinga. Í
gömlum húsum má líka enn sjá í
útihurðum og gluggum sandblásið
gler sem margir vilja halda í, passi
það við húsið nú, en slípaðan glerkant, sem vinsæll var upp úr 1950
til ´60, hefur maður ekki enn séð í
nútímaútfærslum,“ segir Guðmundur, en Íspan býður einnig
upp á sandblástursútlit með
álímdri filmu.
„Filmur eru sniðugar í tilvikum
þar sem nöfn fjölskyldumeðlima
eru talin upp á útihurðinni. Þá er
auðveldara að fletta filmunni af
en taka glerið úr þegar skipt er
um húsnæði,“ segir Guðmundur.
Möguleikar í útfærslum eru
óþrjótandi og sömuleiðis hugmyndaflug viðskiptavina.
„Flestir vilja rúður með húsnúmeri, nöfnum og hverskyns
munstrum, en tæknin í dag býður
upp á allt sem hugurinn girnist,
jafnvel mynd af fjölskyldunni ef
því er að skipta. Þá er speglagler
að verða æ vinsælla, en því fylgir
mikið öryggi þar sem ekki sést í
gegn nema innan frá, sé útiljósið
kveikt til að lýsa upp spegilinn að
utan.“
THORDIS FRETTABLADIDIS
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Salerni með
hæglokandi setu

kr. 9.900.-

Hreinsar, fægir og verndar samtímis.

Án skaðlegra efna • Fitu- og kýsilleysandi
Húðvænt • Náttúrulegt • Mjög drjúgt

Ótrúlegur
árangur
Svampur
fylgir með

Hentar vel til þrifa á blöndunartækjum, vöskum,
ryðfríu stáli, áli, kopar, messing, gleri, plasti,
lökkuðum flötum, kristal, keramiki, postulíni ofl. ofl.
Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Tengi - Melabúðin - Verkfæralagerinn - Eyjatölvur Miðstöðin Vestmannaeyjum - Pottar og prik Akureyri - Rafsjá Sauðárkróki - Áfangar Keflavík Skipavík Stykkishólmi - Nesbakki Neskaupsstað - Vélaleiga Húsavíkur - Verslanir Rönning Litabúðin Ólafsvík - Tengi - Byggt og búið - SR byggingavörur Siglufirði - Núpur Ísafirði.
Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.

Skútuvogi 4 - s. 525 0800
Baðdeild Álfaborgar
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Aflmikil glæsikerra
Reynsluakstur Range Rover
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Breyta
jeppum í
tryllitæki
Fjölmargir jeppaeigendur vilja hafa stærri dekk undir
bílunum sínum og breyta þeim þannig að þeir séu stærri
og þar með flottari að margra mati. Hjalti Hjaltason,
þjónustustjóri Arctic Trucks, segir flesta kjósa svokallaðar
minni breytingar, sem einhverjum þættu þó nokkuð
stórar.
„Algengustu breytingarnar hjá okkur eru minni breytingar en
þá er verið að setja 33 til 35 tommu dekk undir bílana sem eru á
28 til 29 tommu dekkjum þegar þeir koma til okkar,“ segir Hjalti
en slíkar stækkanir krefjast þess að skorið sé úr brettunum
til að dekkin rúmist þar. „Bílarnir hækka í heildina í kringum
átta sentímetra við breytinguna. Þá skerum við úr brettum og
skiptum um allt sem til þarf, til dæmis hluta úr grindinni,“ segir
Hjalti. Nýir brettakantar séu settir á bílana þegar það á við,
aurhlífum bætt á og gangbrettum við hurðirnar auk þess sem í
sumum tilfellum þarf að skipta um hluta úr fjöðrunarbúnaði til
að bera stækkunina uppi.
Hjalti segir að fyrirtækið sérhanni og smíði fyrir sig nánast allt sem þarf til breytinganna. „Við höfum alla tíð haft það
að leiðarljósi að fjöldaframleiða sem flesta íhluti til að þeir séu
allir eins því þannig tryggjum við bestu gæðin,“ segir Hjalti og
tekur dæmi: „Við látum til dæmis framleiða fyrir okkur brettakanta erlendis sem eru úr sama efni og bílaframleiðendur nota
á stuðarana og notum þá í flestum tilfellum við breytingarnar.“
Stærri breytingar segir Hjalti felast í því að auk þess sem
stærri dekk eru sett undir bílinn þá eru aftari hásingarnar
færðar aftar og jafnvel skipt um gírhlutföll í hásingum. „Þegar
við tölum um stærri breytingar þá meinum við þegar bílar eru
settir á 38 tommu dekk og þaðan af stærri. Í sumum bílum
höfum við þurft að skipta algjörlega um hásingu því sú sem er
fyrir er ekki nægilega sterk,“ segir Hjalti.
Arctic Trucks er eitt þeirra fyrirtækja sem eru í útrás.
Það hefur rekið fyrirtæki í Noregi í nokkur ár, auk þess sem
fyrirtækið er með skrifstofu í Lettlandi. „Fyrirtækið einkennist
af sérlausnum svo það er frábær viðurkenning fyrir okkur og
íslenska jeppamennsku að við höfum verið að vinna sérverkefni fyrir norska herinn,“ segir Hjalti og bætir því við að Arctic
Trucks fái fjölda fyrirspurna að utan um breytingar og jafnvel
sendi sumir bílana sína hingað til lands í breytingu. „Það má
í raun segja að við gerum hvað sem fólki dettur í hug,“ segir
Hjalti.
sigridurh@frettabladid.is

Hjalti V. Hjaltason, þjónustustjóri hjá Arctic Trucks, segir
minni breytingar á jeppum algengastar hjá fyrirtækinu en
það felur í sér að bíllinn fer á 33 til 35 tommu dekk.

Þessi björgunarsveitarbíll er í breytingu hjá Arctic Trucks.
Dekkið sem var undir bílnum liggur nú upp að hinu nýja
sem er tvöfalt breiðara og mun stærra að öllu leyti.

Hér má glögglega sjá muninn á því
þegar bíll er kominn úr breytingu. Til
hægri er óbreyttur bíll en sá til vinstri er
fullbreyttur á 35 tommu dekkjum.

Eins og nýr fyrir næsta vor

„Það er gott að setja bílinn inn á veturna,
helst í upphitað húsnæði, og láta hann síga
niður á búkka svo hann standi ekki á hjólunum,“ segir Gísli Gunnar Jónsson, margfaldur Íslandsmeistari í torfæru. „Það er
auðvitað allt í lagi að hafa þá úti, ef menn
setja frostlög á bílana og búa þá að öðru
leyti vel undir veturinn,“ segir Gísli. Hann
segir þó vænlegri kost að geyma bílana
innandyra í upphituðu húsi, þar sem króm
og annað þvíumlíkt geti skemmst í frosthörkunni sem einkenni oft íslenska vetur.
Eins segir Gísli dæmi þess að menn noti
bílana á veturna þótt keppnistímabilinu sé
lokið. Það fari í sjálfu sér ekki illa með þá
en hins vegar þyki flestum bæði of tímafrekt og kostnaðarsamt að leika sér á bílunum allt árið um kring, sérstaklega þeir sem
hafa keppt á mótum í Noregi og Finnlandi.
Sjálfur rekur Gísli bílaverkstæði þar
sem hann geymir bifreiðina sína, sem er

MYND/JAK

Þegar torfærutímabilinu lýkur á veturna skiptir máli að ganga vel frá tryllitækjunum og undirbúa þau fyrir næsta
keppnistímabil. Gísli Gunnar Jónsson,
sem hefur oftast orðið Íslandsmeistari í
torfæru, lumar á nokkrum góðum ráðum í frágangi og viðhaldi torfærubíla.

Hér fagnar Gísli sigri í keppni í torfærukeppni sem
haldin var í Noregi í fyrra.

Bíll Gísla hefur verið verulega endurbættur.

verulega endurbættur Jeepster. Hann
lætur hana óafskipta í einu horninu þar til
í febrúar, enda segist hann þá líkt og fleiri
vera búinn að fá nóg eftir sumarið. Aðrir
vilji hins vegar hefjast strax handa við að
yfirfara bifreiðar sínar og gera við þær.
Í raun gildir þó einu hvort menn byrja
fyrr eða seinna á yfirferðinni, þar sem alltaf þarf að fylgja ákveðinni rútínu að sögn
Gísla. „Flestir taka bílana sína í sundur,

fara yfir mótorinn og annan búnað lið fyrir
lið. Svo sprauta þeir bílana, sem eru margir
illa farnir eftir veltur. Það þarf ekki nema
eina slíka til að skemma skrokkinn.“
Gísli minnist þess þegar hann komst
sjálfur í hann krappan í síðustu keppninni
í Grindavík árið 2001, en þá velti hann bíl
sínum svo illa að bifreiðin varð öll uppásnúin eins og hann orðar það og veltubúrið eyðilagðist. Gísli prísaði sig sælan að

sleppa ómeiddur frá hrakningunum, en bifreiðin þarfnaðist mikilla viðgerða.
Hann segir ekki óalgengt að menn verði
fyrir óhöppum sem þessum í keppnunum og
í raun séu margir torfærubílanna sprautaðir
reglulega allt keppnistímabilið, en það sé
gert svo að þeir líti sem best út.
Hvað fyrrnefnd ráð varðar segir hann
þau góðan grunn að næsta keppnistímabili. „Ef menn fylgja þessum einföldu
leiðbeiningum, ætti bifreiðin að vera eins
og ný um vorið,“ segir Gísli og með alla
sína reynslu hefur hann sjálfsagt eitthvað
til síns máls.
roald@frettabladid.is

LAND ROVER DISCOVERY 3
Gerðu enn meira
www.landrover.is

DISCOVERY 3 S Windsor
KR. 5.950.000
Windsor staðalbúnaður: 6 þrepa sjálfskipting, Terrain Response fjórhjólakerfi, hæðarstillanleg loftpúðarfjöðrun, sjö fullorðinssæti,
Hljóðlát TDV6- 189 hestafla díselvél, hiti í fram- og aftursætum, hiti í framrúðu og rúðusprautu, skriðstillir o.fl.
Bíll á mynd: DISCOVERY 3 S Windsor með G4 aukahlutapakka að verðmæti kr. 390.000.
B&L ¥ Grjthlsi 1 ¥ 110 Reykjavk ¥ Smi 575 1200
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Bíldshöfði 14 - Sími 553 1244 – ljosboginnehf@simnet.is

Mikið úrval af:
störturum og alternatorum fyrir
flestar gerðir fólksbíla, vörubíla og
vinnuvéla. Einnig varahlutaþjónusta

Range Rover Sport SE TDI með V8-vél er kraftmikill bíll enda með 272 hestöfl undir húddinu.

(0) 3AVAGE 8  
FJARSTÕRÈUR TORF¾RU TRUKKUR
®ÚUGASTA ÒTG¹FAN TIL ÖESSA

4ËMSTUNDAHÒSIÈ o .ETHYL  o SÅMI  
WWWTOMSTUNDAHUSIDIS

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aflmikil glæsikerra
Range Rover Sport SE TDI býr
yfir miklum krafti, glæsileika
og þægindum.
Tilfinningin að aka Range Rover er
allt önnur en fylgir flestum öðrum
bílum. Maður finnur fyrir vissri
upphafningu líkt og hinir ökumennirnir líti mann öðrum augum en
áður. Líklega tengist það þeirri staðreynd að jeppinn hefur verið gríðarlega vinsæll meðal „yfirstéttarinnar“, ríkra bankamanna og annarra sem vilja sýna að þeir eigi nóga
aura í vasanum. Ósjálfrátt reynir
maður að finna sér annan starfstitil,
athafnamaður væri til dæmis alveg
kjörið.
Í nýlegri úttekt Markaðarins
í Fréttablaðinu kom í ljós að sala
lúxusbíla hefur blómstrað það sem
af er ári á sama tíma og dregið hefur
verulega úr sölu „venjulegra bíla“.
Mesta sprengingin var í sölu Land
Rover-jeppa, sem jókst um hundrað
prósent á tímabilinu. Vinsælastur
Roveranna hefur verið Range Rover
Sport sem ritað er um hér.
Í raun er varla hægt að segja
nokkuð neikvætt um þennan bíl.
Hann er útbúinn öllum þeim þægindum sem ökumaður gæti óskað
sér, er mjúkur og lipur í keyrslu í
borginni og hefur gífurlegan kraft
á þjóðvegum en getur samt allt það
sem góður jeppi á að geta. Augljós
ókostur er vissulega verðið, bæði
vegna þess að ekki hefur hver sem
er efni á rúmlega níu milljóna króna
bíl og einnig gæti eigandi slíks gimsteins verið smeykur við að láta
hann vaða í hvaða ógöngur sem er á
fjallvegum landsins.
Reynsluekinn var átta sílindra
Range Rover Sport SE TDI. Dísilvélin skilar ótrúlegum krafti, 727

Farangursrými er tæpir 1.000 lítrar og
hægt að stækka það töluvert með því að
leggja niður sætin.

Mælaborðið er fallegt áferðar þó að takkaflóðið geti í upphafi ruglað menn í ríminu.

hestöfl og togið 640 Nm. Reyndar
þarf töluverðan kraft til að knýja
áfram bílinn sem er þungur, rúm
tvö og hálft tonn, en ekki er hægt
að finna fyrir því í akstri enda spýtist bíllinn áfram við léttan þrýsting
á bensíngjöfina. Sportútgáfa Range
Rover er eitthvað minni um sig en
stóri bróðir hans, en á móti koma
sportlegri aksturseiginleikar sem
fást meðal annars með sex þrepa
sjálfskiptingu með Command shiftbeinskiptivali.
Bíllinn eyðir ótrúlega litlu miðað
við þyngd og kraft, aðeins 11,1
l/100 km sem verður að teljast gott,
líka fyrir dísilbíl. Ósjálfrátt tengir
maður dísilvélar við háværan gang.
Hljóðeinangrunin í bílnum er hins
vegar frábær og ekki að heyra að
þarna sé dísilbíll á ferð.
Mikið af aukabúnaði fylgir
bílnum en of langt mál væri að fara
yfir hann allan og látum við nægja
að telja upp það sem kom þægilega
á óvart.
Loftpúðafjöðrun gerir ökumanni
kleift að stilla hæð bílsins með
einum takka, lækka má hann um 55
mm sem getur komið sér vel þegar
fínar frúr þurfa að stíga upp í bílinn.
Hiti er í framrúðu líkt og víða er
í afturrúðum en þræðirnir eru það
mjóir að þeir trufla ekki.
Bíllinn er búinn bakkvörn, sem
hjálpar mikið enda ekki alltaf gott
að sjá aftur fyrir sig í svo stórum
bíl. Í svartasta skammdeginu
kveikir bíllinn svo á hliðarljósum í
þá átt sem verið er að beygja.
Fyrir öllu er hugsað. Til dæmis

REYNSLUAKSTUR
RANGE ROVER SPORT TDV8
Vél: 272 hö/640 Nm Túrbó dísil
Þyngd: 2.697 kg
0-100 km: 9,2 sek.
Farangursrými: 958 l/ 2.013 l
Eyðsla: 11,1 l/100 km
Verð: 9.220.000 kr.

Terrain Response aldrifsbúnaðurinn
gerir ökumönnum lífið auðveldara.
Með því að snúa takkanum má stilla
hvernig bíllinn bregst við mismunandi
aðstæðum.

hafa dömur oft verið í vandræðum
með hvar þær eigi að geyma veskin
sín en í Sportinum er gott rými milli
sætanna þar sem má tylla selskapsveskjum og jafnvel stærri tuðrum.
Síðast en ekki síst verður að nefna
Terrain Response-aldrifsbúnaðinn
sem er frábær uppfinning, sérstaklega fyrir þá sem minna kunna fyrir
sér í jeppamennsku. Með einum
takka er hægt að stilla hvernig bíllinn bregst við mismunandi aðstæðum og töluverður munur finnst á
milli allra stillinga.
solveig@frettabladid.is

FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

2.995.000 kr.

L200

Aukahlutapakki að verðmæti 230.000 kr. innifalinn
Heitklæðning í palli • Dráttarbeisli • 32" dekk

Sigurvegari
L200 kom best út í flokki pallbíla í hinu svokallaða „Elgsprófi“.
Prófið lætur reyna á stöðugleika bíla og er haldið af sænska bílablaðinu
„Teknikens Värld“. Fullkominn drifbúnaður L200, stöðugleikastý ring og
spólvörn stóðust þær miklu kröfur sem eru gerðar til bílsins.
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Margt að læra í nýliðaferð
Bergur Pálsson fór í nýliðaferð
4x4 klúbbsins í fyrra og sér
ekki eftir því. Þar læra nýliðar
hvernig eigi að bera sig að á
fjöllum og kynnast skemmtilegu fólki.
Bergur Pálsson bjó lengi í Danmörku, þar sem lítil þörf er á
jeppum og stórum dekkjum. Þó
blundaði alltaf í honum draumur
um góðan fjallabíl og þegar heim
var komið var stefnan sett á jeppakaup. Fyrir þremur árum eignaðist hann svo jeppa af gerðinni
Benz G, 23 ára gamlan, fullbreyttan og áreiðanlegan á fjöllum.
Bergur hafði sjálfur ferðast eitthvað um hálendið í rúmt ár þegar
hann ákvað að skella sér með í nýliðaferð 4x4. „Þetta var tækifæri
til að komast á fjöll, hitta fleiri
sama sinnis og njóta góðs félagsskapar,“ segir Bergur um ástæðu
fararinnar en Ferðaklúbburinn
4x4 býður upp á nokkrar nýliðaferðir á hverju hausti sem Bergur
segir að mikið sé að græða á fyrir
nýgræðinga. Mismunandi nýliðaferðir eru í boði, bæði fyrir mikið
og minna breytta bíla og getur
því hver fundið það sem honum
hentar.
Í ferðinni sem Bergur fór í fyrra
var stefnan sett á Jökulheima,
sem eru í Tungnaárbotnum nærri
jaðri Tungnaárjökuls. Hópurinn
lagði af stað á föstudegi. „Myrkur
var á leiðinni og því þurfti að
keyra eftir GPS,“ útskýrir Bergur.
Allir komust heilir í hús um miðnætti enda leiðangursstjóri ávallt
fremstur og annar vel útbúinn bíll
aftastur sem gat aðstoðað þá sem
lentu í vandræðum.
Sólin skein á ferðalangana á
laugardagsmorgni þegar haldið
var af stað í Grímsvötn. „Við jökulrönd er farið yfir Tungnaá á ís.
Ísinn hélt okkur þannig að fyrsta
raunverulega brekkan var nokkuð
inni á jöklinum. Hún lætur lítið yfir

Þegar komið var í Grímsvötn var dúnalogn og mælarnir sýndu 30 stiga frost. Andardrátt ferðalanga hélaði í nösum.

sér en vegna lauss snjós reyndist hún farartálmi fyrir nokkra.
Einn var dreginn áleiðis upp og
aðrir hleyptu passlega mikið úr
dekkjum,“ segir Bergur og telur
mikla list liggja að baki því að
hleypa rétt úr dekki. „Sumir komust reyndar upp með það að láta
farþega bílsins ganga upp brekkuna til að létta jeppann.“
Einn bílinn varð að skilja eftir
á miðri leið í Grímsvötn, líklega
vegna stíflaðrar olíusíu. „Þá var
okkur sagt að sía ætti að vera til
vara í öllum bílum og vera hluti af
útbúnaðarlista bíls,“ segir Bergur
og líkir ferðinni við hálfgert námskeið í jeppamennsku.
Bílstjóri og farþegar bilaða
bílsins fengu far með öðrum og
áfram var haldið í Grímsvötn.
Bíllinn var síðan sóttur á bakaleið-

inni og dreginn í Jökulheima, þar
sem reynsluboltar komu honum í
gang.
Þegar upp á jökulinn var komið
bilaði demparafesting í öðrum
jeppa. Hófst þá mikil leit að svipaðri ró í öðrum bílum. Hún fannst
og fékk nýjan samastað í bilaða
bílnum.
Þegar komið var í Grímsvötn
var alger logn og stilla. Mælar
sýndu 30 stiga frost og aðeins var
stoppað í stutta stund til að olían
á bílunum myndi ekki byrja að
krapa. Haldið var áfram í Þórðarhyrnu, þá Pálsfjall og að lokum
komið aftur niður í Jökulheima.
Um kvöldið var sameiginlegur matur þar sem stjórn 4x4 grillaði. Mikið var rætt og skrafað og
sagðar jeppa- og reynslusögur
sem nýliðarnir lærðu mikið af.
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Heilsárs- og vetrardekk fyrir jeppa og jepplinga
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Dæmi um gott verð:
31x10.50R15 Maxxis, kr. 12.900

PIPAR • SÍA • 71983

33x12.50R15 Maxxis, kr. 15.900

MYND/BERGUR PÁLSSON

Bergur ásamt börnum sínum þremur þeim Ingunni Lilju, Steini og Tinnu Björk, sem
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
raða sér upp á Benz G jeppann góða.

„Þarna kynnist ég líka fólki sem
ég hef farið í ferðir með síðan,“
segir Bergur og hrósar allri skipulagningu ferðarinnar enda hafi

leiðangursstjórar verið miklir
reynsluboltar og haft frá ótrúlegustu hlutum að segja.
solveig@frettabladid.is

L FERÐIR FERÐAFÉLAGS 4X4 Á NÆSTUNNI
Farið verður í tvær ferðir á vegum Ferðafélags 4x4 helgina 24.-25. nóvember. Önnur er ætluð breyttum jeppum á 38 tommu dekkjum eða stærri.
Farið verður inn í Strút, sem er skáli Útivistar. Skráning er hafin, verð er
4.500 krónur en innifalin er gisting, fararstjórn og sameiginleg kvöldmáltíð á laugardeginum.
Hin ferðin er fyrir óbreytta jeppa og einnig þá sem eru á breyttum
jeppum en hafa ekki komið áður í ferð en langar að spreyta sig á jeppanum sínum.
Gist verður í Hólaskógi þaðan sem farið verður í skemmtilegan bíltúr. Í
góðum snjóskafli fá menn að leika sér, festa bílana og glíma við að losna.
Hópnum verður eitthvað skipt niður þannig að þeir sem eru á stærri
dekkjum fái einnig að reyna á kunnáttu og getu bíla sinna. Þessi ferð er
opin öllum sem hafa áhuga á að koma með.
Í tengslum við ferðina verður væntanlega boðið upp á námskeið, litið
í heimsókn í bílskúr einhvers og kíkt í húddið. Þessi ferð kostar 4.200
krónur en innifalin er gisting, fararstjórn og sameiginleg máltíð á laugardagskvöldinu.

275/70R16 GT-Radial, kr. 14.900
265/70R17 GT-Radial, kr. 16.900

m
Við míkróskeru
kin
og neglum dek
fyrir þig

Eigum einnig úrval af öðrum stærðum af
heilsársdekkjum fyrir flestar gerðir jeppa og
jepplinga á hagstæðu verði.

Líttu vel út!
Snjóskafa fylgir
hverjum dekkjagangi

ALORKA • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

Frá nýliðaferð 4x4 í fyrra. Skálar Jöklarannsóknafélags Íslands á Svíahnjúki
voru kærkomin sjón fyrir þreytta ferðalanga enda útbúnir salerni og sánu.
MYND/THOMAS WERNER

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 39462 10/07

Listasafn Íslands er alltaf opið

Land Cruiser - Fegurðin liggur í frelsinu
Þú ferð á fjöll og tekur landslagið inn. Þú skoðar stílinn, formin og litasamsetningarnar. Þú nýtur þess að vera algjörlega frjáls og óbundinn af
smekk annarra og lætur jökulinn bera við himinn á öllum árstímum.
Breyttur Land Cruiser er rétti ferðafélaginn; hörkuskemmtilegur og
spennandi … eins og þú.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Lykilatriði að ana ekki út í vitleysu
Þeir sem stunda haustveiðar
á hálendinu þurfa að undirbúa sig vel fyrir brottför því
margt þarf að hafa í farteskinu.
Ekkert er þó eins dýrmætt og
dómgreindin.
Gustav Smári Guðmundsson er
einn þeirra sem iðka það að fara til
fjalla og leita uppi veiðibráð. Það
fer svo eftir tímabilum hvað er í
sigti hverju sinni.
Hann er ekkert áfjáður í viðtal
um þetta áhugamál sitt og þykist
ómögulegur talsmaður veiðimanna
en lætur til leiðast og svarar spurningum blaðamanns í léttum tón. Sú
fyrsta snýst um hvort einhvern
tíma hafi þurft að leita að honum.
„Nei, ég hef blessunarlega
sloppið við það. Þetta er nú oftast spurning um að gera ekki einhverja vitleysu. Um síðustu helgi
sá ég til dæmis jeppa keyra út á ís
sem ég hefði ekki einu sinni þorað
að labba út á. Það þurfti björgunarsveit til að ná honum upp.“
Gustav segir algera nauðsyn að
hafa GPS-staðsetningartæki með
sér í háfjallaferðum. „GPS kostar
bara einhvern þrjátíu þúsund kall
en þegar maður lendir í þoku og
dimmviðri getur verið lífsspursmál að hafa það með.

Gustav Smári er meiri veiðimaður en hann vill vera láta. Þessa mynd tók vinur hans Sigurður Jökull ljósmyndari af honum í einni
ferðinni.

Svo er líka lykilatriði að vera vel
klæddur og eins að vera á þokkalegum bíl sem búinn er til vetraraksturs því það er oft allt annað
veður til fjalla en á láglendi. Fólk
fer til dæmis ekkert á fólksbíl upp
á hálendið á þessum tíma. Númer

eitt er alltaf að láta skynsemina
ráða, hlusta á veðurspá áður en
lagt er af stað og fara ekki út í eitthvað sem ekkert vit er í,“ segir
Gustav og meinar greinilega hvert
einasta orð.
Ekki kveðst Gustav vera með

talstöð á ferðum sínum en hins
vegar með MNT-síma. „Þeir verða
þó ekki nothæfir mikið lengur því
það er verið að leggja þá niður en
þá koma Tetra-gervihnattasímar
í staðinn. Þeir eru auðvitað miklu
dýrari.“

Eitt af öryggisatriðunum sem
Gustav nefnir er að fara ekki einbíla langt inn á hálendið á þessum
árstíma.
„Menn verða að minnsta kosti
að vera mjög vel útbúnir ef menn
eru einir á ferð en best er að vera í
samfloti með öðrum. Ég var nýlega
á ferð með vel búnum breyttum
bíl á 38 tommu dekkjum með allar
græjur. Við þurftum að hleypa
úr dekkjunum í miklum snjó og
hálku því þannig varð bíllinn mun
stöðugri. En við vorum að mæta
miklu verr búnum bílum með fullan þrýsting í dekkjunum.“
Gustav segir um að gera að
drífa sig heim af fjöllum ef farið
sé að þykkna upp og veður að gerast válynd. „Um síðustu helgi var
einn í kringum mig í þoku uppi á
Lyngdalsheiði og hann var svo áttavilltur að hann var kominn tvo kílómetra í þveröfuga átt við bílinn. Ég
náði símasambandi við hann og gat
gengið á hann. Svo rötuðum við
heim með hjálp GPS-staðsetningartækjanna minna.“
Gustav þykir greinilega nóg
komið af heilræðum og segir hlæjandi í lokin: „Annars skaltu ekki
stilla mér upp sem sérfræðingi
um rjúpnaveiðar. Það gæfi ranga
mynd af mér.“
gun@frettabladid.is

Á vefsíðunni www.mmedia.is/gjjarn/sjeppar/ er notendum bent á hvers konar dekk
henta best á jeppa í snjó og á jöklum, fjallað um fjöðrun og stýri og margt fleira.

Fróðleikur fyrir ferðina
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um
notkun jeppa í snjó og á jöklum
má finna á vefsíðunni Snjójeppar undir vefslóðinni www.mmedia.is/gjjarn/sjeppar/.
Fyrst ber að nefna ítarlegar
upplýsingar um snjójeppadekk, í
þessu tilviki radial dekk sem eru
önnur tveggja dekkjategunda
sem eru í notkun, en hin gerðin er
diagonal dekk. Komið er inn á atriði eins og belgi, felgur, dekkjaskurði og -stærð, hávaðamælingu, loftþrýsting og ýmsar aðstæður sem geta átt þátt í að gera
dekk hættuleg.
Þá er fjallað um drif og driflása og í því samhengi hvaða
lásar henta best jeppum. Drif og
hlutföll eru líka til umræðu og
hægt að nálgast á heimasíðunni
sérstakan reikni fyrir hlutföll í
jeppum.
Fjöðrun er enn fremur til umfjöllunar og leitast við að svara
spurningum eins og hvað sé
gott á vegum, hvað henti utan
vega og hvernig er hægt að láta

fjöðrunina fara saman þegar
gefið er inn. Ásamt því er fjallað
um fjaðraða vigt, veltidempun,
veltistífni, blaðfjaðrir og heilar
stífur svo fátt eitt sé nefnt.
Eins er skýrt frá þætti fjöðrunar og stýris með viðeigandi
orðskýringum, til að fyrirbyggja
allan misskilning. Þar er greint
frá því hvaða ástæður kunna að
vera fyrir slæmum aksturseiginleikum breyttra jeppa og hvaða
lausnir eru í boði.
Komið er inn á mikilvægi talstöðva, sem teljast til öryggisatriða á jeppaferðalögum uppi á
fjöllum, og taldar upp helstu tegundir sem eru í boði, kostir þeirra
og gallar.
Þá er greinargóð umfjöllun
um GPS-tæki og listi yfir annan
búnað í jeppa, svo sem verkfæri
og varahluti. Síðast en ekki síst
er fjallað um hvað ber að varast
að taka með í ferðina, enda er það
ekki síður mikilvægt en að vita
hvað á að vera með í för.
- rve
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Dótakassi jeppamannsins
Úrval tækja og tóla í jeppa
verður sífellt fjölbreyttara
enda nauðsynlegt að vera
vel útbúinn áður en keyrt er
af stað út á land. Ásgeir Örn
Rúnarsson, framkvæmdastjóri
verslunarinnar AMG Aukaraf, segir nokkrar græjur þó
eftirsóttari en aðrar um þessar
mundir.
„VHF-talstöðvar eru vinsælar
í jeppa. Þar nýta menn uppbygginguna sem ferðaklúbburinn 4x4 hefur gert með uppsetningu endurvarpa. Samskiptakerfið hefur mikið verið notað af
jeppamönnum, en endurvarpann
má nota til að lengja drægni talstöðvanna. Þar erum við með 25V
talstöðvar sem búa yfir ágætis
sendistyrk,“ segir Ásgeir Örn
Rúnarsson,
framkvæmdastjóri
verslunarinnar AMG Aukaraf,
sem sérhæfir sig meðal annars í
sölu á fylgibúnaði í bíla.
Ásgeir segir VHF-talstöðvarnar nettar og þær megi því hæglega fella inn í mælaborð. Sé því
ekki viðkomið er fyrirtækið með
talstöðvar með losanlegri fram-

Ásgeir Örn Rúnarsson segir margt í boði fyrir jeppaáhugamenn en nokkrir hlutir
séu þó vinsælli en aðrir. Hérna stendur hann fyrir framan björgunarsveitarbíl frá
Flugbjörgunarsveitinni á Hellu, sem verið er að setja aukarafbúnað í. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

hlið, sem má setja ofan á mælaborð eða utan á það. Síðan er talstöðin sjálf svartur kassi sem er
settur undir mælaborðið eða á bak
við klæðninguna.
Ásgeir segir notkun slíkra talstöðva hafa aukist mikið og sé
ástæðan sú að menn noti sameiginlega rásir 4x4. „Menn á ferðalagi geta átt samskipti og eins náð
í jeppa í fjarlægð bjáti eitthvað á.
Björgunarsveitir hafa síðan aðgang

að hluta rásanna sem rásapakki
4x4 samanstendur af, þótt hlustun á þær sé ekki skipulögð. Menn
treysta því að þeir sem ferðast í nágrenninu séu með stöðvarnar sínar
opnar og heyri þurfi þeir hjálp.“
Magellan eXplorist XL kortatæki með 3,5 tommu skjá njóta
sömuleiðis mikilla vinsælda að
sögn Ásgeirs. „Þetta er annars
vegar GPS-tæki með innbyggðu
korti eða GPS sem má hlaða korti

inn á. Á skjánum sjást hæðarlínur,
örnefni, vatnafar, vegaslóðar og
þess háttar. Maður losnar þá við
öll pappírskortin með notkun
tækjanna.“
Þá segir Ásgeir að hægt sé að
kaupa kortaforritin beint til að
hlaða niður á fartölvur sem hægt
er að hafa í bílnum og tengja GPStækið við þær. Fyrir vikið verður
myndin stærri. Þess má geta að
AMG Aukaraf selur tölvufestingar í bíla og spennubreyta.
„Kortin fást hjá okkur en við
stefnum á að koma með ný kort
fyrir jól, kort með götuleiðsögn
og annað útivistarkort,“ útskýrir
Ásgeir. „Við mælum með að menn
keyri sjónkeyrslu, því kortunum
getur skeikað um nokkra metra.“
Ásgeir segir að vasaljós hafi
einnig verið eftirsótt í jeppa. „Þau
eru með HID-tækni og má hlaða
með straum bílsins eða heima með
230 voltum. Þau lýsa allt upp í kílómetra og við höfum lánað björgunarsveitarmönnum ljósin. Þeir
hafa verið mjög ánægðir.“ Hann
bætir við að vegna þess hversu
stór ljósin séu sé ekki við hæfi að
tala um vasaljós. „Sennilega passa
þau ekki í neinn vasa,“ segir hann
og hlær.
roald@frettabladid.is

Magellan eXplorist XL kortatæki með
3,5 tommu skjá eru GPS-tæki með
innbyggðu korti. Á skjánum sjást hæðarlínur, örnefni, vatnafar, vegaslóðar og
fleira.

VHF-talstöðvar eru eftirsóttar í jeppa en
þær þykja einkar handhægar.
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Aðventuferð í Bása
Ferðafélagið Útivist hefur starfað
síðan 1975 og hefur á þeim tíma
skipulagt fjölda ferða um land
allt. Jeppadeild Útivistar stendur
fyrir fjölbreyttum ferðum og er
margt á döfinni í vetur.
„Næst á dagskrá er aðventuferð í Bása í desember, sem fer
að verða fullbókað í, enda hafa
þessar jeppaferðir notið mikilla

U.S. WHEEL
CHROME TRACKER

DEKK OG FELGUR
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FYRIR JEPPA
Fellsmúla 24, Rvk. s: 530 5700
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Langatanga 1, Mos. s: 566 8188
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Reykjavíkurvegi 56, Hfj. s: 555 1538
Dalbraut 14, Akranes. s: 431 1777

WWW.N1.IS

Skúli H. Skúlason, framkvæmdastjóri
Útivistar, segir margar spennandi ferðir
fram undan hjá jeppadeild félagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

vinsælda,“ segir Skúli H. Skúlason, framkvæmdastjóri Útivistar,
hress í bragði.
Skúli bendir á að flesta mánuði
vetrarins standi jeppadeild félagsins fyrir allt að tveimur ferðum
í mánuði og enda þótt dagskráin
liggi ekki fyrir sé óhætt að nefna
líklega áfangastaði.
„Við höfum verið með allt upp í
þrjár ferðir á Vatnajökul síðla vetrar eða í byrjun vors. Síðan höfum
við verið með ferð á Langjökul,
gjarnan í janúar eða febrúar. Þá er
keyrt yfir Langjökul og á Hveravelli og gist þar,“ segir Skúli.
„Í mars höfum við verið með
ferð þar sem jeppar og gönguskíði eru sameinuð,“ heldur
Skúli áfram. „Þá er farið inn í
Landmannalaugar. Þeir sem eru
með gönguskíði ganga leiðina en
jepparnir gegna því hlutverki að
flytja farangur á áfangastað. Svo
hittast menn um kvöldið og grilla
saman.“
Hægt er að fá allar nánari upplýsingar um aðventuferðina og
aðrar ferðir inni á heimasíðu Útivistar, www.utivist.is, eða með því
að hringja á skrifstofuna í síma
562 1000.
- rve
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Galvaskir Gemlingar
Sveinbjörn Ingi Þorkelsson er
mikill jeppaáhugamaður og
meðlimur í Gemlingunum,
sem er ferðaklúbbur ungs
jeppaáhugafólks. Félagið er
mjög virkt og fer í fjölda jeppaferða á hverju ári upp um fjöll
og firnindi.
„Félagið var stofnað í febrúar árið
2004 af þremur vinum sem vildu
fara í jeppaferðir með fólki á
sínum aldri,“ segir Sveinbjörn en
sjálfur hefur hann verið meðlimur
í Gemlingunum frá upphafi. „Þau
ákváðu að finna fólk milli tvítugs
og þrítugs sem hefði áhuga á slíkum félagsskap og fljótlega eftir
stofnfundinn var farið í fyrstu
ferðina. Stuttu seinna var haldið
partí og upp frá því myndaðist
mikill vinskapur sem hefur haldist
síðan. Í dag er það þannig að meðlimir félagsins tala saman jafnvel oft á dag því einhverjir vinna
saman, breyta bílum í sameiningu, æfa saman og fleira þannig
að í rauninni er þetta orðið miklu
meira en ferðahópur,“ bætir hann
við.
Þrátt fyrir þennan mikla vinskap meðlima segir Sveinbjörn
að Gemlingarnir séu mjög opnir
fyrir nýju fólki. „Við viljum endilega að krakkar á okkar aldri
komi til okkar ef þeir vilja ferðast á fjöllum en þora ekki að fara
einir. Við tökum nýliða með okkur
í ferðir allt árið og engin skilyrði
eru fyrir þátttöku önnur en þau að

Sveinbjörn Ingi Þorkelsson jeppaáhugamaður er til hægri en með honum á myndinni er Jóhann Ingi, einn af stofnendum Gemlinganna. Merki félagsins er á milli þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

fólk sé áhugasamt um að prófa og hafa gaman
af þessu,“ segir Sveinbjörn en elsti meðlimur
félagsins í dag er 31 árs og sá yngsti 22 ára.
Sem dæmi um hve virkni félagsins eru

farnar jeppaferðir aðra hverja helgi á veturna
en einu sinni í mánuði á sumrin. „Það bætast
stöðugt nýir félagar í hópinn og til dæmis ætla
28 manns sem aldrei hafa farið í jeppaferð að
koma með okkur í nýliðaferð sem verður farin
16. nóvember í samstarfi við 4x4 klúbbinn,“
segir Sveinbjörn.
Spurður hvort jeppamennskan sé skemmtilegt sport segir Sveinbjörn: „Þetta er það
besta. Ísland er náttúrlega svo stórkostlegt
land og æðislega gaman að ferðast um það og
taka myndir. Maður kemst í burtu frá öllu og er
jafnvel ekki í símasambandi þannig að þetta er
alveg yndislegt. Síðan er félagsskapurinn alveg
frábær. Við stoppum einhvers staðar og gistum
ýmist í tjöldum eða skálum og höldum kvöldvökur og borðum góðan mat. Þannig að þetta er
algjört lúxuslíf.“

Hér er Sveinbjörn á leið yfir Tungnaá síðastliðið sumar.
Skömmu eftir að myndin var tekin fékk Sveinbjörn
vatn inn á vélina með þeim afleiðingum að hún sprakk.

sigridurh@frettabladid.is

Stór hópur frá Gemlingunum og 4x4 klúbbnum fór í nýliðaferð saman í Landmannalaugar en næsta
nýliðaferð þessara tveggja félaga verður hinn 16. nóvember næstkomandi.

Það er margt brallað í ferðum Gemlinganna og segir
Sveinbjörn félagsskapinn vera alveg einstakan.
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Hlaut sína eldskírn á Vatnajökli
Guðbjörg Tómasdóttir er áhugamanneskja
um vélsleða og ætlar að keyra á Vatnajökul
næsta vor.

Frum

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Guðbjörg Tómasdóttir er mikil áhugamanneskja
um vélsleða. Áhugi eiginmanns hennar, Sveins
B. Jóhannessonar, smitaði hana og varð til þess
að hún fór í sína fyrstu vélsleðaferð árið 1993.
Þá var hún líka búin að fá nóg af því að horfa á
eftir Sveini og öðrum körlum þeysast um fjöll
og firnindi á meðan hún sat sjálf eftir heima um
helgar.
„Þegar veðrið er gott og mennirnir eru í þessu
helgi eftir helgi vill maður ekki sitja eftir heima,“
segir Guðbjörg. „Þannig byrjaði ég í þessu. Ég
var ekkert alveg sátt við að verða eftir. Þegar ég
síðan upplifði það að geta tekið strákana okkar
Sveins með í styttri ferðir, þá sex og ellefu ára,
fannst mér þetta alveg kjörið.“
Fyrsta vélsleðaferðin sem Guðbjörg fór í var
upp á Vatnajökul og mælir hún ekki með því við
nokkurn mann að þreyta frumraun sína þar.
„Það var vor og tekið að leysa. Það tók svolítinn
tíma að komast upp í jökulheima vegna snjóleysis. Þegar við komum þangað vorum við í góðum
málum. Við keyrðum jökulinn í einum rykk. Mér
fannst það ágætt, því ég var farþegi hjá manninum mínum. Ég mæli þó alls ekki með þessari leið
fyrir byrjendur og efaðist um að fara aftur á vélsleða eftir þetta ferðalag.“
Guðbjörg skipti um skoðun þegar þau Sveinn
eignuðust síðan hluta í fjallaskála uppi við Langjökul, þar sem stutt var úr bænum og auðvelt
fyrir alla fjölskylduna að fara.
„Við fjölskyldan fórum á föstudegi og vorum
yfir helgi í skálanum, alveg eins og í sumarbústaðarferð. Þetta gekk í tvo til þrjá vetur á meðan
snjórinn var almennilegur.“
Þá hafði Guðbjörg eignast eigin sleða, af gerðinni Skidoo, en að hennar sögn áttu margar konur
eða keyrðu vélsleða á þeim tíma, þótt fastur

kjarni kvenna þeysti um á sleðum með körlunum. Hún segir fátt jafnast á við tilfinninguna sem
fylgi því að fara á vélsleða á fjöll.
„Þetta er svo mikið frelsi þegar maður er kominn upp á fjöll. Svo er friðurinn einstakur. Það
heyrist ekkert nema í brakandi snjónum,“ segir
hún og áhuginn leynir sér ekki.
Guðbjörg segir að karlarnir hafi tekið vel á
móti konunum, enda hafi þær ekki verið þeim til
trafala eins og hún orðar það. Hún segir reyndar
lítið hafa fjölgað í röðum vélsleðakvenna og rekur
það meðal annars til þess að snjóinn hafi vantað
síðustu ár. Svo sé fleira sem aftri konum frá þátttöku, meðal annars þýði lítið að standa í þessu
nema börnin séu komin á vissan aldur eins og hún
þekkir af eigin raun.
Guðbjörg bætir við að annars hafi það helst
verið vinir og vandamenn sem höfðu áhyggjur
af því að hún vissi ekki hvað hún væri að gera og
færi sér því að voða. „Þeir sáu bara fyrir sér eintómar sprungur,“ rifjar hún upp og hlær.
Síðustu ár hefur Guðbjörg dregið heldur úr
vélsleðaferðunum og kennir þar um snjóleysi.
Segist ekki nenna ef það eru bara einhverjar
þræðingar. „Ég vil bara hafa nóg af snjó til að
keyra um í.“ Hún segir áhugann þó alltaf vera til
staðar og til marks um það ætla þau hjónin ásamt
stórum hópi fólks í árlega ferð á Vatnajökul
næsta vor.
„Maður notar þá dagana til að keyra frá klukkan 10 til 18 þegar besta veðrið er á jöklinum,“
segir Guðbjörg. „Annars ætla ég að vera duglegri
að fara í framtíðinni.“
roald@frettabladid.is

„Þetta er svo mikið frelsi þegar maður
er kominn upp á fjöll. Svo er friðurinn
einstakur. Það heyrist ekkert nema í
brakandi snjónum,“ segir Guðbjörg um
aðdráttarafl vélsleðaíþróttarinnar.

Veiðifatnaður Jakki, buxur, tvenn pör af nærfatnaði „super dry“ og ﬂísmillilag, ﬂónelskyrta, húfa, axlabönd,
áhneppt hetta og ﬂugnanet og sætisyﬁrbreiðsla. Camo pakki: Jakki, buxur peysa, nærföt áhneppt hetta og
ﬂugnanet, axlabönd. kr. 29.500.

Skór Pro hunter kr. 9.500. Camo skór kr. 10.500. Premium skór kr. 12.500.
Gönguskór kr. 9.500. Leðursandalar kr. 3.150.

— ,&(),1—
Barnafatnaður Jakki, buxur peysa North Ice Winter: Úlpa, buxur „su- North Ice Outdoor: Jakki, buxur, ﬂísog húfa kr. 10.500.
perdry“ nærföt, ﬂís millilag, húfa, peysa, ﬂísnærföt bolur, húfa og
lúffur og treﬁll kr. 19.500.
sokkar kr. 17.500.

Nóatúni 17

sími 534 3177 og 820 7746
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KYNNINGARTILBOÐ
AGNARSMÁ EN ALVÖRU HÁSKERPU TÖKUVÉL
3CCD

AVCHD Nýja háskerpu myndkerfið með FULL HD
upplausn (1920x1080) á SD/SDHC minniskort.
3CCD 3 myndflögur fyrir bestu myndgæðin.
Advanced OIS titringsvörn og myndin verður skýrari.
LEICA DICOMAR linsa tryggir betri liti.
Vélin er hlaðin búnaði eins og 10x aðdráttarlinsu,
2,7" breiðtjaldsskjá, HDMI tengi og mörgu fleiru.

KAUPAUKI MEÐ HDCSD5
Vandað Sandisk 8GB SD kort að verðmæti
kr. 14.995 fylgir frítt með vélinni!

VERÐ

SJÓNVÖRP
HEIMABÍÓ
HLJÓMTÆKI
DVD SPILARAR
BLUE-RAY SPILARAR
HÁSKERPU TÖKUVÉLAR
MYNDAVÉLAR

109.990

NÚ FÁANLEGT
HJÁ OKKUR!

FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹

HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

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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67 0ASSAT DIESEL X ¹RG k EK  Ö
6ERÈ  Ö 3KIPTI ¹ ËDÕRARI HELST X
5PPL Å S  

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e
s: 567-1800 GUL GATA

4ILBOÈ  Ö (YUNDAI %LANTRA k EK 
Ö 3  
4IL SÎLU &ORD &OCUS ,48 )NNFLUTTUR AF
UMBOÈI +OMINN ¹ GÎTUNA DES k
%K  Ö 3SK 6  MIL 3  
¶ORL¹KUR
!TH TIL SÎLU AF SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM
, X DÅSEL TURBO k 'OTT EINTAK
S¾TI F  6  Ö 'ET TEKIÈ ËDÕRAN STAT
ION BÅL UPPÅ HELST X 3  

MMC L200 D.C. 38”
01/05 EK. 35.þkm. Ný dekk, læstur að
aftan og framan, gormafjöðrun, milligír.

#HEVROLET 4RAIL "LAZER k EK  Ö "ÅLL
Å GËÈU STANDI 6ERÈ  Ö HV CA
 Ö !TH SKIPTI HELST ¹ #HEVY 6AN
3  

«SKA EFTIR BÅL ¹ BILINU   ÖÒS (ELST
SKOÈAÈUR 3  

MERCEDES BENZ C230 K
‘04 Ek.49.þkm. SSK, leður, lúga.
Ásett 3,400,- Lán. 3,200,TOPP EINTAK

3AAB  ¹RG k EK  ÖÒS  DYRA 
GÅRA TURBO 6ERÈ  ÖÒS 3  

  ÖÒS

"ENZ  ¹RGl INNRÁTTAÈUR HÒSBÅLL 6EL
ÒTLÅTANDI 6EL DEKKJAÈUR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU (YUNDAI #OUPE  ¹RG k
SK k EK  Ö 6ERÈ  ÖÒS 3
 

V. 3,790,- Lán. 3,434,-

#OROLLAl ¹RG EKIN ÖKM 6EL MEÈ
FARINN VERÈ KR UPPL 'UÈRÒN
S  

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER 
%KÖKM  , LEÈUR STIGBRETTI SSK
FILMUR TJËNLAUS BYRGÈ OMFL 4OPP BÅLL
SETT Ö !4( STGR Ö 3 

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG  EKINN 
ÖÒS KM 3UMAR OG VETRARDEKK -JÎG
VEL MEÈ FARINN BÅLL 3  

  MILLJËNIR

"ÅLL TIL SÎLU ,  ¹RGl 4JËNAÈUR
AÈ FRAMAN EK  ÖÒS (EDDIÈ 
KM .ÕUPPGERÈUR GÅRKASSI OG TÒRBÅNA
OG NÕTT ELEMENT Å VASKASSA 5PPL Å S
 

4OYOTA 2AV ¹RG k BEINSK EK  Ö
.Õ SKOÈAÈUR KRËKUR OG ÖAKBOGAR 6ERÈ
 Ö 3

3PROWADZAM AUTA

:AJMUJE SIE SPROWADZANIEM AUT NA
ZAMËWIENIE Z .IEMIEC 7SZYSTKO ZAL
ATWIAM 7IECEJ INFORMACJI POD TEL 


.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

  ÖÒS
TOYOTA YARIS TERRA
11/99 Ek. 124.þm. 5 gíra.
V. 495,Þéttur og góður bíll

OÐ

B

L
TI

4OYOTA 9ARIS

RG  FEBRÒAR  -JÎG GOTT EINTAK
  GÅRA BEINSKIPTUR EK 
¹LFELGUR VINDSKEIÈ VETRARDEKK LITAÈAR
RÒÈUR ¶JËNUSTU OG SMURBËK FR¹ 4OYOTA
'OTT L¹N AFBORGUN CA  ¹ M¹NUÈI
.¹NARI UPPL Å SÅMA    


3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
ÖÒS

4OYOTA #OROLLA 3TATION ¹RG k SSK
KRËKUR 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 3 


 MILLJËNIR

Ek.61.þkm. Sjálfskiptur.
GULLFALLEGUR BÍLL.
V. 2,950,-

&ORD "RONCO ¹RG k  EK  ÖÒS MÅL
m BREYTTUR ÖARFNAST SM¹ RYÈ LAGF¾R
INGAR 3KIPTI MÎGULEG 3  

l
e
s
ie

"ÅLAR ËSKAST

,ANCER k SSK SK k V  ÖÒS 3
 

«BREYTTUR ,AND #RUISER  ËSKAST Å
SKIPTUM FYRIR SPORTBÅL STGR 5PPL Å S
 

(YUNDAI 3 #OUPE '4  ¹RG EKINN
 ÖÒS SK VERÈ ¶ 3  
-ARTIN

ËSKA EFTIR ËDÕRUM BÅL CA  ÖÒS M¹
VERA KLESTUR EÈA BILAÈUR 3 

*XÜ¹QQXUEtOI\ULUàLJ

&RÒIN HL¾R Å BETRI BÅL

*EPPAR

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

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL BÅLA ¹
GËÈU VERÈI

"ÅLASALA 'UÈÙNNS ALLTAF
FYRST MEÈ NÕJUNGARNAR
/PEL !STRA 7AGON k %K  ÖÒS
.ÕLEG NAGLADEKK LISTAVERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU 76 'OLF ¹RG k SSK EK 
ÖÒS 5PPL Å S  

#ADILLAC %SCALADE ¹RG   HÎ
EKINN  KR EINN MEÈ ÎLLU EYÈSLA ¹
LANGKEYRSLU  L INNANB¾JAR   L LITUR
0ERLUHVÅTUR UPL Å SÅMA  

4), 3®,5
76 0OLO ¹RG k 3K k "ÅLL Å MJÎG
GËÈU STANDI 3UMAR OG VERTARDEKK 6
 Ö 4EK ËDÕRARI BÅL UPPÅ 5PPL Å S
 

TOYOTA COROLLA TERRA
´98 Ek.107.þkm. 5 gíra.
V. 330,000,Ný tímareim, allt nýtt í bremsum.
Mjög góður bíll.

Opnunartími:

¶*«.534!
&ORD & (ARLEY $AVIDSON MEÈ ÎLLU
¹RG  EK  6ERÈ 
SÅMI 

+JÎR VIÈ ALLRA H¾Ù

Die

Mánud.-Föstud. 10:00 - 19:00
Laugard. 10:00 - 17:00
Sunnud. 13:00 - 17:00

– Mest lesið

!LVÎRU ÒTSALA

sel

www.bilamarkadurinn.is

76 0OLO  ¹RG  EKINN
 EINN EIGANDI .ÕLEGUR GÅRKASSI
REGLUBUNDNAR SKOÈANIR HJ¹ UMBOÈI
.Õ -ICHELIN SUMAR OG VETRARDEKK
6ERÈÖÒS 3ÅMI 

  ÖÒS

D

á einum stað

(95.$!) 3!.4! &% 6 RGERÈ 
!MERÅKU TÕPA LEÈUR OG TOPPLÒGA VÁL
  %K  ÖÒS MÅLUR 6ERÈ  ÖÒS
HV L¹N 3  

4ILBOÈ TILBOÈ

&ORD +A k %K  ÖÒS 3Kl SETT
VERÈ  ÖÒS &¾ST GEGN STAÈGREIÈSLU ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  

FORD ESCAPE LTD 2003
Ek.83.þkm. Ssk. Leður lúga o.ﬂ.
Útborgun. kr. 78.500 + Yﬁrtaka
kr. 1,700,-

1500 Bílar

4IL SÎLU $ODGE    HEMI BENSIN
¹RG  EKINN  ÖÒS MÅLUR VERÈHUG
MYND   ¹HVÅLANDI   S  

4OYOTA #ARINA k %K  ÖÒS "EINSK
3KO k CD DR¹TTARKRËKU LISTAVERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

$EKURBÅLL TIL SÎLU &ORD %SCORT ¹RG k
-JÎG VEL MEÈ FARINN %K  ÖÒS .Õ
SUMAR OG VETRARDEKK FYLGJA 5PPL Å S
 

FORD EXPLORER E.B. 2004

MMC PAJERO GLS DID 3,2
Ek. 165.þkm. ssk. Einn með öllu.
V.2,490,Möguleiki á góðu láni.

0ALLBÅLAR

Auglýsingasími
'ULLFALLEG (ONDA *AZZ ¹RG  EK 
ÖÒS MEÈ ÎLLUM AUKAHLUTUM DÎKKAR
RÒÈUR BAKKVÎRN OG SPORTLISTUM TIL SÎLU
2EYKLAUS BÅLL 5PPL Å S  

MMC PAJERO SPORT 35”
´00 Ek.160.þkm.
Flottur bíll, tilbúinn fyrir veturinn.
V. 1,590,-

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
4OYOTA COROLLA b %KINN ÖÒS 9FIRTAKA
¹ L¹NI ÖÒS ¹ M¹N 3 2UT

R.ROVER HSE 4,6 35”
‘00 Ek.98.þkm. Ný dekk, Sjálfsk.
V. 2,690,TILBOÐ: 2,100,-

tum
s
Næ 100%
í
þv Lán

*EEP 'RAND #HEROKEE LIMITED ¹RG 
 %KIN ÖÒS,ÒXUSBÅLL MEÈ ÎLLU VERÈ
 ¹HV Ö GREIÈSLUB  ¹ M¹N
3ÅMI  

(UNDAY 'ETZ k CC 3SK %K  ÖÒS
%INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ  ÖÒS BÅLAL¹N
FYLGIR 5PPL Å S  

WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾
%INN MEÈ ÎLLU 'RAND #HEROKEE ,IMITED
¹RG  EKINN  KM VERÈ KR


WWWGUFÙIS

+OBIETY USMIECHAJA SIE
W LEPSZYCH SAMOCHO
DACH
$UZY WYBOR SAMOCHO
DOW W PRZYSTEPNYCH
CENACH
-AMY NAJLEPSZE ROZWIA
ZANIA SPLAT KREDYTU
"ÅLASALA 'UÈÙNNS
ZAWSZE PIERWSI NA LISCIE
NOWOSCI

"ÅLASALA 'UÈÙNNS
3TËRHÎFÈA  VIÈ 'ULLINBRÒ o SÅMI  
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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

-ËTORHJËL
'ULLMOLI TIL SÎLU

9AMAHA -AXIM 8 ¹RGl &LUTT INN Å
FYRRA 'ULLFALLEGT HJËL6ERÈ  ÖÒS 3
 

,YFTARAR

6ARAHLUTIR

4ÎLVUR

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4IL SÎLU &ORD & X ,ARIAT ¹RG  SK
EK  ÖKM 6ERÈ Ö HV 
4ILBOÈ ËSKAST  5PPL Å S 

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

./4!¨ /' .µ44

&ARTÎLVUR
BORÈTÎLVUR OFL "-3
4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT  3ÅMI
 

4IL BYGGINGA

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

6ÎRUBÅLAR

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3      PARTASOLURIS

WWWSTALGRINDIS

6IÈ LEGGJUM METNAÈ Å AÈ SAMEINA
VÎNDUÈ HÒS GËÈA ÖJËNUSTU OG GOTT
VERÈ 3      EÈA ¹
WWWSTALGRINDIS

µMISLEGT

.Õ 3AKKABORÈ DOKAR TIL SÎLU 
KRM 5PPL Å  OG ULFURINN
IS (ALLDËR
4IL SÎLU *#"  TONNA ¹RGl "ELTAVÁL
,ÅTUR MJÎG VEL ÒT +EYRÈ  TÅMA 6ERÈ
 Ö
VSK %INNIG 6ÁLAVAGN MEÈ
LAUSUM SKJËLBORÈUM OG SLISKJUM 
H¹SINGA .ÕSK OG Å TOPPSTANDI 6ERÈ 
Ö VSK 5PPL Å S  

"ÅLAÖJËNUSTA

KEYPT
& SELT

4EK AÈ MÁR AÈ F¾RA 6YNILPLÎTUR OG
+ASSETTUR YFIR ¹ GEISLADISKA «DÕRT

.Õ SAKKABORÈ DOKAFR¾NKA TIL SÎLU
 KR PR FERMETER "INDIR  VÅR EHF
SÅMI     

6ERSLUN
4IL SÎLU

(ÒSBÅLAR

ÞJÓNUSTA
*ËLASKEMMTANIR

(JËLBARÈAR

"ENZ HÒSBÅLL ¹RGl $  CL ¥ TOPP
STANDI 5PPL Å S  

¶*«.534!

&ELGUR ¹ 4OYOTA 2AV m STK Ö
¶AKBOGAR Ö 3KOTTMOTTA SK¹L Ö
6ANTAR FELGUR UNDIR -ÎZDU JEPPA m 
GATA 3  

(REINR¾KTAÈIR "/8%2HVOLPAR TIL SÎLU
5NDAN ,ADY OG (ANNIBAL (ANNIBAL ER
ALÖJËÈLEGUR MEISTARI OG MEÈ FULLT AF VER
LAUNUM 3IMI  $ÅSA

'EFINS
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI

Hringdu í síma
%RUM MEÈ SKEMMTILEGUSTU JËLASVEINA
LANDSINS SJ¹UM UM JËLASKEMMTANIR FR¹
A TIL Î (AFÈU SAMBAND Å 3   
  GRYLA JOLASVEINARNIRIS

Auglýsingasími

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS
-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
%DDUFELLI  S  

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

4), 3®,5

4), 3®,5

– Mest lesið

ef blaðið berst ekki
4), 3®,5

%UROCONFORTO
(EILSUSKËRNIR HAFA SLEGIÈ Å GEGN ¹ ¥SLANDI

(LÕ OG Ö¾GILEG
JËLAGJÎF
 FALLEGIR LITIR
3T¾RÈIR  
6ERÈ 

²TSÎLUSTAÈIR 6ALMIKI +RINGLUNNI %UROSKËR &IRÈINUM .ÅNA !KRANESI
(EIMAHORNIÈ 3TYKKISHËLMI -ÎSSUBÒÈ !KUREYRI +ËDA +EÚAVÅK
4ÎFF FÎT (ÒSAVÅK 8ENA 'L¾SIB¾ -JËDD 3PÎNGIN "ORGARNES
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6ANTAR ÖIG EINSTAKANN SKEMMTIKRAFT FYRIR
JËLAGLEÈI EÈA ¹RSH¹TÅÈ (AFÈU SAMBAND
VIÈ 7ALLY SIRKUSTRÒÈ NETFANG MRSILLEE
HOTMAILCOM

+RISTJANA SP¹MIÈILL ¶EIR SEM TIL MÅN
VILJA LEITA 0ANTIÈ TÅMA Å S   
 

(ANNA    


3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO
%INKATÅMAPANTANIR Å S  

(REINGERNINGAR

$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

 

&LÅSALEGGJUM MÒRVERK SPARSL OG MARGT
FLEIRA 3  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

'ARÈYRKJA

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

-AGNHÒS EHF

®NNUR ÖJËNUSTA

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  
4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

!LLAR FATABREYTINGAR

"URÈARÖOL OG LAGNIR 'ERI BURÈARÖOLS OG
LAGNATEIKNINGAR FYRIR EINBÕLIS RAÈ OG
SUMARHÒS OFL 5PPL S  

6IÈHALD GLUGGAR HURÈIR VEGGIR 
GËLF 3MÅÈALAUSNIR S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

(ÒSVAGNAFËLK 3ÅÈUSTU
PL¹SSIN

&YRSTA FLOKKS UPPHITAÈ
%YRARBAKKA4ÎKUM
ALLAR
6EFMYNDAVÁLAR3  

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU  M¹N 1WINN SISE RÒM MEÈ
4EMPUR DÕNU OG RAFMAGNSSTILLINGUM
3ELST MEÈ GËÈUM AFSTL¹TTI 5PPL Å S
 

'EFINS
 INNIHURÈIR
 

KARMAR F¹ST GEFINS 3

'ISTING
,ANGTÅMA GISTING ,ONG TERM RENTAL
'ISTIHÒS'UESTHOUSE &LËKI )NN 3ÅMI
 NETFINFO INNSOFICELANDIS WWW
INNSOFICELANDIS

HEILSA

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

(EILSUVÎRUR

µMISLEGT
&ÁLAGSVIST

6ANTAR ÖIG VINNU MEÈ
SKËLANUM Å VETUR

0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA LEITAR AÈ DUG
LEGU OG STUNDVÅSU HLUTA STARFËLKI Å VETUR
5M ER AÈ R¾ÈA STÎRF Å VEITINGASAL OG
Å ELDHÒSI ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZAHUTIS
EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ "IRGIR VEITINGA
STJËRA Å SÅMA   OG  

3ÎLU¶JËNUSTUFULLTRÒI 3PENNANDI STARF
GËÈAR TEKJUR 4¾KIF¾RI AÈ FLYTJAST TIL
3P¹NAR ¹ NÕJU ¹RI !LSO WANTED 53
%NGLISH NATIVE SPEAKERS .¹NARI 5PPL
-ORE INFO WWWISLANDUSCOMATVINNA

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

4ÎLVUR
4ÎLVUÖJËNUSTA

+EM ¹ STAÈINN  ¹RA REYNSLA -ICROSOFT
VOTTUN -IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR S 


-¹LARAR
.UDD
-ASSAGE -ARIA TEL  

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å 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
6INKONUR SAUMAKLÒBBAR OG HEILSU
UNNENDUR ,ANGAR YKKUR Å FR¾ÈSLU OG
UPPLÕSINGAR TIL ÖESS AÈ HALDA YKKUR
Å FREMSTU RÎÈ ÒTLITSLEGA ORKULEGA OG
ÖYNGDARLEGA %KKI BÅÈA LENGUR RANGUR
MEÈ (ERBALIFE 'ERÈUR   
(ANNA  

3P¹DËMAR
&¾ÈUBËTAREFNI

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

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

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

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

µMISLEGT

(ÒSAVIÈHALD

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL

AUGLÕSIR EFTIR LEIKSKËLAKENNARA
EÈA LEIÈBEINANDA
5PPLÕSINGAR HJ¹ LEIKSKËLASTJËRA
Å S     

!TVINNA Å BOÈI

"ËKHALD

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

,EIKSKËLINN ®SP )ÈUFELLI
"REIÈHOLTI

ATVINNA

"ÕÈ UPP ¹ SÁRSAUM EFTIR M¹LI FATAVIÈ
GERÈIR OG FATABREYTINGAR FYRIR EINSTAKL
INGA OG FYRIRT¾KI 6ÎNDUÈ VINNA OG
SANNGJARNT VERÈ 5PPL Å S  

+IWANIS +LÒBBURINN 'EYSIR &ÁLAGSVIST
VERÈUR Å +ÅWANISHÒSINU Å -OSFELLSB¾
FIM  .ËV KL  3  

3ANDSPÎRTLUN OG M¹LUN

6EISLULIST 3KÒTAN
«SKAR EFTIR AÈSTOÈ Å ELDHÒS
EINNIG VANTAR Å UPPVASK
$AGVINNA   -¹N FÎSTUD
5PPLÕSINGAR VEITIR 3IGURP¹LL Å
SÅMA     

HÒS ¹
ST¾RÈIR

'ET TEKIÈ AÈ MÁR UPPSETNINGU GRINDA OG
GIFSVEGGJA UPPL  

3TÅFLUÖJËNUSTA

(ÒSASMIÈJAN
«SKAR EFTIR FÎSTUM STARFSMÎNN
UM OG HELGARSTARFSMÎNNUM ¹
KASSA Å VERSLUN (ÒSASMIÈJUNNAR
Å 'RAFARHOLTI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¶VOTTAVÁL MEÈ ÖURRKARA TIL SÎLU 6ERÈ 
Ö 5PPL Å S   EFTIR KL 

&ATNAÈUR

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

HEIMILIÐ

(EIMILIST¾KI
&ATABREYTINGAR STYTTUM BUXUR
SKIPTUM UM RENNIL¹SA ¹ BUXUM
OG JÎKKUM EINNIG LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹ KL
  LAUGARDAGA  
3ÅMI   3KRADDARINN ¹
(ORNINU ,INDARGÎTU 

2EYKLAUS OG REGLUSÎM STÒLKA ËSKAR EFTIR
HERBERGILÅTILLI ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI  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

3ÅMASP¹

&AST VERÈ !4( STGR /PIÈ VIRKA DAGA 
 OG UM HELGAR  

-ÒRARAR

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

.Ò F¾RÈU EINKATÅMA HJ¹ SP¹KONUNNI
3IRRÕ Å S     

(REINGERNINGAR 'ËLFBËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
'LUGGAÖVOTTUR
4EPPAHREINSUN ¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
2EGLULEGAR R¾STINGAR Å SAMEIGNUM OG
FYRIRT¾KJUM WWWHREINGERNINGARIS

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

5NGT PAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈI ËSKAR EFTIR
  HERB ¹ HÎFUÈBORGARSV REYKLAUS
-EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER 3  

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

3ÒREFNISMETTUNARM¾LAR ¹ FR¹B¾RU
VERÈI %INNIG HÎFUM VIÈ AÈGANG AÈ
ÎLLUM MÎGULEGUM VÎRUFLOKKUM ¶AÈ
SEM VIÈ EIGUM EKKI REYNUM VIÈ AÈ
ÒTVEGA + -ATT EHF 3   EÈA
K MATT K MATTIS

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  
2ÒMLEGA  M ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'ARÈAB¾
3ÁRINNGANGUR  SVEFNHERBERGI 7#
STURTA OG STOFAELDHÒS !ÈGENGI FYRIR
ÖVOTTAVÁL OG ÖURRKARA ¥BÒÈIN ER LAUS
5PPL Å S  
2ENT A ROOM FROM  KR PER MONTH
IN (AFNAFJÎRDUR AND 2EYKJAVÅK CALL
"ARBARA  
&ULLBÒINN  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 
2VK TIL  FEB ,EIGA  ÖÒS !LLT INNIFALIÈ
5PPL Å S  

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU

,EITAR AÈ ÖÁR +VÎLD OG HELGARVINNA Å
BOÈI 3KEMMTILEG VINNA ¹ SKEMMTILEG
UM VINNUSTAÈ !LLIR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA
UM 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRA Å VEITINGA
SAL 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  

Auglýsingasími
¥SBÒÈIN FHEIMUM
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
STARFSFËLK KEMUR TIL GREINA
5PPL Å S   *ËNÅNA
– Mest lesið

 HERB ÅBÒÈ VIÈ .JARÈARGÎTU  MIÈ
B¾R LAUS STRAX LEIGIST TIL  JÒNÅ k 6
 Ö 5PPL Å S  
-JÎG RÒMGËÈ  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
-OSFELLSB¾ 5PPL UM FJÎLSKYLDUHAGI
SENDIST TIL CGTMS HOTMAILCOM

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

 ¹RA KONA ËSKAR EFTIR
EINSTAKLINGSÅBÒÈ FR¹ OG
MEÈ 
 ¹RA REGLUSÎM KONA ËSKAR
EFTIR EINSTAKLÅNGSÅBÒÈ FR¹ OG
MEÈ  ¥BÒÈIN ÖARF
AÈ VERA SNYRTILEG MEÈ SÁRINN
GANGI OG EKKI V¾RI VERRA AÈ HÒN
V¾RI ¹ JARÈH¾È ,ANGTÅMALEIGA
KEMUR EINGUNGIS TIL GREINA
3TAÈSETNING SKIPTIR EKKI
M¹LI BARA 2VK OG N¹GRENNI
'REIÈSLUGETA   ÖÒS
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
5PPL Å S  

¶*«.534!

 NËVEMBER  &)--45$!'52
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!MERICAN STYLE
(AFNARFIRÈI OG 3KIPHOLTI

7E ARE HIRING CLEANING
STAFF
FOR FULL TIME WORK IN 2EYKJAVIK
AND NEIGBOURING AREAS AND PART
TIME STAFF IN +EFLAVIK )F YOU ARE
 YEARS OLD  ABOVE WITH A
VALID DRIVING LICENSE CONSCIENT
IOUS INDUSTRIOUS WITH A CLEAN
CRIMINAL RECORD AND WILLING TO
WORK FLEXIBLE HOURS YOU MIGHT
BE THE PERSON WE ARE LOOKING
FOR
#ALL 3HERRY OR !XEL AT  
BETWEEN  !-  0-ONDAY &RIDAY OR SEND AN
EMAIL TO SHERRY BGTIS AND
BOOK YOUR APPOINTMENT FOR AN
INTERVIEW

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU VAKTA
VINNUKERFI %RUM MEÈ STÎRF Å 
VAKTAVINNU 3KEMMTILEGT VINNUUMHVERFI
MJÎG SAMKEPPNISH¾F LAUN OG FR¹B¾RT
FOLK 3¾KTU UM ¹ AMERICANSTYLEIS

(ELGARVINNA JËLAVINNA
OG SMURBRAUÈSELDHÒS
3TARFSFËLK ËSKAST Å .+ +AFFI
+RINGLUNNI LAUGARDAGA OG
SUNNUDAGA %INNIG Å JËLAVINNU
%INNIG VANTAR STARFSFËLK Å SMUR
BRAUÈSELDHÒS ¹ LAUGARDÎGUM
5PPL ¹ STAÈNUM OG Å S 
   

0ÅTAN

¶JËNUSTUVERKST¾ÈI
&UNAHÎFÈA

. ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA ÎFLUGAN OG
¹REIÈANLEGAN STARFSMANN TIL STARFA ¹
ÖJËNUSTUVERKST¾ÈINU AÈ &UNAHÎFÈA
2EYKJAVÅK (ELSTU VERKEFNI ERU UNDIR
SETNINGAR ¹ PÒSTKERFUM OG DR¹TTARBEISL
UM ¹SAMT ÎÈRUM TILFALLANDI VERKEFNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
"JARNI &INNBOGASON Å SÅMA  
HUGASAMNIR S¾KI UM STARFIÈ ¹ WWW
NIS

&ERSKUR VINNUSTAÈUR GËÈUR VINNUANDI
OG FÅNUSTU LAUN EF ÖETTA HÎFÈAR TIL ÖÅN
OG ÖÒ ERT ELDRI EN  ¹RA Ö¹ VANTAR
ÎFLUGAN VAKTSTJËRA Å  KVÎLD OG
HELGARVINNU (ENTAR VEL MEÈ H¹SKËLA
5MSËKNIR ¹ PITANIS
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKUM VIÈ EFTIR
STARFSFËLKI Å R¾STINGAR 5PPL Å S 
 'LANS EHF

!MERICAN 3TYLE

%R ÖAÈ LEIKUR EINN AÈ REKA ÖITT HEIMILI OG
SKIPULEGGJA ÖIG OG HJ¹LPA ÎÈRUM Å KRING
UM ÖIG !MERICAN 3TYLE Å "ÅLDSHÎFÈA OG
4RYGGVAGÎTU ER AÈ LEITA AÈ KRAFTMIKLUM
KVÎLD OG HELGARREKSTRARSTJËRA 
LAUN FYRIR  VINNU ,¹GMARKSALDUR
 ¹RA '¾TI HENTAÈ VEL MEÈ H¹SKËLA
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG  

6ERSLUNHEILDSALA

/KKUR VANTAR ÎFLUGAN STARFSMANN TIL LIÈS
VIÈ OKKUR Å MJÎG FJÎLBREYTT OG LIFANDI
STARF VIÈ AFGREIÈSLU OG PANTANIR 6IÈ
LEITUM AÈ J¹KV¾ÈUM OG DUGLEGUM EIN
STAKLINGUM SEM VILJA VINNA Å ÎRT VAXANDI
FYRIRT¾KI 6INNUTÅMI   VIRKA DAGA ¶ARF
AÈ GETA BYRJAÈ STRAX 6INSAMLEGAST SEND
IÈ UMSËKN ¹ THJARKUR THJARKURIS
&YRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ËSKAR
EFTIR STARFSKRAFTI VIÈ ¹FYLLINGU ¹ NAMMI
BÎRUM &REKARI UPPLÕSINGAR VERÈA VEITTAR
  Å SÅMA  

+RAMBÒÈIN

3KËLAVÎRÈUSTÅG 

6ANTAR FËLK ¹ FASTAR DAGVAKTIR AÈSTOÈ
ARMANN VERSLUNARSTJËRA &ËLK ¹ ÎLLUM
ALDRI KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S 
    EÈA ¹ STAÈNUM MILLI
KL  
353()"!2).. ,AUGAVEGI  ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å FULLT OGEÈA HLUTASTARF
BROSMILDA STARFSM MEÈ REYNSLU Å AÈ
GERA SUSHI5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S
 
353()"!2).. ,AUGAVEGI  IS SEEKING
FOR CHEERFUL PEOPLE WITH EXPERIENCE IN
MAKING SUSHI AND WORKING IN AN OPEN
KITCHEN )NFORMATION AT 3USHIBARINN OR
CALL  
6ANTAR VANA MENN Å STANDSETNINGU HÒSS
AÈ INNAN FR¹  NËV TIL JËLA .EED
EXPERIENCED MEN FOR RENOVATION INS
IDE A HOUSE FROM .OV TH TO CHRIST
MAS 5PPL Å S )NFO AT   OR
STARF VISIRIS

4), 3®,5

-YNDIN ¹ JËLAKORTINU  ER EFTIR +OLBRÒNU
3IGURÈARDËTTUR OG HEITIR "ARNAGAMANn

!LLUR ¹GËÈI RENNUR TIL STYRKTAR VEIKUM BÎRNUM ¹ ¥SLANDI

&!34%)'.)2

Auglýsingasími

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Frum

BLÁHAMRAR - LAUS STRAX

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 96,6 fm endaíbúð. Eignin
skiptist í forstofu, hol, tvö svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi. Verð kr. 22.500.000.
Nánari uppl gefur Heiðar Birnir sölumaður í síma 824 9092

HVASSALEITI - MEÐ BÍLSKÚR

Mjög falleg 138,2 fm endaíbúð á 4. hæð í fjölbýli við Hvassaleiti.
Íbúðinni fylgir 7,5 fm herb. í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Auk
þess fylgir 12,5 fm þv.herb. sem er séreign íbúðar og einnig 20,7
fm bílskúr. Samtals 179,8 fm. Eignin er laus. Verð kr. 29.500.000,Nánari uppl gefur Heiðar Birnir sölumaður í síma 824 9092

EINBÝLI ÓSKAST
Mjög traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega einbýli. Þau
svæði sem koma til greina eru Arnarnes í Garðabæ, Sunnubraut í
Kópavogi, Sunnuvegur, Laugarásvegur og neðst í Fossvogi í
Reykjavík.
Stærð eignar má að lágmarki vera 300 fm.
Traustar greiðslur í boði.
Nánari upplýsingar gefur Heiðar Birnir sölumaður
í síma 824 9092 eða heidar@eignamidlun.is

– Mest lesið

!46)..!

GOTTFOLK

+ORTIN ERU SELD Å  OG  STK PÎKKUM MEÈ HVÅTUM UMSLÎGUM ¹ KR  EÈA
KR  PAKKINN 3ÎLUSTAÈIR ERU ,YF OG HEILSA "ARNASPÅTALI (RINGSINS
"LËÈBANKINN -ELABÒÈIN (J¹ (RAFNHILDI "LËMAVAL OG ÚEIRI STAÈIR
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA PÎNTUN Å TÎLVUPËSTI ¹ PËSTFANGIÈ HRINGURINN SIMNETIS
¶¹ M¹ LESA INN PÎNTUN ¹ SÅMSVARA FÁLAGSINS Å SÅMA  

&)--45$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2
7E ARE HIRING CLEANING STAFF )NFORMATION
IN TEL   'LANS EHF
 -IÈLAR LEITA AÈ ÎFLUGUM VEF OG
VERKEFNASTJËRA Å SPENNANDI VERKEFNI
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ STARFS
MANNASTJËRA 

+ÅNVERSKT VEITINGAHÒS ¹
'RENS¹SVEGI

6ANTAR DUGLEGT STARFSFËLK Å SAL VIRKA
DAGA &ULLT STARFHLUTASTÎRF %LDRI EN 
¹RA 3   +RISTÅN

(%.$52)3

&!34%)'.)2

6ANTAR N¾TUR¹FYLLINGU TIL LENGRI EÈA
SKEMMRI TÅMA GËÈ LAUN FYRIR GOTT FËLK
5PPL ¹ WWWHENDURIS

6ANUR NETA OG LÅNUSJËMAÈUR ËSKAR EFTIR
PL¹SSI 3NORRI S  

3NYRTIFR¾ÈINEMI

 ¹RA 3NYRTIFR¾ÈINEMI ËSKAR EFTIR AÈ
¹ KOMAST ¹ SAMNING &LEST KEMUR TIL
GREINA 5PPL Å S    KAREN
PETA HOTMAILCOM +AREN

!TVINNA ËSKAST
3TÒLKA UTAN AÈ LANDI
ËSKAR EFTIR VINNU
3TÒLKA LEITAR AÈ VINNU FR¹ OG
MEÈ  %R VÎN AÈ VINNA
OG HÎRKUDUGLEG 6INNA SEM
KEMUR TIL GREINA ERU AFGREIÈSLU
STÎRF AÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒSI
UMMÎNNUN OG MARGT FLEIRA
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   (ALLDËRA

TILKYNNINGAR

(%.$52)3

4APAÈ

(ÎNNUN VEISLUR ÖRIF BARNAG¾SLA ÖJËN
USTA IÈNAÈARMENN AFLEYSINGAR OFL
&¹ÈU TILBOÈ &INNUM RÁTTA FËLKIÈ Å VERKIÈ
5PPL WWWHENDURIS

3HIH 4ZU HUNDURINN ,ENNI ER BÒIN AÈ
VERA TÕNDUR FR¹ RB¾JARHV ¹ 3ELFOSSI
SÅÈAN ¹ FÎS  NËV SL %F EINHVER HEFUR
HEYRT AF EÈA SÁÈ TIL HANS Ö¹ ERU ALLAR
UPPL VEL ÖEGNAR (ANS ER S¹RT SAKNAÈ
    

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Frum

OPIÐ HÚS kl. 18.00-18.30
Seljavegur 31, 101 Reykjavík
68 fm nýendurnýjuð 3ja
herbergja íbúð á 3ju
hæð við Seljaveg. Lýsing: Í eldhúsi er ný ljós
innrétting frá HTH og
eldhúskrókur Tvö svefnherbergi eru björt með
stórum gluggum. Í baðherbergi er gólf flísalagt
og veggir að hluta, nýtt
baðkar og upphengt salerni, t/f þvottavél. Á gólfum íbúðarinnar er nýtt
parket úr Hlyn. Nýtt rafmagn. Hér er um að
ræða algjörlega endurnýjaða risíbúð með frábæra staðsetningu. Íbúðin er í dag skráð 53 fm en eftir er að ljúka nýjum
eignaskiptasamningi og verður þá íbúðin skráð 68 fm hjá Fasteignamati ríkisins. Íbúðin er í snyrtilegu húsi sem hefur verið
vel við haldið, nýtt þak er á húsinu.
Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022
Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is
Guðmundur Valtýsson sölufulltrúi Fasteignakaupa
sýnir eignina á milli kl.18 - 18.30 í dag

&UNDIÈ
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«SKA EFTIR STARFI Å FERÈAÖJËNUSTU ÒTI ¹
LANDI EÈA 2VK ²TSKR LEIÈSM VOR 
MATSVEINARÁTTINDI ÎLL ÎKURÁTT REYNSLA
ÒR HËTEL MATVGREINUM OMFL 
    ¶ORSTEINN

Auglýsingasími

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

!46)..!

– Mest lesið
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,ANGAR ÖIG AÈ VINNA HJ¹ VINALEGUSTU
HËTELKEÈJU ¥SLANDS

Kelduhvammur 18
220 Hafnarfjörður
Falleg 3 herbergja íbúð

%FTIRFARANDI STÎRF ERU Å BOÈI ¹ &OSSHËTEL "ARËN
o 3TARFSMAÈUR Å MËTTÎKU DAGVAKTIR  STARF
o 3TARFSMAÈUR Å MËTTÎKU N¾TURVAKTIR  STARF
o 3TARFSMAÈUR ¹ BAR OG AÈSTOÈ Å MËTTÎKU  OG
 STARF

Stærð: 113,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

(¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA AF SVIPUÈU STARÙ ¾SKILEG
o 3AMSKIPTAH¾ÙLEIKAR ¹ AÈ MINNSTA KOSTI 
TUNGUM¹LUM
o ¶JËNUSTULUND OG GESTRISNI
o 4ÎLVU BËKALDS OG SKIPULAGSF¾RNI
o 6INGJARNLEIKI
o  ¹RA L¹GMARKSALDUR

Samúel Ingi
Sölufulltrúi
8970948
samuel@remax.is

opið hús í dag milli kl. 19.00 - 19.30
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ WWWFOSSHOTELIS
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STARF SEM FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGRÅÈUR +JERÒLF HËTELSTJËRI
Å SÅMA   EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËSTFANGIÈ
SIGRIDUR FOSSHOTELIS

Esja

Verð: 29.900.000

Glæsileg 3 herbergja íbúð með sér inngangi á fyrstu hæð. Komið er inn í forstofu með dökkum gólfflísum
þaðan í rúmgóðan gang, á hægri hönd er þvottahús en á vinstrihönd er parketlagt herbergi,
hjónaherbergið er með rúmgóðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er allt nýlegt með fallegri
hvítri innréttingu og dökkum flísum á gólfi en hvítar flísar á veggjum. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og
parket á gólfi. Stór parketlögð stofa þar sem útgengt er út í stóran fallegan garð.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is
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Sigurberg Guðjónsson hdl.
lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir,

+9(5),6*g786Ë0,
)$;ZZZIEPLVIEP#IEPLV

Skógarhlíð 22,
105 Reykjavík.

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali

GSM 821 4400

&!34%)'.)2

FRUM

ÁSGARÐUR, 108 RVK. JARÐHÆÐ
2ja herb. 57,9 fm
íbúð á jarðhæð
með suður verönd. Íbúðin er í
raun eitt rými sem
hefur verið stúkað
niður í herbergi,
baðherbergi og
rúmgóða stofu.
Mögulegt er skv.
teikningu að stúka
íbúðina niður í fleiri
herbergi. Verslun, skóli og önnur þjónusta í göngufæri.
Verð 15,8 millj.

!46)..!

FASTEIGNAMARKAÐURINN
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Flókagata
Mikið endurnýjuð 4ra herb. útsýnisíbúð

6IÈ LEITUM AÈ EINSTAKLING TIL AÈ VEITA
FORSTÎÈU KJÎTBORÈI OKKAR Å (AGKAUP
+RINGLU GËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR FYRIR
DUGLEGAN EINSTAKLING

Frum

LAUS! ÞÓRSGATA, 101 RVK. 2. HÆÐ.
Sjamerandi
3ja
herb. 57,7 fm íbúð
á 2. hæð í miðbæ
Reykjavíkur. Ný
eldhúsinnrétting
og nýtt parket á
stofu og herbergjum. Nýtt rafmagn
hefur verið dregið í
íbúðina og gluggar og gler er nýlegt. Þetta er sjarmerandi eign á
eftirsóttum stað.
Stutt í verslun og
þjónustu. Íbúðin
er laus og til afhendingar við kaupsamning. Verð 19,4 millj.

+JÎTIÈNAÈARMAÈUR
-ATREIÈSLUMAÈUR

.¹NARI UPPL VEITIR ,EIFUR ¶ËRSSON
Å S  
Glæsileg og mikið endurnýjuð 4ra herb. útsýnisíbúð í
risi með tvennum svölum á þessum eftirsótta stað.
Samliggjandi rúmgóðar stofur með útsýni að Perlunni
og til sjávar, opið alrými, uppgerðar hvítar innréttingar í
eldhúsi, 2 herb. og flísalagt baðherb. Þvottaherb. innan
íbúðar. Suðursvalir út af stofum og til vesturs út af eldhúsi. Geymsluris, manngengt að hluta yfir allri íbúðinni.
Verð 30 millj.

LUNDUR

w w w. l u n d u r. i s • l u n d u r @ l u n d u r. i s

FA S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK
Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Háagerði 73 - 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FIMMTUDAGINN
8. NÓV. KL. 17.00 - 18.00

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignas.

Nína Karen
Jónsdóttir
skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignas.
lögg. fasteignas.

Kristbjörn
Sigurðsson
lögg. fasteignas.

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir
lögg. fasteignas.

Jöklafold - 112 Reykjavík

Breiðás 7 - Garðabær

Björt og falleg 148,9 fm 4ra
herb. efri sérhæð í tvíbýli ,
ásamt 28,5 fm áföstum bílskúr,
samtals 177,4 fm. Gengið
beint inn af götu. Íbúðin skiptist í; í flísalagða forstofu, forstofuherbergi, gott háaloft, rúmgóða stofu, setustofu og borðstofu í einu rými, útgengt á góðar
flísalagðar svalir, eldhús með góðum borðkrók, þvottahús inn
af eldhúsi þaðan útgengt á hellulagða verönd, herbergi, hjónaherbergi með góðum skápum og baðherbergi. Flest loft eru
tekin upp og með innb. lýsingu. Innangengt er úr forstofu í
snyrtilegan bílskúr. Bílastæði er upphitað og flísalögð aðkoma
að húsinu.
Verð 46,9 millj.

Glæsileg 170 fm efri sérhæð í
Garðabæ, þar af 21 fm bílskúr,
með glæsilegu útsýni í allar
áttir. Gengið inn sérinngang í
forstofu með lítilli geymslu. Þaðan upp stiga í íbúðina. Komið er í hol með fataskápi. Hvíttað
parket á gólfi. Rúmgott eldhús með hnotuinnréttingu, nýju eikarparketi, borðkróki og þvottahúsi innaf. Gott útsýni til norðurs
(Borgin og Esjan). Borðstofa og stofa m. hvíttuðu parketi og
góðri lofthæð. Útgengt á s-svalir. Í svefnálmu eru 2 barnah., 1
unglingah. og hjónah. Eikarparket og skápar í þremur. Flísalagt
baðh. með baðkari. Sérgeymsla í kjallara. Rúmg. bílskúr með
heitu og köldu vatni og rafmagnsopnara. Íbúðin er mjög björt og
vel skipulögð með mikið gluggarými og útsýni úr hverju rými.
Hannað af Kjartani Sveinssyni. Verð 39,9 millj.

Frum

OPIÐ HÚS

Frábærlega vel staðsett falleg
113,2fm, 4-5 herbergja íbúð á
fyrstu hæð í raðhúsi, þar af
25,5fm innb. bílskúr. Húsið er
staðsett efst í botnlanga og engin hús fyrir ofan. Stutt er í
skóla, leikskóla, verslun og þjónustu og útivistarsvæði. Húsið
er nýmúrviðgert að utan. Getur verið laust fljótlega.
SÍÐUSTU FORVÖÐ AÐ YFIRTAKA ÁHVÍLANDI LÁN FRÁ
KAUPÞINGI MEÐ 4,15% VÖXTUM. Verð kr. 31,9 millj.

Jóna Fanney tekur á móti gestum. Verið velkomin!
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Bautasteinn
bæjarstjórans
mikilvægt að Kópavogsbær beri enga
ábyrgð á hugsanlegum
hallarekstri
hússins. Hins vegar
væri eðlilegt að áður
baksíðu Morgen lengra er haldið
unblaðsins
6.
myndi viljayfirlýsnóvember mátti lesa
ing
bæjarstjórnar
frétt þess efnis að
liggja fyrir og í
þegar væri búið að
framhaldi af því yrði
bjóða þremur arkíflautað til leiks í
tektarstofum
að '5¨2¥¨52
hönnunarsamtaka þátt í hönnun- !2.!2$«44)2
keppni. Staðsetning
arsamkeppni
um
hússins hefur enn ekki verið
óperuhús í Kópavogi. Þar var
ákveðin, en svo virðist sem það
rætt við bæjarstjórann og af
sé prívatskoðun bæjarstjóra að
svörum hans að dæma var ekki
húsið eigi að standa á Borgarhægt að lesa annað úr þeim en
holtinu. Sú staðsetning er
allt væri þetta klappað og klárt
umdeild, Borgarholtið er friðog bæjaryfirvöld í Kópavogi
lýstur staður og mikilvægt að
hefðu þegar ákveðið að af byggáfram lofti vel um Kópavogsingu hússins yrði og myndu
kirkju, okkar helsta kennileiti í
framkvæmdir hefjast á næsta
Kópavogi. Staðir eins og Nónári.
hæðin hafa verið nefndir sem
Þetta er ekki rétt. Hið rétta
ákjósanlegir staðir fyrir slíkt
er að engar ákvarðanir hafa
hús, þar er sjónlína góð til allra
verið teknar um byggingu
átta og gæti verið glæsilegur
óperuhúss í Kópavogi. Síðustu
staður fyrir hús af þessu tagi.
mánuði hefur starfað undirHugmyndin um fjölnota sviðbúningsnefnd sem hefur það
slistahús í Kópavogi sem hýsti
hlutverk að kanna möguleika á
Íslensku óperuna er vissulega
fjármögnun og rekstri slíks
spennandi. Slíkt mál verður þó
húss í samkeppni við önnur
að reka áfram af raunsæi og
sviðslistahús á landinu. Nefndþað verður að vera í eðlilegum
in hefur látið vinna viðskiptafarvegi í bæjarkerfinu. Hér er
áætlun og forsögn hússins liggum stórt verkefni að ræða sem
ur
fyrir.
Yfirlýsingar
bæjarstjórn verður að vinna að
bæjarstjórans eru ótímabærar.
í sameiningu með hagsmuni
Bæjarstjórn Kópavogs á enn
bæjarins í fyrirrúmi. Bæjareftir að taka afstöðu í málinu.
stjóri er kominn langt fram úr
Bæjarfulltrúar allra flokka, líka
sér í þessu máli. Hann getur
Sjálfstæðisflokks og Framsóknekki einn ákveðið byggingu
arflokks, hafa óskað eftir að fá
hússins, hann getur ekki einn
send öll þau göng sem þegar
ákveðið staðsetningu, hann
liggja fyrir hvað varðar bygggetur ekki einn hrint af stað
inguna svo þeir geti mótað
hönnunarsamkeppninni. Hann
afstöðu sína. Aðkoma ríkisins
er ekki einræðisherra í Kópaað rekstri óperuhúss er ekki
vogi. Yfirlýsingar hans um
ljós og engin loforð hafa komið
óperuhúsið eru marklausar og
þaðan um aukinn stuðning við
bera vott um að hann hafi meiri
Íslensku óperuna í nýju húsi.
áhuga á að reisa sér bautastein í
Líkt og aðrir bæjarfulltrúar í
Kópavogi en skapa sátt um
Kópavogi hafa fulltrúar Sambyggingu óperuhúss.
fylkingarinnar
ekki
tekið
afstöðu í málinu en eðlilega mun
okkar afstaða miðast við hagsHöfundur er oddviti Samfylkingmuni Kópavogs. Við teljum afar
arinnar í Kópavogi.

5-2¨!.
«PERUHÒS Å +ËPA
VOGI

kl. 08:00

Á

Reykjavíkurflugvöllur
hækka þyrfti lendingargjöld til að sporna við
aukinni umferð. Ég vona
að ekki verði farið í þá
ráðstöfun með þeim
fyrirspurn frá forhætti að hækka þurfi
manni
samgöngufargjöld í innanlandsnefndar Alþingis til samflugi. Nógu dýrt er nú
gönguráðherra
kom
drottins orðið á þeim
fram að stuðla þyrfti að
vettvangi. Sjálfsagt er
flutningi á einkaflugi frá
*«. '5..!233/.
að hækka lendingarReykjavík vegna aukngjöld á einkaflug ef það er of lágt
ingar á umferð slíkra véla. Rökin
verðlagt í dag, en ég hef ekki trú
eru aukin mengun og hávaði sem
á að einhver hækkun á lendingarfylgir þessu flugi. Flugvöllur
gjöldum fyrir einkavélar geri
verður aldrei rekinn nema honum
útslagið á að þær flytji sig til
fylgi flugumferð og þannig hefur
Keflavíkur. Þær upphæðir skipta
það alltaf verið.
ekki máli fyrir þá sem á annað
Það er erfitt að skilja að aukin
borð velja þennan ferðamáta.
umferð nokkurra einkaþotna
Margar þessara véla fljúga á milli
breyti þar miklu um. Á móti
Reykjavíkur og London þar sem
kemur að áætlunarstöðum í innanþær lenda á flugvelli í miðbænlandsflugi hefur fækkað mikið á
um. Sá völlur státar af einhverjundanförnum árum með tilheyrum hæstu lendingargjöldum í
andi minni umferð. Mengunarheimi.
rökin eru einnig umdeilanleg. Ég
Hér takast á sjónarmið um
geri ekki ráð fyrir að flugvélarnar
framtíð flugvallarins í Vatnsmýrmengi minna lendi þær í Keflainni. Það hefur ekkert komið fram
vík, en við bætist síðan útblástur
í þeim málflutningi enn, sem fær
bifreiðanna við að flytja farþegmig til að breyta skoðun minni á
ana til og frá höfuðborgarsvæðþví að þar á völlurinn að vera til
inu. Í þeim efnum er nær að forframtíðar.
gangsraða verkefnum og líta til
hinna miklu umferðartafa með
tilheyrandi mengun á höfuðborgarHöfundur er þingmaður
svæðinu.
Sjálfstæðisflokksins.
Í svari ráðherra kom fram að
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EÈA Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

Á MORGUN



Heildarráðgjöf
fyrir ungt fólk
komandi í einkapósti.
Viðkomandi er boðið að
hafa
samband,
t.d.
svara bréfinu, hringja
eða koma í ráðgjafaviðótalráðgjöf
er
tal. Ráðgjafar skrá
hugsuð sem alhliða
niður upplýsingar, allt
ráðgjöf fyrir ungt fólk
nafnlaust og fullur
sem á við einhvers
trúnaður er ávallt viðkonar vandamál að
hafður. Tótalráðgjöfin
stríða. Lögð er áhersla
2«3! "*®2+
hefur aðsetur í Hinu
á að hjálpa þessu unga
3)'52¨!2$«44)2
húsinu sem er upplýsfólki að greina vanda
inga- og menningarmiðstöð ungs
sinn og aðstoða það við úrlausn
fólks, Pósthússtræti 3-5. 101
vandans á skjótan og heildrænReykjavík, s. 411 5500 eða hittan hátt. Markhópur Tótalráðhusid.is.
gjafar er ungt fólk á aldrinum
Tótalráðgjöfin er samstarfs16-25 ára en að sjálfsögðu er
verkefni nokkurra stofnana og
engum vísað frá. Ungt fólk getur
samtaka. Aðilar að samstarfinu
lent í ýmiss konar vanda s.s
eru: Hitt húsið/ÍTR, þjónustuáföllum í skóla (falla á prófum,
miðstöðvarnar í Reykjavík, Ný
erfiðleikar í samskiptum við
Leið (þjónustufyrirtæki fyrir
aðra nemendur/kennara), erfiðungt fólk í vanda), Fræðslusamleikum í einkalífi og vinnu, vímutök um kynlíf og barneignir og
efnamisnoktun, ástvinamissi og
Heilsugæsla Reykjavíkur. Auk
sorg, fjárhagsáföllum, kynlífsþess erum við í tengslum við
vandamálum,
sifjaspellum,
marga aðra fagaðila og stofnanir
nauðgunum, einelti, ofbeldi og
sem veita stuðning og ráðgjöf í
sjálfsvígum. Vandamálin geta
sérstökum aðstæðum.
því verið afar margvísleg og eðli
þeirra misalvarleg. TótalráðFrá því að vefsíða Tótalráðgjafgjöfin býður þessu unga fólki
ar opnaði hefur hún bæði eflst og
upp á viðtalstíma og símaráðgjöf
stækkað, úr því að fá 600 heimen aðallega er spurningum svarsóknir og 5-10 fyrirspurnir á síðað á netinu. Ef ráðgjafarnir geta
una á mánuði upp í rúmlega 4000
ekki brugðist við vandanum
heimsóknir á síðuna og 25 fyrirbendum við þeim á og aðstoðum
spurnir að meðaltali á mánuði.
þá við að komast í sérhæfðari
Þessar góðu viðtökur sýna að
úrræði.
brýn þörf er fyrir slíka þjónustu
Tótalráðgjafar leggja metnað
fyrir ungt fólk. Næsta verkefni
sinn í að veita skjót viðbrögð og
okkar er að koma til móts við
gefa helst svör innan þriggja
landsbyggðina og efla tengsladaga. Tótalráðgjöf.is er: þjónnet okkar við sveitarfélögin og
usta og upplýsingar; spurt og
koma þannig betur til móts við
svarað á Tótalvefnum; símaráðungt fólk úti á landi ásamt því að
gjöf; viðtalsráðgjöf.
eflast enn frekar á höfuðborgarRáðgjafar
Tótalráðgjafar.is
svæðinu. Tótalráðgjöfin er því
eru
sálfræðingar,
félagsenn að vaxa og dafna og skorum
ráðgjafar, kynlífsráðgjafar, tómvið á ungt fólk sem á við einstundafræðingar,
námsog
hvers konar vanda að stríða að
starfsráðgjafar, hjúkrunarfræðhafa samband við okkur og vita
ingur og almennir ráðgjafar.
hvort við getum ekki hjálpað því
Ráðgjafarferlið fer þannig
við úrlausn vandans.
fram að fyrirspurnum er svarað
innan þriggja daga á TótalHöfundur er deildarstjóri hjá
vefnum eða svarið sent til viðHinu húsinu.
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Ísland og þróunarmál
eins og Hjálparstarf
kirkjunnar. Það er rúmt
ár síðan tók ég til starfa
hjá Hjálparstarfinu og
hefur það grasrótarndanfarna
daga
starf sem hér fer fram,
hefur farið fram
farið fram úr öllum
mikilvæg umræða um
mínum
væntingum.
skilvirkni
þróunarHjálparstarf kirkjunnaðstoðar. Það er mjög
ar eru samtök sem
jákvætt að endurskoða
,9$¥! '%)23$«44)2
byggja á framlögum
skipulag og vinnubrögð
einstaklinga,
fyrirtækja
og
með reglulegu millibili. Hins
stjórnvalda. Í hnotskurn er
vegar fer ekki á milli mála að
hjálparstarfið dæmi um hve
gagnvirk þróunaraðstoð, hvort
mikið Íslendingar láta sig málsem hún beinist að menntun,
efni annarra varða. Þátttaka landheilsu eða vatni kostar peninga.
ans í starfi Hjálparstarfs kirkjFlestir sem vinna að þessum málunnar er svo fjölbreytt að ekki er
efnum vita að til þess að bæta
hægt að telja það allt upp.
lífskjör nær helmings íbúa jarðar,
þurfa rík lönd að axla sína ábyrgð
'RASRËT TIL GRASRËTAR
gagnvart þeim sem minna hafa.
Sem dæmi um þá misskiptingu
Einstaklingar, fjölskyldur, fjölsem ríkir í heiminum þá eru
miðlar og fyrirtæki styðja við
eignir þriggja ríkustu manna
safnanir á jólum og páskum;
heims meiri en verg þjóðarframneyðarsafnanir kveikja í flestum
leiðsla 48 fátækustu þjóða heims.
þegar slíkar fara af stað. Ríkir
Í gegnum mína menntun og
sem fátækir eru virkir þátttakstarfsferil hef ég fengið að kynnendur í okkar starfi með því að
ast þróunar- og neyðaraðstoð í
styðja einstök verkefni og fastir
framkvæmd á alþjóðlegum vettstyrktaraðilar leggja sitt af mörkvangi. Eftir langtíma dvöl
um hvern einasta mánuð. Hópur
erlendis flutti ég heim til Íslands
áhugamanna safnar og selur
fyrir tveimur árum. Áhugi
varning í Kolaportinu til styrktar
íslensks almennings á þróunarfátækum börnum á Indlandi.
málum kom mér skemmtilega á
Traustir fósturforeldrar styðja
óvart. Hins vegar sætir Ísland
mörg hundruð indversk börn til
sem þjóð gagnrýni erlendis fyrir
náms í hverjum mánuði.
hvað við leggjum lítið til þróunarStéttarfélagið Efling styður
mála. Það er réttmæt gagnrýni.
mannréttindastarf á Indlandi og
Sem Íslendingur og hjálparE-kortshafar gefa af sinni endurstarfsmaður fannst mér mjög erfgreiðslu til munaðarlausra barna
itt að koma heim og sjá að við, ein
í Úganda. SPRON styður brunnaaf ríkustu þjóðum heims, erum að
gerð í Malaví og starfsmenn
gefa tæplega 0,25 prósent af
bankans hafa safnað fé til að
okkar vergu þjóðarframleiðslu til
styrkja menntun og leik malaað aðstoða aðrar þjóðir í neyð. Til
vískra barna. Kaffihús halda úti
viðmiðunar
má
nefna
að
baukum fyrir vatni og safna allan
nágrannaþjóð okkar og mitt uppársins hring og þúsundir Íslendeldisland, Svíþjóð, gefur 1 próinga kaupa sér friðarljós til þess
sent af vergri þjóðarframleiðslu
að lýsa upp skammdegið. Afmælistil alþjóðlegra þróunarmála. Þó
börn og brúðhjón óska sér geitar
að við sem þjóð þurfum að breyta
eða að þrælabarn verði leyst úr
þessu til betri vegar hefur reynsla
skuldaánauð í staðinn fyrir brauðmín á þessum tveim árum sýnt
rist. Fjöldi íslenskra fyrirtækja
mér að íslenskur almenningur
og sjóða styður fátækt fólk á
lætur sig þessi málefni mjög
Íslandi allan ársins hring og ýmis
varða og sýnir þann hug með
fyrirtæki hafa tekið hugmyndstuðningi við mannúðarsamtök
inni um Sanngjörn viðskipti (Fair
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Trade) opnum örmum. Saumaklúbbar, sóknir, starfsmannafélög, ungmenni og börn standa
að alls konar söfnunum og uppákomum til þess að styrkja starf
Hjálparstarfs kirkjunnar og ekki
má gleyma að sjálfboðaliðar á
öllum aldri gefa af sínum tíma til
að láta gott af sér leiða.
Saman erum við grasrótarhreyfing sem styður við grasrótarstarf í fjarlægum löndum.
Ekki skemmir fyrir að mörg
mannúðarsamtök njóta stuðnings
landans. Íslendingar hafa á undanförnum þremur árum gefið átta
af stærstu mannúðarsamtökum
landsins 2,3 milljarða króna af
sínum sköttuðu tekjum til þróunar
og neyðarstarfa erlendis.

¶JËÈ TIL ÖJËÈA
Í ljósi þessa er ég ákaflega stolt
af því að vera Íslendingur; okkar
aðstoð skiptir máli fyrir lífskjör
tugþúsunda manna út um allan
heim. Það er mín von að mjög
bráðlega getum við Íslendingar
verið stoltir af því að standa við
það loforð sem við gáfum 1970 á
Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna; að við sem þjóð ætluðum að
leggja 0,7 prósent af vergri þjóðarframleiðslu
til
alþjóðlegra
þróunarmála. Árið 1985 samþykkti Alþingi að það ætti ekki að
taka meira en sjö ár til viðbótar
að standa við loforðið þ.e.a.s. að
árið 1992 ætti 0,7 prósenta markmiðinu að vera náð. Rúmlega 15
árum síðar eigum við ennþá langt
í land.
Þar sem við augljóslega erum
svo mörg sem látum okkur lífskjör annarra varða, þá trúi ég
ekki öðru en að við ætlumst til
þess að stjórnvöld endurspegli
okkar hug í verki. Nýlega ákvað
Evrópubandalagið að árið 2015
verði meðlimum bandalagsins
skylt að standa við loforð um að
0,7 prósent af vergri þjóðarframleiðslu fari í þróunaraðstoð. Ætla
Íslendingar, þriðja ríkasta þjóð
heims, að láta sitt eftir liggja?
Höfundur er verkefnastjóri hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar.
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Okkar ástkæra og yndislega

Þórlaug Kristinsdóttir
Grundargötu 7, Dalvík,

lést sunnudaginn 4. nóvember á Dvalarheimilinu
Dalbæ, Dalvík. Jarðarförin fer fram frá Dalvíkurkirkju
laugardaginn 10. nóvember kl 13.30.
Arnfinnur Friðriksson
Jóna Kristín Friðriksdóttir
Gunnar Magni Friðriksson
Friðrik Reynir Friðriksson
Irma Ingimarsdóttir
Silja Pálsdóttir
og fjölskyldur.

Steinunn Pálsdóttir
Stefán A. Magnússon
Sigrún K. Júlíusdóttir
Marín Jónsdóttir
Bjarmi Fannar Irmuson
Freyr Antonsson

„Ef ég gæti verið grennri en ég
er, án þess að valda vanlíðan og
spennu í lífi mínu, þá væri ég
það. Í dag er raunveruleikinn
hins vegar sá að líf mitt er mér
mikilvægara en líkamsþyngdin.
Guði sé lof fyrir það.“
!MERÅSKA LEIKKONAN #OURTNEY
4HORNE 3MITH ¹TTI VIÈ ¹TRÎSKUN AÈ
STRÅÈA UM TÅMA EN HEFUR NÒ LOSNAÈ
ÒR ÖEIM FJÎTRUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

,ISTASAFNIÈ ,OUVRE Å 0ARÅS VAR
OPNAÈ ¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
EN ÖAÈ ER EITT HIÈ ST¾RSTA Å
HEIMI OG HEFUR AÈ GEYMA SUM
AF FR¾GUSTU LISTAVERKUM MIÈ
ALDA %LSTI HLUTI SAFNSINS ER FR¹
SEXT¹NDU ÎLD EN UM ALDIR HAFA
KONUNGAR OG KEISARAR L¹TIÈ
BYGGJA VIÈ ÖAÈ .ÕJASTA BYGG
ING SAFNSINS ER FR¹ ¹RINU 
¶¹ VAR HINN FR¾GI OG UMDEILDI
GLERPÅRAMÅDI REISTUR FYRIR FRAMAN
,OUVRE OG ER Å DAG INNGANGUR
INN Å SAFNIÈ
¥ ,OUVRE VAR AÈSETUR KONUNGA
ALLT ÖAR TIL ,ÒÈVÅK 8)6 FLUTTI AÈ
SETUR KONUNGSINS TIL 6ERSALA EN
LISTAVERKASAFN KONUNGS VARÈ Ö¹
EFTIR Å ,OUVRE

,/562%

,ISTAVERK SAFNSINS N¹ FR¹ FORN
ÎLD TIL ¹RSINS  OG FJÎLDI
VERKANNA ER SLÅKUR AÈ ENGIN
LEIÈ ER AÈ SKOÈA ÖAU ÎLL Å EINNI
HEIMSËKN Å SAFNIÈ -EÈAL FR¾G
USTU VERKA SAFNSINS ER -ONA
,ISA EFTIR ,EONARDO $A 6INCI
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Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og systir,

Rannveig Jónsdóttir
Sólheimum 23 5E, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 1. nóvember á krabbameinsdeild
Landspítalans við Hringbraut. Jarðarförin fer fram frá
Langholtskirkju föstudaginn 9. nóvember kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á krabbameinsdeild Landspítalans og Leitarstöð Krabbameinsfélags
Íslands.
Alois Raschhofer
Birgit Raschhofer
Jóhann Pétur Guðvarðarson
Róbert Jón Raschhofer
Margarete Schrems
barnabörn, Ásmundur Jónsson og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Garðar Steinarsson
flugstjóri, til heimilis að Flyðrugranda 4,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 6. nóvember. Útförin
verður gerð frá Neskirkju þriðjudaginn 13. nóvember
kl. 15.
Ásta Sveinbjarnardóttir
Hróðný Garðarsdóttir
Þórhildur Garðarsdóttir
Páll Garðarsson
Ásta, Garðar og Dúna

Björgvin Þórðarson

&ÁKK SK¹LDAG¹FUNA Å JËLAGJÎF
Sr. Toshiki Toma, prestur innflytjenda
er 49 ára í dag og þó það teljist ekki
til stórafmælis þá eru samt tímamót í
lífi hans í þessari viku því fyrsta ljóðabókin hans er að koma út. Fimmta árstíðin. Það mun jafnframt vera fyrsta
ljóðabók innflytjanda hér á landi. Toshiki er í Japan af persónulegum ástæðum en var tekinn á beinið áður en hann
fór og spurður út í skáldskapinn og útgáfuna. Fyrsta spurning er hvenær
hann hafi byrjað að yrkja á íslensku.
„Ég byrjaði á jóladag 2001,“ svarar
hann og það vottar fyrir feimni. „Mig
hafði lengi langað að takast á við ljóðformið en hafði aldrei fundið tíma til
að láta verða af því. Tækifærið kom
á jóladag 2001. Ég var einn heima og
hafði ekkert sérstakt að gera. Þá hugsaði ég: Í dag prófa ég að yrkja.“
Toshiki segir það hafa tekið hann
allan daginn að búa til fyrsta ljóðið en
það hafi verið mjög skemmtileg upplifun. Hvert skyldi svo yrkisefnið hafa
verið. „Þetta var prósaljóð og fjallar
um þjáningu mannsins. Þó það væri
ort á jólum er það ekki sérstaklega
tengt jólunum. Maðurinn er elskulegur í eðli sínu og sýnir náunga sínum
kærleika en svo stundum svíkur hann
og þá mæta honum erfiðir tímar. Þetta
er efni fyrsta ljóðsins.“
Toshiki hefur haldið ótrauður áfram
að yrkja eftir jóladaginn 2001 og
kveðst búa til svona tíu til fimmtán
ljóð á hverju ári. Um fjörutíu þeirra
eru í nýju bókinni og flest tengjast þau
á einhvern hátt náttúru Íslands nema
fyrsta ljóðið hans sem er undantekning og hefur dálitla sérstöðu. „Þetta
eru stutt ljóð sem eru kveðin um náttúru Íslands, björt og einföld. Mörg
þeirra tengjast árstíðunum, vori,
sumri, hausti og vetri. En sum þeirra
fjalla um ást og óskir lífsins og snert-
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ir á tveimur menningarheimum, jarðlífinu og hinu guðlega. Ég flokkaði því
ljóðin í fimm hópa, vor, sumar, haust
vetur og líf. Þess vegna er titill bókarinnar Fimmta árstíðin.“
Undirbúningur undir útgáfuna byrjaði í vor að sögn Toshiki. „Ég veit svo
lítið um hvað þarf til að gefa út bók
en góður vinur minn sem stýrir ljod.
is hjálpaði mér heilmikið þannig að ég
fékk góða aðstoð,“ segir hann brosandi.
Spurður í lokin hvort einhverjar aðstæður reynist honum betri en aðrar til

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og systir,

Hulda Reynhlíð
Jörundsdóttir
frá Vestmannaeyjum,

sem lést fimmtudaginn 1. nóvember, verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju föstudaginn 9. nóvember kl. 15.
Björg Sigurðardóttir
Hallgrímur Valdimarsson
Inga Jóna Sigurðardóttir
Sævar G. Proppé
Guðlaugur Sigurðsson
Kristrún O. Stephensen
barnabörn, systkini og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Sæunn Jóhannsdóttir
ljósmóðir, Blesastöðum, Skeiðum,

sem lést á heimili sínu 28. október, verður jarðsungin
frá Skálholtskirkju laugardaginn 10. nóvember kl. 14.
Sigurður Hermannsson
Elín Árnadóttir
Kristín Hermannsdóttir
Vilmundur Jónsson
Guðrún Hermannsdóttir
Hjalti Árnason
Sigríður N. Hermannsdóttir Jónas H. Jónasson
Hildur Hermannsdóttir
Kristján Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

að yrkja svarar Toshiki. „Skáldskapurinn er fyrst og fremst tómstundagaman hjá mér. Ég skrifa oft í blöðin um
ýmis samfélagsmál eins og fordóma
og innflytjendamál. Það er hluti af
vinnunni minni. Mér finnst samt leiðinlegt að fólk haldi að ég hugsi bara
um fordóma og óréttlæti í samfélaginu því ég er maður sem sé líka fegurð
í náttúrunni og í mannlegum samskiptum. Mig langaði bara að segja frá því
líka í ljóðunum mínum.“
GUN FRETTABLADIDIS

60 ára afmæli
Birgir Karlsson

Elsku systir mín og frænka,

fv. skólastjóri og fulltrúi hjá Valitor
(Visa), Bakkastöðum 5, Reykjavík.
Í tilefni afmælisins tekur hann á
móti gestum í Oddfellowhúsinu við
Vonarstræti, Reykjavík, á morgun
föstudaginn 9. nóvember frá kl. 17-20.

Sigríður Þórðardóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði,
áður Stigahlíð 36, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju föstudaginn
9. nóvember kl. 14.00.

Gjaﬁr afþakkaðar.

Guðný Þórðardóttir
Gunnvör Valdimarsdóttir
Jóhann G. Sigfússon
Ragna, Alda Sif, Þorsteinn, Þórgunnur og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn og besti
vinur, faðir, tengdafaðir og afi,

Edvald Gunnlaugsson

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA
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lést þann 5. nóvember.

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn
12. nóvember kl. 15.00.
Málfríður Eyjólfsdóttir
Edda Eðvaldsdóttir
Eðvald Brynjar og Þórdís
Halldór Eyjólfsson.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Þór Þorvaldsson

Auglýsingarsendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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Kúbuveisla
5.des.
frá kr. 69.990
Havanaborg og/eða Varaderoströndin
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Líkt og fleiri hef ég fylgst
með umræðunni um Tíu
litla negrastráka og langar að leggja orð í belg.
Þetta er nefnilega ein
þeirra bóka sem kættu mig
í æsku, þótt mér þyki hún nú fremur ófyndin og botni eiginlega ekki í
þeim sem vilja verja hana með
öllum tiltækum ráðum, á þeirri forsendu að þarna sé á ferðinni barn
síns tíma.
Svo ég vísi í um margt svipaðar
sögur, veit ég ekki um marga sem
dytti í hug að lesa ævintýri Grimmsbræðra fyrir börn. Þá ekki Disneyútfærslurnar eða aðrar vægar
útgáfur, heldur óstyttar útgáfur
Grimms-bræðra. Margar sagnanna
teldust varla boðlegar börnum nú

(UGSAÈU (UGSAÈU ¶AÈ
GETUR EKKI VERIÈ ÖAÈ HRIKA
LEGA ERFITT AÈ FINNA HUGMYND
AÈ TEIKNIMYNDASÎGU SEM
VIRKAR

til dags en þóttu í gamla daga ágætis
veganesti fyrir lífið.
Sagan af Öskubusku er mjög
blóðug í meðförum bræðranna, sem
nægði ekki að láta sjúpsysturnar
skera af sér tær og hæla til að passa
í skó Öskubusku. Þeir sáu ástæðu
til að bæta við lýsingum á því
hvernig fuglar kroppa augun úr
systrunum í lokin og gefa í skyn að
þær hafi ekki átt betra skilið vegna
framkomunnar við Öskubusku.
Þá er Öskubuska litlaus persóna,
sem virðist rísa til metorða fyrir
það eitt að vera góð og þæg. Henni
hugnast aldrei að óhlýðnast stjúpunni heldur leysir erfið húsverk af
natni (meðvirkni), eins og góðri
húsmóður sæmir. Stjúpan er á móti
áhugalaus um heimilisverk en ver

því meiri tíma í upphugsa aðferðir
til að pynda Öskubusku. Hún er eini
hugsuðurinn í ævintýrinu, enda
þenkjandi konur ávallt illar. Og
hvar var svo pabbinn á meðan á öllu
þessu stóð?
Langt er síðan menn sáu hve
ofbeldisfull þessi börn síns tíma
eru, uppfull af staðalímyndum og
slæmum boðskap. Seinni tíma
útgáfur sýna það, enda ólíkt vægari. Þær gömlu fást enn, meðal annars í fræðiritum, enda kannski
frekar heima þar en í barnabókum.
Þjóðin virðist þó enn eiga langt í
land með að sjá Tíu litla negrastráka í svipuðu ljósi. Sjálfsagt eru
nokkur ár í útgáfu þar sem drengirnir tíu verða af ólíkum kynþáttum og eiga gjöfula ævi.

!LLT SEM STENDUR ¹ MILLI MÅN OG ÖESS
AÈ VERÈA HEIMSINS SNILLDARLEGASTI
TEIKNIMYNDASÎGUHÎFUNDUR ER
SNILLDARHUGMYND ÒR MÅNUM SNILLDAR
HEILA ¶¹ GET ÁG ÖURRKAÈ SNILLDAR
HENDURNAR MÅNAR
MEÈ SEÈLUM

.EI BÅDDU
VENJULEG
LJËSAPERA

Verð kr. 84.990 –
Havana
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli í
13 nætur á Hotel Occidental Miramar
**** með morgunverði, 5. des.

N 'ELGJAN

Verð kr. 79.990 –
Havana & Varadero
Verð kr. 69.990 –
Arenas Doradas ***
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli í 13
nætur á Hotel Arenas Doradas *** með
morgunverði, 5. des.. Aukalega fyrir allt
innifalið í 13 nætur kr. 19.800 (valkvætt).

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli í 6
nætur á Hotel Occidental Miramar **** í
Havana og 7 nætur á Hotel Arenas
Doradas *** á Varadero með morgunverði,
5. des.. Aukalega fyrir allt innifalið í 6
nætur á Varadero nætur kr. 12.400
(valkvætt).

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á allra síðustu sætunum í 13 nátta ferð til Kúbu
5. desember þar sem dvalið er á hinni vinsælu Varaderoströnd og/eða í hinni
einstöku Havanaborg. Kúba er ævintýri sem lætur engan ósnortinn. Ekki aðeins
kynnist þú stórkostlegri náttúrufegurð eyjunnar, heldur einnig einstakri þjóð.
Gríptu tækifærið og njóttu lífsins á Varaderoströndinni á frábærum kjörum.
Athugið mjög takmarkaður fjöldi flugsæta og gistingar í boði!

0ABBI AF HVERJU
ERTU MEÈ ALLA ÖESSA
#$ 2/- DISKA ÒTI
UM ALLT
!F ÖVÅ AÈ
ÖETTA ERU
GEISLA
DISKAR

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

&YRSTA TEIKNIFORRITIÈ ÖITT
$EMË FYRIR FORRIT SEM ÖÒ
KEYPTIR ALDREI &¹RANLEGUR
LEIKUR SEM EYÈILAGÈI
TÎLVUNA

%N ÖETTA ERU
GEISLADISKAR

¶EIR ERU ÒRELTIR
(ENTU ÖEIM

0ASSAÈU ÖIG
¶ETTA ERU
GEISLADISKAR

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Mundu

MasterCard

¶VÅ MIÈUR ,¹RUS
¶AÈ GETA EKKI ALLIR
UNNIÈ VIÈ SKRIFBORÈ

ferðaávísunina!

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000 • www.heimsferdir.is

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

-J¹SI OG ,ALLI

-J¹SI
2ËSIR ERU RAUÈAR
OG FJËLAN ER BL¹

¡G GET AFÖAKKAÈ MATINN
%N ÖÁR FER ÁG ALDREI FR¹

6ALENTÅNUSARDAGUR

N "ARNAL¹N
6IÈ ERUM MEÈ TËNLIST
INA PÒÈANA HITAPOK
ANN TENNISBOLTANN
FYRIR BAKNUDDIÈ OG
SNARL FYRIR MIG

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

6¹ ¡G GLEYMDI ENGU Å
ÖETTA SKIPTIÈ

¡G HELD AÈ EFTIR FYRSTU EITT
TVÎ SKIPTIN VERÈI ÖETTA BARA
RÒTÅNA
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Valkyrjur Wagners berjast um stöðu
Kl.20
Sýningin „Þriðji úrgangur-faraldur.
Mínus afsökun“ verður sett upp í
Austurbæ, Snorrabraut 37, í kvöld á
milli kl. 20 og 23. Um er að ræða
myndlistarsýningu á vegum nemenda á lokaári í myndlistardeild
Listaháskóla Íslands. Sýningin er
fjölbreytt og inniheldur gjörninga,
myndbandsverk, innsetningar og
fleira. Athygli skal vakin á því að
sýningin stendur aðeins yfir þetta
eina kvöld.

MENNING FRETTABLADIDIS

3TJËRN HINNAR ¹RLEGU "AYREUTH H¹TÅÈAR HEFUR UNDAN
!È ÖESSU SINNI ERU ÖAÈ ÖRJ¹R KONUR ÒR 7AGNER
FARIÈ BEITT SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ 7OLFGANG 7AGNER  ¹RA
¾TTINNI ALLAR BARNABARNABÎRN TËNSK¹LDSINS SEM
ÖYKJA KOMA TIL GREINA SEM V¾NTANLEGIR STJËRN
GAMALT BARNABARN TËNSK¹LDSINS 2ICHARD 7AGNER SEGI
AF SÁR SEM STJËRNANDI H¹TÅÈARINNAR
ENDUR
-EÈLIMIR STJËRNARINNAR TELJA 7OLFGANG ILLA HALDINN
¶R¹TT FYRIR VILJA FORELDRA SINNA ÖYKIR +ATHARINA
AF ALZHEIMER SJÒKDËMNUM OG ÖVÅ ËF¾RAN UM AÈ
7AGNER SÅST LÅKLEG TIL ÖESS AÈ HREPPA HNOSSIÈ
STJËRNA SVO UMFANGSMIKLU VERKEFNI 7OLFGANG NEITAR
SÎKUM UNGS ALDURS OG REYNSLULEYSIS !NNAR KEPPI
NAUTUR HENNAR ER %VA 7AGNER 0ASQUIER EN HÒN ER
ÖË AÈ SEGJA AF SÁR NEMA ARFTAKI HANS VERÈI  ¹RA
GÎMUL DËTTIR HANS +ATHARINA 7AGNER !È ÖVÅ GETUR
 ¹RA OG ER DËTTIR 7OLFGANGS ÒR FYRRA HJËNABANDI
STJËRNIN EKKI GENGIÈ OG ÖVÅ ER KOMIN UPP SÒ STAÈA
%VA HEFUR UMTALSVERÈA REYNSLU AF STJËRNUNARSTÎRF
AÈ STJËRNIN OG STJËRNANDINN ERU ËS¹TT
UM Å ËPERUHEIMINUM OG HEFUR UNNIÈ VIÈ VIRT
ËPERUHÒS Å ,ONDON 0ARÅS OG .EW 9ORK
,ÅKLEGT ÖYKIR ÖË AÈ ÖAÈ SÁ Å RAUN 'UDRUN 7AGNER
EIGINKONA 7OLFGANGS OG MËÈIR +ATHARINU SEM SETUR
%NN ER ËNEFND HIN  ¹RA GAMLA .IKE 7AGNER
.IKE ER STJËRNANDI HINNAR VEL HEPPNUÈU 7EIMAR
ÖESSA SKILM¹LA OG SEGJA INNANBÒÈARMENN HANA
VERA EINN HELSTA ¹HRIFAVALDINN Å ÖESSU M¹LI ÖAR SEM 4«.3+,$)¨ 2)#(!2$ 7!'.%2
ËPERUH¹TÅÈAR OG HEFUR ÖVÅ REYNSLU SEM ¾TTI AÈ
!FKOMENDUR HANS BÅTAST NÒ UM
7OLFGANG SJ¹LFUR SÁ ORÈINN OF HRUMUR TIL ÖESS AÈ
GETA NÕST HENNI VEL SEM STJËRNANDI "AYREUTH
STJËRNTAUMANA ¹ "AYREUTH H¹TÅÈ
H¹TÅÈARINNAR
UPPHUGSA SLÅKAR ¹¾TLANIR
INNI
%N ¹ MEÈAN 7OLFGANG NEITAR AÈ SEGJA AF SÁR OG
7OLFGANG TËK VIÈ STJËRN H¹TÅÈARINNAR ¹RIÈ  EN
FR¹ UPPHAFI HAFA MEÈLIMIR 7AGNER FJÎLSKYLDUNNAR SETIÈ VIÈ STJËRNVÎL
STJËRNIN NEITAR AÈ SAMÖYKKJA +ATHARINU SEM ARFTAKA HANS LÅTUR ÒT
H¹TÅÈARINNAR
FYRIR AÈ ËS¾TTIÈ MUNI RÅKJA ENN UM SINN
VÖ

,ANDSLAG Å I

$ANS SEM RÅS OG BROTNAR

Ragna Róbertsdóttir myndlistarmaður opnar sýningu
í gallerí i8 í dag. Á sýningunni eru verk af ýmsum
toga, en stutt er síðan
Ragna átti verk á samsýningu í SAFNI á Laugavegi.
Þessi einkasýning ber
yfirskriftina Landslag fyrir
hina og þessa.

Nýtt dansverk sem kallast
Degenerator verður frumsýnt í Konunglega leikhúsinu í Stokkhólmi annað
kvöld. Höfundur verksins
er ungur íslenskur dansari,
Gunnlaugur Egilsson.

Ragna Róbertsdóttir er
fædd 1945 og er meðal
helstu
myndlistarmanna okkar og hefur
starfað að list sinni hérlendis síðan snemma á
7. áratugnum. Verk
hennar hafa verið sýnd
afar víða, meðal annars
í öllum helstu söfnum
og sýningarsölum á
Íslandi og víða erlendis. Í rými Gallerí i8 við
Klapparstíg
sýnir
Ragna verk frá árinu
2007, sem öll eru gerð
sérstaklega fyrir sýninguna.
Tvö
verka
hennar á sýningunni
eru tileinkun hennar til
listamanna sem hafa
haft áhrif á hana, Guðjón Samúelsson og Donald Judd. Hún hefur
ekki sett upp einkasýningu áður í húsnæðinu
á Klapparstígnum og
það eru ellefu ár síðan
hún var með heila sýningu hjá Eddu í I8. „Það er ótrúlegt,“ segir hún, „en ég hef oft átt
hér verk á samsýningum og gerþekki rýmið.“
„Ragna Róbertsdóttir er landslagslistamaður“ segir Birta Guðjónsdóttir í texta gallerísins um
Rögnu: „Verk hennar eru þó ekki
myndir af landslagi heldur færir
hún landslagið sjálft inn í sýningarými og einkaheimili.“ Þar er
vísað til þess að Ragna hefur um
langt skeið unnið verk beint á
veggi: Hún vinnur verk sín úr
náttúruefnum, sem hún safnar
yfirleitt saman á gönguferðum
sínum um Ísland. Hún velur efninu síðan ferhyrnda fleti. Að
þessu sinni eru tvö verk
fyrirferðarmikil á Klapparstígnum af þessu tagi: Landslag fyrir
Guðjón Samúelsson, er stórt verk
úr íslenskri hrafntinnu. Ragna
fékk hrafntinnu sem nú er verið
að skreyta Þjóðleikhúsið með á
ný og hefur gert úr mulningnum
stórt veggverk. Það tekur ekki að
glitra á tinnuna fyrr en komið er
að verkinu. Hús segist ekki eiga
meira til svo þeir sem vilji fá slík
verk frá henni verði að leggja
tinnuna til sjálfir.
Hin tileinkun Rögnu er verkið
Landslag fyrir Donald Judd en
bandaríski
listamaðurinn
og
Íslandsvinurinn hefur haft rík
áhrif á hana. Tileinkun Rögnu
vísar, að forminu til, til nokkurra
verka Judds og notar Ragna plexígler og jarðefni, sem eru mismunandi að lit en öll í náttúrulegum litum. Þessi jarðefni eru
fengin úr Bjarnarflagi nálægt
Mývatni og eru plexíglerkassar

sjö í röð á vegg í rýminu, hver
með jarðefni, hver með sitt litbrigði.
Efnisnotkun Rögnu í þessu
verki og fleirum, hvort sem hún
notar kínverskan kristal eða
hveraleir úr Krýsuvík sem hún
málar með, tengist óbeint verkum bandarísku minimalistanna,
sem notuðu efni og aðferðir úr
iðnaði, en Judd var þar í fararbroddi.
-9.$,)34 2AGNA VIÈ EITT
VERKA SINNA ¹ SÕNINGUNNI Å
'ALLERÅ I EN ÖAR HEFUR HÒN
EKKI HALDIÈ EINKASÕNINGU
¾I ELLEFU ¹R
-9.$ &2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Á sýningunni eru einnig lágmyndir úr silfri og skorið hraun í
gólfverkum.
Ragna segist tína efnið til sjálf
í verk sín, hún fari á vissa staði og
sigti þar efnið í réttar stærðir
fyrir verk sín. Hún hefur víða
unnið verk á veggi heimila og
opinberra staða: „ég tek bara það
sem ég þarf.“ Þar sem við
stöndum og skoðum eina silfurplötu á vegg sem er tekið að falla
á spyr ég um áhrif tímans á veggverkin sem eru unnin úr salla,
vikri eða gleri. Hún segir fólk
hrætt við gler en reynslan hafi
ekki verið sú að fallið hafi úr
þeim. Vikurinn vilji sallast og þá
geri hún við verkin sjálf þannig
að þéttleiki haldist í ákastinu.
Áfallið silfur þekkja margir og
gera sér fæstir grein fyrir að
veðrun og efnabreyting í málmyfirborði hefur lengi verið virkur
þáttur í sköpun málmverka. Hún
hefur unnið í málm áður: „Áfall á
silfur er mjög fallegt,“ segir hún.
„Maður horfir á flötinn umbreytast hægt og hægt.“
Ragna sýnir verk sem hún
málar með blönduðum lit úr
Krýsuvík beint á vegg. Áður voru
litir gerðir þannig. Hún segist
ekki vita til þess að það hafi verið
unnið þannig áður en litskrúð sé
nóg í íslenskum jarðvegi. „Ég á
verk í SAFNi sem er í geggjuðum
rauðum lit úr Krýsuvík.“ Hraunferninga sína segist hún hafa
unnið með í langan tíma, frá 1989.
Sýningin er þannig að mestu
sprottin úr landslagi og heitið
landslagsmálari fær í hennar
verkum nýja vídd. PBB FRETTABLADIDIS

Gunnlaugur flutti til Svíþjóðar
fyrir ellefu árum til að nema danslistina og hefur verið búsettur
erlendis síðan. Hann hefur mestmegnis dansað í útlöndum og
starfar nú sem dansari við Konunglega ballettinn í Stokkhólmi.
Hann hefur þó unnið lítillega á
Íslandi og hefur meðal annars sett
upp verk fyrir danssmiðju
Íslenska dansflokksins.
„Ég samdi verk sem var sýnt á
litla sviðinu hér í Konunglega leikhúsinu í fyrra og í kjölfarið á því
réði stjórnandi Konunglega ballettsins mig til þess að semja
þetta verk,“ segir Gunnlaugur
spurður um tilurð verksins. Verk
Gunnlaugs er eitt af fjórum sem
verða á dagskrá í Konunglega
leikhúsinu
þetta kvöldið. „Í
verkinu dansa sex
konur á táskóm.
Þær
minna
um
margt á dæmigerðar
ballerínur en dansinn sem þær stíga
brýtur þó upp þá
ímynd þar sem þær
virðast á stundum hreinlega vinna á móti þyngdarlögmálinu. Þetta er
nútímadansverk, en ég
vildi notfæra mér það
að hér hef ég aðgang
að dönsurum sem
hafa mikla þjálfun í
klassískum ballett og
eru afar færar í að
dansa á táskóm. Þetta
verk
blandar
því
saman
klassískri

.²4¥-!$!.3 ²R VERKINU $EGENERATOR EFTIR 'UNNLAUG %GILSSON

balletthefð og nútímadansi og
mætti segja að það sé bæði fallegt
og gróft í senn.“
Einvala lið listamanna kemur að
verkinu með Gunnlaugi. Þar má
nefna Behnaz Aram sem er
þekktur fatahönnuður í Svíþjóð,
en hún sér um að hanna búningana fyrir Degenerator.
Konunglega sinfónían leikur
undir dansinum tónverk eftir
sænska tónskáldið Marcus
Fjällström sem einnig kallast Degenerator. „Tónlistin er ekki samin fyrir
dansverkið heldur er
'5..,!5'52 %'),33/.

®NNUM KAFINN ÅSLENSKUR
DANSARI

það fremur samið með tónlistina í
huga. Tónverkið var samið í ágúst
í fyrra og minnir einna helst á
rómantískt sinfóníuverk sem er
alveg við það að detta í sundur, en
tekst þó alltaf að halda sér gangandi. Dansverkið Degenerator
dregur dám af þessarri tónlist og
rís og brotnar í líkingu við hringrás náttúrunnar,“ segir Gunnlaugur.
Þegar vinnunni í kringum
Degenerator er lokið taka við
áframhaldandi verkefni í dansheiminum hjá Gunnlaugi, en hann
vinnur næst að því að semja dans
fyrir stuttmynd sem sýnd verður
á danshátíð í Gautaborg haustið
2008.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Menning Karíbahafsins
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, spænskudeild
Háskóla Íslands og Cervantes-setur standa í dag
fyrir áhugaverðu málþingi um bókmenntir og
menningu Karíbahafsins og þá sérlega landanna
Panama og Kúbu.
Málþingið er haldið í tilefni af heimsóknum dr.
Rogelio Coronel, prófessors í bókmenntum við
Havana-háskóla, og dr. Margarita Vásquez, dósents í
bókmenntum við Panamaháskóla.
Á málþinginu kennir ýmissa grasa. Það hefst á
erindi dr. Vásquez, en hún mun fjalla um hvernig
samskipti Panama við Bandaríkin hafa haft áhrif á
panamskar bókmenntir. Dr. Coronel flytur svo
erindi um tengsl bókmennta og byltingarinnar í
Kúbu. Ingibjörg Haraldsdóttir rithöfundur fjallar
um bók sína Veruleiki draumanna, en í henni segir
hún frá búsetu sinni í Havana og kynnum sínum af
leikhúslífi þar í borg. Tómas R. Einarsson tónlistarmaður flytur erindi um reynslu sína af samvinnu við
kúbverska tónlistarmenn. Að lokum kynnir dr.
Kristín Guðrún Jónsdóttir, aðjúnkt í spænsku,
smásögur frá Dóminíska lýðveldinu, Kúbu og Púertó
Ríkó sem hún er að þýða yfir á íslensku ásamt Erlu
Erlendsdóttur, dósent í spænsku.
Fundarstjóri er Rafael Estevan Sola, forstöðumaður Cervantes-seturs á Íslandi.
Athygli skal vakin á því að erindi dr. Vásquez fer
fram á ensku og erindi dr. Coronel á spænsku, en
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enskum texta verður varpað á tjald jafnóðum.
Önnur erindi verða flutt á íslensku.
Málþingið fer fram í stofu 101 í Odda við Sturlugötu og hefst kl. 16.
VÖ

MINNISBÓK,
nýjasta verk Sigurðar Pálssonar,
segir frá dvöl hans í Frakklandi
á árunum 1967–1982. Ótalmargar
þekktar og óþekktar persónur
skjóta upp kollinum, allar dregnar
skýrum dráttum. Þetta er fyndin
og töfrandi lýsing á tíðaranda,
aldarspegill mikilla umbrota í
vestrænni sögu.

www.forlagid.is

 NËVEMBER  &)--45$!'52

Ljóðakvöld á Næsta bar
Bókaforlagið Bjartur og Forlagið standa fyrir upplestrarkvöldi á Næsta bar í kvöld.
Þar munu ljóðskáld forlaganna
tveggja,
ásamt
leikurunum
Hjalta Rögnvaldssyni og Tinnu
Hrafnsdóttur, lesa upp úr nýjum
ljóðabókum. Höfundarnir sex
eru Gerður Kristný, Kristín
Svava Tómasdóttir, Sigurbjörg
Þrastardóttir, Sjón, Steinunn

Sigurðardóttir og Þórarinn Eldjárn.
Kynnir kvöldsins verður hinn
geðþekki útvarpsmaður Haukur
Ingvarsson,
einn
umsjónarmanna menningarþáttarins Víðsjár. Dagskráin hefst klukkan
hálfníu, stundvíslega, og stendur til tíu. Leikin verður létt tónlist og andrúmsloftið verður allt
hið unaðslegasta.
VÖ
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Hundrað áhrifamenn
SAGA UM FORBOÐNA ÁST
MEÐ TÓNLIST EFTIR
LAY LOW

Afbragðs dómar!
„Þetta er falleg sýning...
ákaflega sterk... með því að
taka Ökutíma til sýningar hefur íslenskt leikhús stigið feti
framar... LA – þar sem allt blómstrar og grær... rigna yfir
sýninguna stjörnum.”
MK, Mbl
„Þetta er stórgóð sýning í einkar vel heppnaðri umgjörð”
EB, Fréttablaðið
„LA nýtur nú vinsælda og virðingar í samfélaginu sem
önnur leikhús mega öfunda það af... mjög vel unnin”
JVJ, DV
„Ég er djúpt snortin... Stórkostlegur leiksigur...
mjög áhrifamikil sýning”
SLG, RÚV

Breska listatímritið Art Review birtir í nóvemberheftinu lista yfir hundrað áhrifamestu menn í
myndlistarheiminum eins og það hefur gert undanfarin ár. Listinn er unninn af valnefnd með aðstoð
blaðamanna víða um heim og er staða hvers manns
sem listann skipar rökstudd í stuttu máli. Í forsendum er meðal annars litið til framkvæmdasemi
einstaklinga og fyrri sögu. Í hópnum eru bæði
safnstjórar, safnarar, sýningarstjórar og myndlistarmenn. Athygli vekur að á listanum eru gagnrýnendur
víðs fjarri: Roberta Smith gagnrýnandi New York
Times er í 60. sætinu.
Í efsta sætinu situr Francois Pinault, iðnjöfur og
eigandi Gucci-veldisins. Hann á einnig uppboðshúsið
Christie´s. Pinault keypti höllina Palazzo Grassi í
Feneyjum og opnaði þar einkasafn sitt á síðasta
tvíæring á liðnu vori. Hann hafði betur í slag við
Guggenheim-safnið um gamlar tollbúðir í Feneyjum,
Punta della Dogana, og er að breyta þeim í safn.
Hann er talinn eiga eitt stærsta listasafn í heimi.
Bandaríski galleríistinn Larry Gagosian er í öðru
sæti listans. Hann rekur gallerí í Los Angeles, New
York, London og er að opna í Róm. Hann er einn
virkasti kaupandi á uppboðum: bauð 61,5 miljónir dala
í málverk Andys Warhol, Green Car Crash frá 1963
sem seldist ögn hærra fyrir 71, 7 milljónir dala. Hann
stóð á sínum tíma að baki Basquiat og er umboðsmaður helstu myndlistarmanna í heiminum, meðal þeirra
er Richard Serra sem reisti Áfanga sína í Viðey.
Nicholas Serota, safnstjóri Tate, er í þriðja sæti en
hann stýrir fjórum söfnum Tate á Bretlandi. Hann
stóð á bak við sýningu Ólafs Elíassonar í Turbine Hall
en á sýningarrröð Unilever þar hafa komið 17
milljónir gesta. Hann hefur náð fram stækkun á Tate
í London og sett af stað Tate í Liverpool, sú seinni
verður þungamiðja í listalífi þar nyrðra þegar
Liverpool verður menningarborg 2008 og viðbygging
Tate í Southwark-hverfinu í London á að vera tilbúin
fyrir Ólympíuleikana þar 2012.
Glenn Lowry forstöðumaður Moma í New York
vermir þriðja sætið, og safnarinn Eli Broad í Los
Angeles hið fjórða. Raunar er það einkenni á lista Art
Review að London sækir á í keppni við New York sem
háborg myndlistar í heiminum. Listamaðurinn Damien
Hirst er í sjötta sæti og safnarinn Charles Saatchi er í
því sjöunda: Saatchi hefur valdið miklum titringi með
fyrirhuguðu galleríi á Kings Road þar sem aðgangur
verður ókeypis. Vefsíða hans fyrir listamenn kallar á

„stórkostlegan samleik...beint í hjartastað...”

VAJ, landpostur.is
„magnaða sýningu... opnar augu og snertir, leikhús sem
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skiptir máli”
JJ, Dagur.net
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Næstu sýningar:
7., 9., 10., 14., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. nóv
og 2., 6., 7., 14 des.

Allt að seljast upp!

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!
Miðasala: 4 600 200 I netsala: leikfelag.is
Í samstarfi við

SÎLU ¹ UPPBOÈI #HRISTIES HINN  NËVEMBER OG METIN ¹  
MILLJËNIR #HRISTIES ER Å EIGU ¹HRIFAMESTA MANNS Å MYNDLISTAR
HEIMINUM &RANCOIS 0INAULT -AKT MANNA ¹ LISTA !RT 2EVIEW
SÕNIST MEST R¹ÈAST AF PENINGUM

50 milljón heimsóknir á dag og kínversk útgáfa hennar
er vaxandi með fjórar milljónir heimsókna daglega.
Safnarar og áhrifamiklir galleristar takst á um
neðri sæti listans: Julia Peyton-Jones sem setti saman
sýningu Hreins Friðfinnssonar er í 48. sæti ásamt
Hans Ulrich Obrist sem setur saman stóra sýningu
Listasafns Reykjavíkur í vor með Ólafi Elíassyni.
Francesca von Habsburg safnari, sem hingað kom
nokkrum sinnum fyrir fáum árum og nokkuð var
látið með á Listahátíð 2005, er í 71. sæti. Listamönnum fjölgar er neðar dregur: Paul McCarty sem Kling
og Bang fengu hingað til sýningahalds, John Baldessari sem unnið hefur á Eiðum. Asíumenn koma þá líka
til sögunnar: Zhang Xiaogang sem hér sýnir í vor á
Akureyri, hinn virti indverski myndlistarmaður
Subodh Gupta, Takashi Murakami, hinn japanski
Warhol. Karlar eru ráðandi í listaheiminum samkvæmt listanum og Bandaríkjamenn eru rúmur
helmingur áhrifamestu manna heimsins í myndlist.
Enginn norrænn maður kemst á listann.
PBB

Stjórnmál og list

IS, Kistan
„djúpt og áhrifamikið... rússíbanaferð... enn einn sigurinn!”
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Baldvin Ringsted opnar í dag fyrstu
sýningu nýs gallerís á Akureyri sem
hlotið hefur nafnið Gallerí Ráðhús.
Á sýningunni verða myndverk úr
stáli sem unnin eru upp úr þremur
íslenskum þjóðlögum.
Baldvin útskrifaðist frá Myndlistaskólanum á Akureyri árið 2004
og frá Glasgow Shool of Art árið
2007 með meistaragráðu í myndlist.
Hann býr nú og starfar í Glasgow í
Skotlandi.
Í verkum sínum vinnur Baldvin
meðal annars út frá reynslu sinni
sem tónlistarmaður. Hann kannar
tengslin milli tilrauna í tónlist,
menningarsögu og iðnaðarþróunar.
Í verkunum verður oft fínleg breyting frá mynd yfir í hljóð og öfugt.
Breytingin endurómar í vegvísum
sem hann skapar og í þeim endurspeglast hugmyndin bak við hvert
verk fyrir sig. Innsetningar eftir
Baldvin eru til sýnis um þessar
mundir í Listasafninu á Akureyri og
í Center of Contemporary arts í
Glasgow.
Líkt og nafnið gefur til kynna þá
er Gallerí Ráðhús staðsett í Ráðhús-
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inu á Akureyri og er dags daglega
fundarsalur bæjarstjórnar Akureyrar. Þetta er ekki því venjulegt
gallerí, heldur vinnustaður sem fær
með þessu sérstakt viðbótarhlutverk. Af þessum sökum verður heldur ekki um að ræða reglulegan opnunartíma eins og í hefðbundnum
galleríum.
Hugmyndin er að hver sýning
standi í sex mánuði í senn, en þarna
fara saman list og stjórnmál í orðsins fyllstu merkingu.
Opnunin hefst kl. 12.15 og eru
allir velkomnir. Sýningarstjóri er
Jóna Hlíf Halldórsdóttir.
VÖ

stenst þú hann?

EMPORIO ARMANI KYNNING
Í HAGKAUPUM SMÁRALIND
DAGANA 8. – 14. NÓVEMBER
Kynnum nýjan dömuilm, DIAMONDS.
Líttu við og prófaðu ilm sem erfitt er að standast.

Beyoncé fyrir Emporio Armani
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Verkfallsdeila handritshöfunda í hnút
ástæða fyrir verkfallinu er. Og
vilji þeir komast hjá dýru og löngu
verkfalli verða þeir að setjast
niður á allra næstu misserum.
Verkfallið er þegar farið að hafa
áhrif á sjónvarpsiðnaðinn og strax
á mánudaginn var endursýningum
af David Letterman og Jay Leno
skellt inn í dagskrána. Afleiðingarnar af löngu verkfalli gætu þó
farið að sjást á næstunni því
þættir gætu þurft að stytta sýningarferli sitt eða fara í tímabundið hlé ef þetta dregst á
langinn. Afleiðingar fyrir kvikmyndaiðnaðinn koma líklega
ekki í ljós fyrr en eftir þó nokk-

Ef handritshöfundar og fulltrúar
kvikmynda-og sjónvarpsiðnaðarins semja ekki innan næstu tveggja
sólarhringa gæti verkfall þeirra
fyrrnefndu orðið æði langt. Þetta
kemur fram í kvikmyndatímaritinu Variety. Samkvæmt úttekt
blaðsins á kjarabaráttu handritshöfunda
hafa
deiluaðilar
verið svo uppteknir af því að
benda hvor á
annan sem sökudólg að þeim
hefur ekki einu
sinni tekist að
útskýra
fyrir
fjölmiðlum hver
hin raunverulega

 !&452 *!#+ ')44%3
*ACK .ICHOLSON HEFUR EKKI ÒTILOKAÈ
AÈ HANN SNÒI AFTUR SEM EINKASP¾JAR
INN *ACK 'ITTES ÒR #HINATOWN &YRSTA
FRAMHALDIÈ 4HE 4WO *AKES ÖËTTI EKKI
VEL HEPPNAÈ EN .ICHOLSON G¾TI VEL
HUGSAÈ SÁR AÈ BL¹SA LÅFI Å ÖENNAN
ËFORSKAMMAÈA SP¾JARA

BIO FRETTABLADIDIS

urn tíma enda hafa kvikmyndaverin verið dugleg við að safna að
sér bitastæðum handritum.
Deilan snýst um að handritshöfundar vilja fá sinn hlut af kökunni
í dvd-útgáfunni en þar hafa þeir
setið eftir. Shawn Ryan, samningamaður handritshöfunda, er ekki
bjartsýnn á framhaldið og segir
fulltrúa kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins ekki líklega til að ganga
að þeirra kröfum. „Þeir hafa komið
fram við okkur af mikilli óvirðingu og yfirlýsingar þeirra um að
við hefðum slitið samningaviðræðunum eru algjörlega út í hött,“
sagði Ryan við Variety.
FGG
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Martröð skóladrengs
Bob Thorton og Susan Sarandon.
Sean William Scott er kannski kunnuglegra nafn en þau Bob og Susan
en hann lék í American Pie-myndaunum sem slógu eftirminnilega í
gegn. Eitthvað virðist þó ferill Billys Bobs vera á niðurleið því hlutverkin sem hann hefur fengið að
undanförnu hafa öll verið í þessa
áttina; Bad Santa, Bad News Bears
og School for Scoundrels. Af honum
verður það hins vegar ekki tekið að
leikarinn gerir það manna best að
leika hreinræktuð skítseyði. Susan
Sarandon hefur látið lítið fyrir sér
fara að undanförnu.

John Farley vaknar upp við vondan
draum einn daginn þegar hann uppgötvar að móðir hans hyggst ganga í
það heilaga. Ekki er það þó það að
John vilji ekki að móðir hans finni
hamingjuna á nýjan leik heldur er
brúðguminn af verri gerðinni, fyrrverandi leikfimiskennarinn frá
barnaskólaárunum sem var og er
alræmdur fyrir illsku sína og þekktur fyrir að gera líf nemenda sinna
að martröð.
Varla er það algengt að gamanmynd af þessu tagi skuli skarta jafn
virtum nöfnum og Mr. Woodcock en
með aðalhlutverkin fara þau Billy

¥ 3+*«,) 34«234*!2.! 4OM #RUISE ¹SAMT 2OBERT 2EDFORD OG -ERYL 3TREEP 6ARLA TILVILJUN AÈ HANN SKYLDI HAFA VALIÈ AÈ LEIKA VIÈ
HLIÈ ÖESSARA MIKILS METNU LEIKARA NÒ ÖEGAR HANN ¾TLAR AÈ KOMA FERLI SÅNUM AFTUR AF STAÈ

Fyrir einu ári var ferill Tom Cruise kominn í öngstræti, kvikmyndaverin forðuðust
að vera bendluð við hann og stórstjarnan
virtist ekki trekkja neitt að. Og stóra spurningin er sú, tókst Cruise á hálfu ári að leggja
glæsilegan feril í rúst?

<GÏÁ6GHIÓG<6B6CBNC9
B:ÁA>IA6G@ÖAJG
;;GJ
;G
GJ
G
JB
BH
HC9
H
C9
C
9'
'#
'#
##CÓ
CÓK
C
Ó :B
::B7
B7
B
7::G
:G
G
G

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

Eflaust er hægt að segja margt um Tom Cruise en
enginn skyldi vanmeta völd hans í Hollywood. Frá
árinu 1999 hefur Cruise leikið í að minnsta kosti einni
mynd á ári. En það er varla tilviljun að Cruise skuli
hafa valið að leika með þeim Robert Redford og
Meryl Streep í kvikmyndinni Lion for Lambs sem
frumsýnd verður um helgina. Ímynd hans hefur
beðið hnekki á þeim tæpu tveimur árum sem liðin eru
síðan hann kom út úr skápnum með ástarsamband
sitt og Holmes.
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5PPHAF BRJ¹L¾ÈIS
Heimsbyggðin stóð á öndinni
þegar Cruise kynnti fjölmiðla
fyrir Katie í apríl 2005. Ekki varð
þverfótað fyrir samsæriskenningum um að sambandið væri
tilbúningurinn einn, hann
þyrfti á umfjöllun að
halda vegna War of the
Worlds og kveða í
kútinn kjaftasögurnar
um meinta samkynhneigð sína.
Á einni nóttu varð til
undarlegt æði, hjá
fjölmiðlum og
almenningi sem
þyrsti í sífelldar
fréttir af parinu. Í
maí mætti Cruise til
Opruh Winfrey og
ræddi um sjálfan sig
og nýju kærustuna.
Áhorfendur göptu af
undrun þegar Tom
hoppaði hæð sína í sófanum
og sagðist vera „brjálaður í
hana“.

Flestir sammæltust um að Cruise væri bara brjálaður
og það þyrfti enga Katie í þá jöfnu. Á þjóðhátíðardegi
Íslendinga stal Cruise athyglinni frá hoppkastölunum
og pylsunum í Hljómskálagarðinum og tilkynnti að
hann hefði beðið unnustu sinnar í Eiffel-turninum í
París. Og þrátt fyrir að Cruise svifi um á bleiku skýi í
einkalífinu var ferillinn að hruni kominn. Kvikmyndaverið Paramount boðaði hann á sinn fund og
tilkynnti honum að margra ára sambandi þeirra væri
lokið, umfjöllunin síðustu misserin hefði skaðað
ímynd fyrirtækisins en Cruise hafði þá verið tekinn
af lífi í fjölmiðlum og almenningur hló að honum en
ekki með.

«VILD Å GARÈ #RUISE
Furðusögurnar um Cruise og Holmes héldu áfram.
Hlutverkaval hennar var allt í einu komið í hendur
Cruise og svo mikil varð afskiptasemi leikarans að
framleiðendur Batman þökkuðu Katie kærlega vel
fyrir leikinn í Batman Begins en afþökkuðu
nærveru hennar og Toms við frumsýningar. Og
þegar kom að því að velja í hlutverkin fyrir
næstu mynd var Katie víðsfjarri og
Maggie Gyllenhaal mun aðstoða riddara
næturinnar í baráttunni gegn Jókernum sem lögfræðingurinn réttláti
Rachel Dawes.
Vísindakirkjan og stöðug predikun
hans um ágæti þeirrar stofnunar og
yfirlýsingar hans um fæðingarþunglyndi ólu á hreinræktuðu hatri í garð
Cruise og ef til vill náði þetta allt
hámarki þegar þýska ríkisstjórnin
meinaði honum að taka upp í herstöð
í landinu nýverið vegna trúar sinnar.
Eftir nokkrar samningaviðræður
náðist þó að leysa hnútinn.
En enginn skyldi afskrifa Cruise,
þrátt fyrir hrakfarir síðustu tveggja
ára. Þó að viðtökurnar á Lions for
5-$%),4 3AMBAND
Lambs hafi ekki verið í samræmi við
+ATIE (OLMES OG 4OMS
#RUISE VERÈUR ALLTAF ¹
væntingar bíða menn nú spenntir eftir
MILLI TANNANNA ¹ FËLKI
Valkyrjunni, sögunni um manninn sem
EKKI SÅST VEGNA ÖEIRRA
reyndi að drepa Adolf Hitler. Hver veit,
FURÈULEGU UPP¹KOMA
kannski lumar Tom á einhverju leyniSEM ¹TT HAFA SÁR STAÈ
vopni sem fær almennning til að
gleyma hinum klikkaða Cruise.
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Portman leikstýrir High Noon endurgerð
Natalie Portman er flest til lista
lagt en hún er með háskólagráðu í
hebresku og þykir hin þokkalegasta leikkona. Og nú hyggst hún
bæta enn meira við sig því Portman ætlar að leikstýra. Og hafi
menn haldið að Portman myndi
ráðast í eitthvert léttmeti þá
skjátlast þeim hinum sömu hrapallega því myndin fjallar um upphafsár Ísraelsríkis, sögð í gegnum
augu Amos Oz sem fæddist á árunum þegar Ísrael var í mótun.
Portman er annars önnum kafin
og leikur í kvikmynd Sigurjóns
Sighvatssonar, Brothers, sem fer í
tökur á næstu misserum. Þá er hún
einnig í stóru hlutverki í kvikmyndinni The Other Boleyn Girl á
móti Eric Bana og Scarlett Johansson.

²2 6%2).5
-ICHELLE 0FEIFFER HEFUR ËV¾NT
LÕST ÖVÅ YFIR AÈ HÒN VILJI GJARNAN
TAKA Ö¹TT Å GERÈ ÖRIÈJU MYND
ARINNAR UM 'REASE ¶ETTA ÖYKIR
NOKKUÈ MERKILEGT ENDA LÁK
0FEIFFER Å FRAMHALDSMYND
+OPPAFEITI SEM ÖYKIR
EIN VERSTA MYND SÎG
UNNAR0FEIFFER HYGGST
ÖË EKKI DANSA UM
¹ RAUÈUM SKËM
HELDUR VILL LEIKA
SKËLASTÕRUNA OG
FINNST SÒ PERSËNA
HAFA NOKKRAR BITA
ST¾ÈAR SETNINGAR
SEM LEIKKONAN
V¾RI TIL Å AÈ
SEGJA FYRIR FRAM
AN TÎKUVÁLARNAR
/G MEIRA AF ÖRIÈJU KOPPAFEITIS
MYNDINNI ÖVÅ SÎNGKONAN BARM
MIKLA *ESSICA 3IMPSON HEFUR VERIÈ
ORÈUÈ VIÈ HLUTVERK 3ANDY Å KVIK
MYNDINNI ¶AÈ HEFUR SÅÈUR EN SVO
F¾LT
0FEIFFER FR¹ VERKINU ÖVÅ
HÒN LÁT HAFA EFTIR
SÁR AÈ 3IMPSON
V¾RI TILVALIN
Å HLUTVERKIÈ
6¾NTANLEGA
HEFUR Ö¹ -ICHELLE
EKKI SÁÈ %MPLOY
EE OF THE -ONTH
EÈA 4HE $UKES
OF (AZZARD
ÖAR SEM
*ESSICA ÖËTTI
EKKI FARA ¹
KOSTUM
$ENZEL 7ASHINGTON G¾TI FARIÈ
LANGT MEÈ AÈ UPPFYLLA DRAUM
SÁRHVERS (OLLYWOOD LEIKARA -ENN
ERU ÖEGAR FARNIR AÈ SP¹ HONUM
«SKARSTILNEFNINGAR FYRIR TÒLKUN HANS
¹ &RANK ,UCAS Å !MERICAN 'ANGSTER
OG ¹ VEFNUM M¹ NÒ SJ¹ MYNDBROT
ÒR N¾STU KVIKMYND LEIKARANS
4HE 'REAT $EBATERS ¶AR M¹ SJ¹
7ASHINGTON Å MIKLUM
ËSKARSHAM Å HLUTVERK
H¹SKËLAPRËFESSORS ¹
SJÎTTA ¹RATUG SÅÈ
USTU ALDAR SEM ÎRVAR
NEMENDUR SÅNAR TIL
AÈ BERJAST GEGN
KYNÖ¹TTA
HYGGJU Å
"ANDA
RÅKJUNUM
&OREST
7HITAKER
LEIKUR EINNIG
Å MYNDINNI SEM ER LEIKSTÕRT AF
7ASHINGTON SJ¹LFUM EN FRAMLEIÈANDI
HENNAR ER ENGIN ÎNNUR EN /PRAH
7INFREY
¥ LJËSI UMR¾ÈUNNAR UM &¹FNISMENN
ER SÅÈAN VERT AÈ GETA ÖESS AÈ -EL
'IBSON HYGGST SNÒA AFTUR ¹ HVÅTA
TJALDIÈ SEM "ILLY 1UINN LÎGREGLU
MAÈUR SEM FËR Å DULARGERVI Å ÖEIM
ERINDAGJÎRÈUM AÈ KOMA UPP UM
MËTORHJËLAGENGIÈ
-ONGOL -OTORCYCLE
#LUB 'IBSON HEFUR
L¹TIÈ LÅTIÈ FYRIR SÁR
FARA EFTIR AÈ HANN
LÁT NIÈRANDI ORÈ
FALLA UM GYÈINGA EN
HYGGST NÒ GLEYMA ÖVÅ
TÅMABILI OG FARA
AÈ LEIKA AFTUR
SAMKV¾MT
FRÁTTUM
MOVIES
COM

&*®,(& .ATALIE 0ORTMAN HYGGST
LEIKSTÕRA KVIKMYND UM HIN STORMASÎMU
UPPHAFS¹R ¥SRAELSRÅKIS

Velgengni 3:10 to Yuma virðist hafa endurvakið
áhugann á vestrum í Hollywood og kvikmyndatímaritið Empire greinir frá því á vefsíðu sinni að
jafnvel standi til að endurgera hinn sígilda vestra
High Noon í draumaborginni. High Noon er af
mörgum talin vera einn besti vestri sem gerður
hefur verið en þrátt fyrir að meira en hálf öld sé
liðin síðan Gary Cooper umbreyttist í fógetann Will
Kane hefur enginn kvikmyndagerðarmaður af viti
lagst út í að endurgera myndina (og er nú töluverð
hefð fyrir slíku í Bandaríkjunum).
Empire greinir aftur á móti frá því að nýstofnað
kvikmyndafyrirtæki, High Noon Productions, hafi
keypt réttinn að myndinni en þar fer fremstur í
flokki Christopher Mitchum, sonur bandaríska
stórleikarans Robert Mitchum. Enn hefur ekkert
verið gefið út um hver leikstýrir myndinni og
hvenær hafist verði handa en ljóst þykir að
handritið bíði á borðinu hjá framleiðslufyrirtækinu
handa áhugasömum. Og það ætti ekki að vera
hörgull á þeim í Hollywood.

¥ .µ*!. "².).' 3PENNANDI VERÈUR AÈ SJ¹ HVER FARA MEÈ HLUT
VERK 'ARY #OOPER OG 'RACE +ELLY Å ENDURGERÈ (IGH .OON SEM
ER ¹ TEIKNIBORÈINU Å (OLLYWOOD
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Mundu eftir...
...trönuberjum. Þó að
berin sjálf höfði ekki
til allra er trönuberjasafi bæði
góður og talinn
meinhollur.
Honum má líka
blanda út í
sódavatn og aðra
drykki sem fá á sig
fagurbleikan blæ.

Lagði ekki í grillaða kakkalakka
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
'R¾NMETIS ¶AÈ BÕÈUR UPP ¹ SVO MARGA MÎGULEIKA
OG FER SVO VEL MEÈ ÎLLU
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
/STRURNAR Å 3YDNEY ERU ¾ÈISLEGAR FRAMREIDDAR MEÈ
SÅTRËNU OG TABASCO SËSU
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
¡G ER AL¾TA EN OFT HAFA FERÈALÎG KENNT MÁR AÈ META
VISSAN MAT ¡G L¾RÈI TIL D¾MIS AÈ DREKKA RAUÈVÅN OG
BORÈA ËLÅVUR ¹ ¥TALÅU DREKKA KAFFI Å "RASILÅU OG BORÈA
SUSHI Å 4ËKÕË ¥ +AMBËDÅU SLEPPTI ÁG ÖË AÈ BRAGÈA
GRILLAÈA KAKKALAKKA
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
¡G NOTA HEIMAGERÈAR KRYDDOLÅUR MIKIÈ EN Ö¹ BLANDA
ÁG HVERS KYNS KRYDDJURTUM VIÈ EXTRA VIRGIN ËLÅVUOLÅU
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
'R¾NMETI OG ¹VEXTI ¡G BORÈA SJALDAN RUSLF¾ÈI ÖAÈ

VELDUR VANLÅÈAN
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¶AÈ SEM SJALDAN ER NOTAÈ OG KL¹RAST ALDREI
SVO SEM ËLÅVUR OG PESTË
%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾K
IRÈU MEÈ ÖÁR
(ELLING AF FR¾JUM TIL AÈ R¾KTA ÒR
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ HEFUR
BORÈAÈ
6IÈ KÎFUN ¹ 'RIKKLANDI FANN ÁG
RISASNIGIL ¹ ST¾RÈ VIÈ NAGGRÅS -IG
LANGAÈI AÈ EIGA KUÈUNGINN OG TËK
SNIGILINN $AGINN EFTIR VAR SNIGILLINN
ENN ¹ LÅFI SVO ÁG TËK HANN MEÈ MÁR
TIL ,ONDON ¶AR STEIKTI VINUR MINN
HANN UPP ÒR SMJÎRI OG HVÅTLAUK
VAR MJÎG GËÈUR

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

Kartafla í matinn

0ERSNESKUR HELGARMATUR
Róbert Badí Baldursson er
alinn upp við persneskan
mat. Hann starfar sem forritari en leggst í persneska
matargerð um helgar.

"®+5¨ -,4¥¨ "ÎKUÈ KARTAFLA MEÈ

FYLLINGU ER FÅNASTA VETRARM¹LTÅÈ
./2$)#0(/4/3'%449

hana ef svo ber undir, og hún elduð
áfram þar til innihaldið er orðið
heitt í gegn.
Kartöfluna má svo með góðu móti
bera fram með salati, til að fullkomna máltíðina.

Tónlist frá Vox
Veitingastaðurinn Vox, sem er á
Hilton Reykjavík Nordica, hefur
gefið út geisladiskinn Musical
Memories. Plötusnúðarnir og tónlistarmennirnir Margeir og Kasper Björke hafa tekið saman tónlistina, en á disknum er meðal
annars að finna lög eftir GusGus,
Sigga Ármann, Trentemöller, Lulu
Rouge og fleiri. Diskurinn er sagður „uppfullur af dásamlegri
rólyndistónlist, sem tilvalið er að
hlusta á fyrir matinn, með matnum, eftir matinn og í bílnum á leiðinni heim“.
Musical Memories er ætlað að
bæta enn við upplifunina sem
hlýst af því að snæða á Vox. Samkvæmt fréttatilkynningu verður

4«.,)34!2-)..).'!2 6EITINGASTAÈ

URINN 6OX ¹ (ILTON 2EYKJAVÅK .ORDICA
HEFUR SENT FR¹ SÁR GEISLADISKINN -USICAL
-EMORIES
&2¡44!",!¨)¨0*%452

hægt að kaupa diskinn á Vox, Hilton Reykjavík Nordica og í öllum
betri hljómplötuverslunum.

„Móðir mín er frá Íran og hún eldaði, og eldar enn, mikið af persneskum mat,“ útskýrir Róbert,
sem fyrir vikið er vel kunnugur
þeirri matargerð. „Vinir mínir úr
æsku muna ennþá eftir matnum
hennar mömmu, og sakna hans
margir núna,“ segir Róbert, enda
getur aðgengi að persneskri matargerð varla talist mikið hér á
landi.
Róbert festi kaup á uppskriftabók með persneskum uppskriftum fyrir skömmu, og hefur í kjölfarið farið að prófa sig áfram í
eldhúsinu. Persnesk matargerð
fellur tæplega undir hatt skyndibita, eins og sést á uppskriftinni
sem Róbert lætur Fréttablaðinu í
té.
„Það er svolítið stúss í kringum
þetta, en maður getur í staðinn
eldað mikið og átt afganga fyrir
vikuna,“ segir Róbert, sem eldar
þess vegna helst um helgar.
„Konan mín er í kvöldnámi, svo
það er oft lítill tími í eldamennsku
á kvöldin. Þá er gott að eiga
afgangana, það einfaldar lífið,“
bendir hann á.
Persneskur matur er almennt
ekki mikið kryddaður eða bragðsterkur, að sögn Róberts. Hann
segir saffran þó skipa veigamikinn sess í matargerðinni. „Það er
einhver saga á þá leið að Persar
séu svona glaðir út af saffrani,
það veiti manni gott skap,“ segir
Róbert. Aðspurður hvort hann
hafi sannreynt þá kenningu hlær
hann við. „Eigum við ekki bara að
segja það?,“ segir hann.
Á bloggsíðu Róberts, badi.blog.
is, er að finna uppskrift að hrísgrjónum með kartöflutatík fyrir
þá sem vilja annað meðlæti en
venjuleg hrísgrjón.

&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

Bakaðar kartöflur eru algengt meðlæti með grillmatnum sem við
gæðum okkur á yfir sumarmánuðina. Það er hins vegar auðveldlega
hægt að breyta þeim í heila máltíð
sem hentar sérstaklega vel þegar
vetur gengur í garð og við förum að
líta á það sem algjört aðalatriði að
maturinn hiti okkur að innan.
Víða eru bakaðar kartöflur bornar á borð með ýmiss konar fyllingum sem geta verið úr hverju sem er
öðru en smjöri og béarnaise-sósu.
Hvers kyns hrærur fara afar vel í
bakaðar kartöflur. Með majónesi,
léttu eða ekki, sýrðum rjóma eða
kotasælu sem uppistöðu má útfæra
þær eins og hugurinn girnist. Einföld hræra með skinku, aspas og
rifnum osti virkar vel, eins og hræra
með steiktum kjúklingabitum og
karrýi.
Þegar kartaflan hefur verið bökuð
að vild má einnig taka hana úr ofninum, skera gat í hana og fjarlægja
mjúkt innihaldið. Það er svo stappað, eða því blandað, saman við annað
góðgæti, svo sem steikta sveppi og
hvítlauk, brie-bita og rifinn ost eða
túnfisk og lauk. Því næst er kartaflan fyllt að nýju, osti stráð yfir

3VESKJU OG GULRËTAKHORESH
 MEÈALSTËRIR LAUKAR ÖUNNT
SAXAÈIR
 HVÅTLAUKSGEIRI AFHÕDDUR OG
KRAMINN
 G AF KJÒKLINGI TD ÒRBEINUÈ
L¾RI EÈA LEGGIR
EÈA  G AF ÎÈRU SKORNU KJÎTI
 G GULR¾TUR HREINSAÈAR OG
SNEIDDAR
 MSK MATAROLÅA
 TSK SALT
 TSK NÕMALAÈUR PIPAR
 TSK KANILL MALAÈUR
 TSK SAFFRAN UPPLEYST Å  MSK
AF HEITU VATNI
 TSK MALAÈAR KARDIMOMMUR
 BOLLI SÒRALDINSAFI LIME
 BOLLAR STEINLAUSAR SVESKJUR
 MSK SYKUR
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"ADÅ "ALDURSSON SEGIR PERS
NESKA MATARGERÈ TAKA SINN
TÅMA EN M¾LIR MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK
ELDI STËRAN SKAMMT Å EINU OG
EIGI Ö¹ AFGANGA N¾STU DAGA

Brúnið lauk, hvítlauk og kjöt í 3
msk. af olíu. Bætið salti, pipar,
kanil og saffranvatni og kardimommum út í. Bætið í 2½ bolla af
vatni. Ef notaður er kjúklingur
skal aðeins bæta við 1½ bolla. Setjið lok á pottinn, látið malla á lágum
hita í 1 klst og 15 mín. nema ef
kjúklingakjöt er notað, þá er látið
malla í 40 mín. Hrærið í af og til.
Snöggsteikið gulrætur í 2 msk.

af olíu og bætið út í pottréttinn,
ásamt súraldinsafa, sveskjum og
sykri. Setjið lokið á og látið sjóða í
50 mínútur í viðbót á lágum hita.
Athugið hvort sveskjur eru
orðnar meyrar. Smakkið til og
bætið í kryddi, súraldinsafa eða
sykri ef þarf. Berið fram með
basmatigrjónum. Skolið grjónin
áður en þau eru soðin, þá festast
þau síður saman. SUNNA FRETTABLADIDIS

Hollar súpur á svipstundu

GOTTFOLK

Súpur verða sífellt meira lokkandi eftir því sem
skammdegið færist yfir. Margir hafa komist á bragðið
með að nota blandara eða töfrasprota til að gera
heimalagaðar súpur kremaðri, en Erna Kaaber, á
Icelandic Fish and Chips, segist búa yfir leynivopni.
Hún notar vél að nafni Vita Mix við súpu- og sósugerð.
„Þetta tæki gerir eiginlega rjóma úr öllu sem fer í
það. Vélin þeytir grænmetið svo mikið að það verður
rjómakennt og silkikennt, og það skiptir engu hvort
það er soðið eða hrátt,“ útskýrir Erna.
Við súpugerð byrjar Erna á að léttsteikja það
grænmeti sem hún vill nota í góðri olíu. Eftir að hafa
bætt í vatni og krafti lætur hún súpuna malla í
fimmtán til tuttugu mínútur. „Svo þeyti ég hana
saman í vélinni og færi hana aftur í pottinn. Þá er gott
að bæta í dálitlu vatni til viðbótar, og svo getur verið
gott að bæta í hana ediki eða hvítvíni, það fer allt eftir
súpunni,“ segir Erna. Þegar súpan er komin á diskinn
mælir Erna svo með því að dreypa góðri olíu yfir
hana, svo sem avókadó-, trufflu- eða hnetuolíu.
Tækið, sem fæst hjá Kælitækni, er til í nokkrum
útgáfum, bæði til notkunar á veitingastöðum og á
heimilum. Þeir sem vilja matreiða hollar og heilnæmar súpur á skömmum tíma geta því íhugað kosti Vita
Mix, og bragðað afraksturinn á veitingastað Ernu,
Icelandic Fish and Chips.
SUN

,%9.)6/0. ¥ 3²05'%2¨ %RNA +AABER NOTAR 6ITA -IX VÁL TIL
ÖESS AÈ ÖEYTA SAMAN GR¾NMETI VIÈ SÒPUGERÈINA SEM GEFUR
SÒPUNNI SILKIKENNDA ¹FERÈ
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Fíton/SÍA Meðallestur á tölublað. Könnun Capacent í ágúst–október 2007.

Við rúllum upp samkeppninni
Fréttablaðið er með 59% meiri lestur en 24 stundir
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins samkvæmt nýrri könnun Capacent Gallup. Fréttablaðið hefur mikið forskot á
samkeppnisaðila sína miðað við meðallestur á tölublað hjá aldurshópnum 18–49 á öllu landinu. Við erum bæði þakklát og
stolt og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar auglýsingu þeirra er best borgið.

Allt sem þú þarft...

...alla daga

Meðallestur á tölublað. Könnun Capacent í ágúst–október 2007.
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Lohan-fjölskyldan á skjáinn
 &¡'2¨5' #!442!,,
,EIKKONAN +IM #ATTRALL SEGIST HAFA
FALLIST ¹ AÈ LEIKA 3AMÎNTHU Å 3EX
AND THE #ITY KVIKMYNDINNI VEGNA
ÖESS AÈ HANA VANTAÈI PENINGA
b¡G SAMÖYKKTI ÖETTA BARA ÒT AF
PENINGUNUM 3AMANTHA ER MÁR
K¾R EN ÖETTA SNERIST BARA UM
PENINGA m SEGIR HÒN

Myndband af Michael Lohan, föður Lindsay, þar sem hann
reynir að selja sjónvarpsstöðvum hugmynd að veruleikaþætti
um sjálfan sig hefur gengið manna á milli á netinu síðustu
daga. Hann hefur áður haft slíkar hugmyndir, til dæmis
þegar hann vildi taka upp þátt með sér og dóttur sinni, Paris
Hilton og föður hennar og Jessicu og Joe Simpsson. Michael
hefur hins vegar þverneitað þessum orðrómi.
„Ég er svo sannarlega ekki að leita að
veruleikaþætti. Dina sér um það og ég sé
um mitt,“ segir hann.
Dina Lohan reitti dóttur sína til reiði á
dögunum þegar hún samþykkti að
Lindsay kæmi fram í veruleikaþætti um
líf Dinu á sjónvarpsstöðinni E.
Svo virðist sem Michael

«344 6)¨ -®--5 ,INDSAY

,OHAN VARÈ FOKREIÈ ÒT Å $INU
MËÈUR SÅNA ¹ DÎGUNUM
ÖEGAR HÒN SKRIFAÈI UNDIR
SAMNING UM VERULEIKAÖ¹TT
VIÈ SJËNVARPSSTÎÈINA %
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,OHAN SEGIR MYNDBANDIÈ SEM
GENGUR MANNA ¹ MILLI VERA
SAMSETT

FOLK FRETTABLADIDIS

vilji ekki fara sömu leið, en samband hans og dótturinnar var
lélegt með eindæmum þangað til Lindsay fór í meðferð í ár.
Michael segir myndbandið á netinu vera
hrekk á sinn kostnað, þar sem
einhverjir hafi klippt saman upptökur.
Hann hefur hingað til verið afar
opinskár um hag og líf dóttur sinnar.
Nú er útlit fyrir að foreldrar
Lindsay Lohan verði hvort um sig
með veruleikaþætti um líf sitt í
sjónvarpi á sama tíma og hún
reynir að koma fótunum
aftur undir sig.

2APPARINN 3EAN b$IDDYm #OMBS
MUN EKKI VERÈA ¹K¾RÈUR FYRIR
LÅKAMS¹R¹S SEM HANN KU HAFA
FRAMIÈ Å .EW 9ORK NÕVERIÈ OG
HEFUR LÎGFR¾ÈINGUR HANS SENT FR¹
SÁR YFIRLÕSINGU ÖESS EFNIS 3TEVEN
!CEVEDO S¹ SEM
#OMBS VAR GEFIÈ AÈ
SÎK AÈ HAFA R¹ÈIST
¹ VARÈ TVÅSAGA OG
ÖVÅ VAR ¹KVEÈIÈ
AÈ FALLA FR¹ ¹K¾RU
3AGAN SEGIR AÈ
#OMBS OG !CEVEDO
HAFI LENT Å H¹VAÈA
RIFRILDI MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM
AÈ RAPPARINN
KÕLDI !CEVEDO
TVISVAR
3ÎMU SÎGU ER EKKI AÈ SEGJA AF
.ICK (OGAN SYNI VÎÈVAFJALLSINS
OG GLÅMUKAPPANS (ULK (OGAN EN
HANN MUN ÖURFA AÈ M¾TA FYRIR RÁTT
VEGNA BÅLSLYSS SEM HANN VARÈ VALD
UR AÈ Å ¹GÒSTM¹NUÈI .ICK ER AÈEINS
 ¹RA GAMALL EN RÁTTAÈ VERÈUR YFIR
HONUM SEM FULLORÈNUM MANNI
REKSTURINN ¹TTI SÁR STAÈ Å &LORÅDA
ÖAR SEM .ICK KLESSTI ¹ P¹LMATRÁ
(ANN HLAUT MINNIH¹TTAR MEIÈSLI EN
VINUR HANS SEM VAR MEÈ Å BÅLNUM
ER ENN ¹ SJÒKRAHÒSI

3KEMMTILEG
HÎNNUN Å 
Nemendur á þriðja ári í vöruhönnun í Listaháskóla Íslands sýndu afrakstur vinnu sinnar
síðastliðinn mánudag. Eftir að hafa kynnt sér
starfsemi fyrirtækja í póstnúmerinu 105 fundu
nemendur sér samstarfsaðila úr þeirra hópi. Hér
má sjá brot af útfærslum nemendanna átta, sem
eru hver annarri skemmtilegri.

3+!24'2)0!3+2¥.

3ËLEY ¶ËRISDËTTIR
VANN B¾ÈI MEÈ
-ÒLALUNDI OG 'ULL
OG SILFURSMIÈJUNNI
%RNU 3KARTGRIPA
SKRÅNIÈ ER PRÕTT
EINS GYLLINGUM OG
'UÈBRANDSBIBLÅA
FORÈUM DAGA

6)..5*!++!&®4 $AGUR «

$AGSMAN VANN MEÈ SAUMA
STOFU ®RYRKJABANDALAGSINS
SEM VENJULEGA FRAMLEIÈIR
SVUNTUR OG ANNAN VINNU
FATNAÈ OG SAUMAÈI JAKKAFÎT
ÒR EFNUM SAUMASTOFUNNAR

,EIKKONAN *ANE 3EYMOUR SEM
¥SLENDINGAR ÖEKKJA ÒR Ö¹TTUNUM $R
1UINN VAR SÒ SJÎUNDA Å RÎÈINNI TIL
ÖESS AÈ VERA REKIN ÒR $ANCING WITH
THE 3TARS EN Ö¾TTIRNIR ERU GRÅÈAR
LEGA VINS¾LIR VESTANHAFS 3EYMOUR
ER ELSTA KONAN SEM TEKIÈ HEFUR
Ö¹TT OG HÒN T¹RAÈIST ÖEGAR ÒRSLITIN
VORU TILKYNNT ENDA HEFUR Ö¹TTTAKA
HENNAR EKKI VERIÈ ¹FALLALAUS &YRST
LÁST MËÈIR HENNAR SVO VAR HEIMILI
HENNAR ËGNAÈ AF SKËGARELDUM Å
+ALIFORNÅU OG HÒN FÁKK MATAREITRUN
2OSIE /$ONNELL GAF SÎGUSÎGNUM
UM ENDURKOMU Å SJËNVARP BYR UNDIR
B¹ÈA V¾NGI Å UPPISTANDI Å .EW 9ORK
¹ DÎGUNUM b6IÈ ERUM AÈ TAKA
UPP FYRIR ËNEFNDA SJËNVARPSSTÎÈ
SEM MÁR VAR SAGT AÈ ÁG M¾TTI
EKKI MINNAST ¹ m SAGÈI 2OSIE EN
HÒN HEFUR UNDANFARIÈ
VERIÈ Å VIÈR¾ÈUM
VIÈ -3."# UM AÈ
STJËRNA SPJALLÖ¾TTI
¹ STÎÈINNI

&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52
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.!0"//+ (AFSTEINN *ÒLÅUSSON Å SAMSTARFI
VIÈ (ENSON BJË TIL TÎSKU SEM EINNIG ER
KODDI (ÒN KALLAST .APBOOK OG VÅSAR Å
ÖANN KOST AÈ TÎLVUNOTENDUR GETA FENGIÈ
SÁR LÒR OFAN ¹ TÎSKUNNI

2)33").$) 2AGNHEIÈUR -ARGEIRSDËTTIR

0!00!"/2¨ ¥ 0!24¥)¨ 3AMSTARF (LÅNAR (ELGU
VANN MEÈ -ÒLALUNDI SEM FRAMLEIÈIR %GLU 'UÈLAUGSDËTTUR OG +ASSAGERÈARINNAR GAT AF SÁR
BRÁFABINDI !FRAKSTUR SAMSTARFSINS VAR
PAPPABORÈ SEM VEISLUGESTIR GETA NOTAÈ EINS OG
SKISSUB¾KUR MERKTAR %GLU
PAPPADISKA OG PAPPAGLÎS

Baby Kompagniet á netinu
Fatahönnuðurinn Marín Manda
Magnúsdóttir rekur barnafataverslun í Kaupmannahöfn og
hefur nú bætt vefverslun við
þjónustuna. „Það gengur rosalega vel með hana. Það eru aðallega Danir og Norðmenn sem
hafa keypt af okkur, þeir virðast
vera duglegri við þetta en Íslendingarnir,“ segir Marín Manda,
sem segir að verslunin henti
Íslendingum þó ekki síður. „Ég
held að það sé oft ódýrara að
versla í gegnum netið en á Íslandi,
þó að sendingarkostnaðurinn
bætist ofan á. Upphæðin er ekki
það há, og þar að auki kemur
þetta enn betur út ef fólk kaupir
fleiri en eina flík,“ bendir hún á.
Verslunin Baby Kompagniet
var opnuð í mars en vefverslunin
fékk að sitja á hakanum. „Upphaflega hugmyndin var að stofna
bara vefverslun. Hún kviknaði
eiginlega þegar ég var sjálf í
fæðingarorlofi að versla á netinu

á dóttur mína. Mér fannst vanta
samansafn af þeim merkjum sem
ég var áhugasöm um. Þegar við
fórum í að opna sjálfa búðina
gafst enginn tími fyrir þetta, en
nú er þetta allt að smella saman,“
segir Marín Manda.
Vefverslunina er að finna á
baby-kompagniet.dk. Meðal þess
sem þar er hægt að nálgast eru
barnaföt frá merkinu Nümph, en
kvenföt frá því merki hafa átt
vinsældum að fagna hér á landi.
Sendingarkostnaður til Íslands
nemur 155 dönskum krónum.
SUN

$!.)2 $5',%'2) -ARÅN -ANDA SEGIR
$ANI DUGLEGRI AÈ VERSLA ¹ NETINU EN
¥SLENDINGA EN SEGIR VEFVERSLUNINA SAMT
SEM ¹ÈUR GETA HENTAÈ ¥SLENDINGUM

"2!). 0/,)#% (LJËMSVEITIN "RAIN 0OLICE

VERÈUR ¹ MEÈAL ÖEIRRA SEM SPILA VIÈ
OPNUN NÕS HÒSN¾ÈIS (LJËÈF¾RAHÒSSINS

Tónleikar og
nýtt húsnæði
Mugison, Brain Police, Raggi
Bjarna og Dr. Spock koma fram á
opnunarhátíð Hljóðfærahússins
næstkomandi laugardag. Fagnað
verður nýju og stærra húsnæði
verslunarinnar að Síðumúla 20 og
stendur hátíðin yfir frá kl. 13 til
17.
Á meðal fleiri flytjenda á
hátíðinni verða Land og synir,
Hunang, Jazzkvartett Guðmundar
Steingrímssonar, Bardukha,
píanóleikarinn Þuríður Helga og
fiðluleikararnir Páll Palomares
og Geirþrúður Ása.
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Sammála Maxim Britney í öðru sæti

Bandaríska
leikkonan
Sarah
Jessica Parker segir sér vera alveg
sama um kosningu karlatímaritsins Maxim sem nýverið titlaði hana
kynþokkaminnstu konu veraldar.
„Ég læt orð annarra aldrei særa
mig svo það truflar mig ekki neitt
að fólki þyki ég ekki kynþokkafull,
mér þykir það reyndar ekki heldur.
Þótt ég verði feit einn daginn verð
ég áfram jafn hamingjusöm og
núna,” segir Parker sem skaust
upp á stjörnuhimininn sem hinn
kynþokkafulli kynlífsdálkahöfundur Carrie Bradshaw í sjónvarpsþáttunum Sex and the City.

Mörgum brá í brún þegar þau tíðindi bárust að ný plata söngkonunnar Britney Spears, Blackout,
hefði ekki náð toppsætinu á hinum
fræga Billboard-lista í Bandaríkjunum. Sigurvegarar þessarar viku
reyndust vera gömlu brýnin í The
Eagles með plötu sína Long Road
to Eden. Sú plata seldist í ríflega
700 þúsund eintökum en Spears
varð að bíta í það súra epli að hafa
„aðeins“ náð að selja tæp 300 þúsund eintök þrátt fyrir að salan
hefði farið geysilega vel af stað og
að platan hefði almennt fallið
gagnrýnendum vel í geð.
Plata The Eagles er fáanleg í

3!2!( *%33)#! 0!2+%2 3EX AND THE CITY

STJÎRNUNNI ÖYKIR HÒN EKKI KYNÖOKKAFULL

Trylltist vegna
kossamynda
Heather Mills hellti sér yfir fyrrverandi eiginmann sinn Paul
McCartney eftir að hún sá myndir
af honum í blöðunum kyssandi
milljónamæringinn
Nancy
Shevell.
Dóttir þeirra, Beatrice, sá myndirnar og þekkti föður sinn. Við það
beið Mills ekki boðanna og hringdi
í fyrrverandi eiginmann sinn, jós
hann skömmum og kallaði hann

(%!4(%2 -),,3 -ILLS HELLTI SÁR YFIR 0AUL
-C#ARTNEY EFTIR AÈ HÒN S¹ MYNDIR AF
HONUM AÈ KYSSA .ANCY 3HEVELL

hræsnara. Stutt er síðan Mills lét
allt flakka í nokkrum sjónvarpsviðtölum um þá meðferð sem hún
hefur fengið í fjölmiðlum. Sagðist
hún vera í lífshættu og líkti sér við
Díönu prinsessu þegar hún var
hundelt af ljósmyndurum. „Hann
var undrandi á þessum sjónvarpsviðtölum og sagði Mills að hann
væri ósáttur við þau,“ sagði kunningi McCartneys. „Hann er rólegur
yfir þessu öllu saman núna. Hann
hafði vit á því að þegja á meðan
hún blaðraði við alla sem vildu
hlusta. Hann sagði henni að halda
áfram með líf sitt því hann væri
einmitt að gera það. Hún var ekki
sátt.“
Nancy Shevell er eiginkona lögfræðingsins Bruce Blakemann og
eiga þau táningssoninn Arlen. Voru
þau vinir Pauls og fyrri eiginkonu
hans Lindu, sem lést úr krabbameini.

Fleiri borguðu ekki
Rúmlega helmingur aðdáenda
hljómsveitarinnar
Radiohead
borgaði ekkert fyrir nýjustu
plötu hennar, In Rainbows. Fólk
fékk að ráða því hvort það borgaði fyrir plötuna og þá hversu
mikið.
Samkvæmt niðurstöðum könnunar fyrirtækisins comScorse
Inc sáu 62 prósent þeirra sem
hlóðu plötunni niður á netinu á
fjögurra vikna tímabili í síðasta
mánuði ekki ástæðu til að borga
fyrir hana. Hinir sem borguðu
fyrir hana greiddu að meðaltali
um 350 krónur fyrir hana.
Frá 1. til 29. október heimsóttu
1,2 milljónir manna heimasíðu
Radiohead en í könnuninni kemur
ekki fram hversu margir tryggðu
sér eintak.

4(/- 9/2+% 2ÒMLEGA HELMINGUR

ALMENNINGS BORGAÈI FYRIR NÕJUSTU PLÎTU
4HOM 9ORKE OG FÁLAGA Å 2ADIOHEAD

stórverslununum Wal-Mart
og Sam´s Club og hingað til
hafa sölutölur þaðan ekki
verið notaðar. Nú hefur
orðið breyting á með þessum afleiðingum, Britney
tapar en The Eagles sitja á
toppnum. „Við hefðum viljað taka þessa ákvörðun
fyrr,“ sagði Geoff Mayfield hjá Billboard. „En
það var bara að koma í
ljós að Wal-Mart-verslanirnar væru tilbúnar til
þess að gefa okkur sölutölur um þennan disk.“

4!0!2 &92)2 %!',%3

&LESTIR ¹TTU VON ¹ ÖVÅ
AÈ "RITNEY 3PEARS
MYNDI LENDA ¹
TOPPI "ILLBOARD
LISTANS ÖESSA
VIKUNA EN SVO
VARÈ EKKI

3AMDI LÎG MEÈ 4ARAN
TINO KVIKMYNDIR Å HUGA
Katie Melua ætti að vera Íslendingum
vel kunn en í fyrra söng hún fyrir fullri
Laugardalshöll. Söngkonan unga stoppaði
stutt á Íslandi fyrir helgi til að kynna nýjustu plötu sína, Pictures.
„Við stoppuðum hér til að kynna plötuna því Ísland er
einn af mínum uppáhaldsstöðum. Náttúran er
stórkostleg og mig langar að sjá miklu meira af
henni. Sjáðu til dæmis hvað þetta er ótrúlegur foss!“
segir söngkonan Katie Melua upprifin og bendir á
mynd af Seljalandsfossi í myndabók Sigurgeirs
Sigurjónssonar, Lost in Iceland. Melua var stödd hér
á landi fyrir helgi til að kynna þriðju plötu sína, sem
kom út fyrir skömmu.
Katie Melua vonast til að halda hér aftur tónleika á
næsta ári en dagskrá tónleikaferðalagsins hefur ekki
verið ákveðin að öðru leyti en því að söngkonan ætlar
sér að spila í fæðingarlandi sínu, Georgíu, sem áður
tilheyrði Sovétríkjunum. Þaðan flutti Katie sem barn
vegna stríðsátaka og hefur búið í London frá fjórtán
ára aldri.
Pictures er þriðja plata söngkonunnar en þær fyrri
gerðu hana að einni söluhæstu tónlistarkonu áratugarins í Bretlandi. Hún segir nýju plötuna ólíka hinum
að því leyti að upphaflega átti að gera tónlist með
Tarantino-kvikmyndir í huga. „En svo fór að mörg af
bestu lögunum sem við sömdum pössuðu illa inn í þá
hugmynd. Við gáfum hana því upp á bátinn, en hún
mótar þó anda plötunnar.“
Hún segir Pictures einnig kraftmeiri plötu en hinar
tvær. „Loks tókst mér að semja glaðlegt og fjörugt
lag, Spellbound,“ segir Katie og er afar sátt við
árangurinn. Frekari breytinga er að vænta á næstu
plötum Katie því hún hefur slitið listrænu samstarfi
við umboðsmann sinn, Mike Batt. „Fólk gerir sér ekki
grein fyrir því hversu náið við höfum unnið saman að
þessari tónlistarsköpun. Plöturnar þrjár innihalda
efni tveggja listamanna en ekki aðeins mitt eigið,“
segir Katie. „Mér finnst tími til kominn að ég
uppgötvi óstudd sjálfsmynd mína sem listamaður og
hætti að treysta á hans frábæru lagasmíði.“
Gagnrýnendur vilja sumir meina að undarlegir
textar Batts dragi plötuna niður, en Katie mótmælir:
„Ég elska textana hans og þoli ekki hvernig gagnrýnendur ráðast að honum. Þeir virðast bara ekki ná
húmornum, textarnir eru svo sniðugir og óvenjuleg-

+!4)% -%,5! 3ÎNGKONAN +ATIE -ELUA STOPPAÈI ¹ ¥SLANDI TIL AÈ
KYNNA NÕJUSTU PLÎTU SÅNA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ir.“ Katie lætur hina miklu velgengni ekki stíga sér
til höfuðs. „Ég bjóst aldrei við svona mikilli sölu og
finnst þetta frábært. Þessi bransi hefur þó kennt
mér að söluhár listamaður er ekki endilega góður
listamaður,“ segir Katie. „Góð sala á plötunum veitir
mér sjálfstraust en skiptir alls ekki öllu máli.“
EYGLOA FRETTABLADIDIS

TAKTU ÞÁTT Í JÓLALEIK HARRY POTTER
Límmiðinn á myndinni gæti fært þér 42 TOMMU PHILIPS PLASMA
SJÓNVARP, Ipod, árskort í Sambíóin og margt ﬂeira.

Nánari upplýsingar á www.fm957.is

komin í verslanir
og leigur á DVD

&R¾GA JËLALÅNAN FR¹ '5%2,!).
VERÈUR EINNIG KYNNT &YRSTIR KOMA
FYRSTIR F¹ LÅNAN KEMUR Å MJÎG
TAKMÎRKUÈU UPPLAGI

'5%2,!). KYNNING Å ,YF  HEILSU +RINGLUNNI
DAGANA   NËVEMBER 

'5%2,!). KYNNIR NÕJA KREMLÅNU DAGKREM N¾TURKREM OG
SERUM SEM H¾GIR ¹ ÎLDRUN HÒÈARINNAR ÙRMING AND WRINKLE
MINIMIZER 
3ÁRFR¾ÈINGUR FR¹ '5%2,!). VERÈUR ¹ STAÈNUM MEÈ KYNNINGU ¹ NÕJUNGUM OG R¹ÈLEGGINGAR
UM VAL ¹ VÎRUM

'L¾SILEGUR KAUPAUKI Å BOÈI
¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST

Sími: 553 2075

- bara lúxus

HÖRKU HASAR
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
ROGUE ASSASSIN
ÆVINTÝRAEYJA IBBA
EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 6 - 600 kr
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.10

16
L
16
12

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ
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Halda áfram með forhlustun
Stefán
Hjörleifsson,
framkvæmdastjóri Tónlist.is, óttast
ekki að tónlist sé stolið þaðan og
henni síðan dreift á netinu. Væntanlegri plötu Páls Óskars, Allt
fyrir ástina, var stolið eftir að hún
var sett í forhlustun á Tónlist.is
fyrir síðustu helgi. Eftir það var
platan sett á heimasíðuna Torrent.
is og kvartaði Páll Óskar sáran
undan því.
Stefán segir að gæðin á slíkum
upptökum geti ekki verið góð.
„Gæðin á forhlustuninni eru það
slöpp. Hún er bara notuð til að fólk
getið hlustað aðeins á og kynnt sér
efni. Þetta er ekki eitthvað sem
fólk vill eiga á iPodnum sínum,“
segir Stefán. „Við munum halda

34%&. (*®2,%)&33/. &RAMKV¾MDA

STJËRI 4ËNLISTIS HEFUR EKKI ¹HYGGJUR AF
ÖJËFNAÈI AF SÅÈUNNI

áfram með forhlustuninna, hún
hefur gengið það vel.“
Að sögn Stefán hefur salan á
Tónlist.is tvöfaldast eftir að fyrir-

tækið hætti að nota höfundavörn á
tónlistina sem kom þar út. Núna er
hægt að hlusta á tónlist frá fyrirtækinu á iPod og öðrum stafrænum spilurum sem áður var ekki
hægt. „Það er greinilegt að fólki
er treystandi eins og við héldum.
Auðvitað er alltaf einhverju stolið,
það breytist ekki og hefur verið í
gangi alveg frá tímum kassettunnar. En það ánægjulegasta er hvað
salan rauk upp við þessa aðgerð.“
Framundan hjá Tónlist.is er sala
á erlendri tónlist án þessara höfundavarna, sem hefur hingað til
ekki tíðkast erlendis. Vonast
Stefán til að fyrirtækið nái þeim
áfanga snemma á næsta ári.
FB

,AS RËMANTÅSK LJËÈ Å ¾SKU
Vandræðagemlingurinn
Pete Doherty hefur verið
tíður gestur í fjölmiðlum
vegna eiturlyfjavanda síns
og samband sitt við ofurfyrirsætuna Kate Moss.
Þegar nánar er að gáð kemur þó í ljós að Doherty er
ljóðelskur faðir, alinn upp
af ástríkum foreldrum.

HÖRKU HASARMYND MEÐ HEITUSTU
TÖFFURUNUM Í DAG, SVAKALEG SPENNA
FRÁ UPPHAFI TIL ENDA

Pete Doherty fæddist 12. mars
1979 í bænum Hexham á Englandi.
Móðir hans er hjúkrunarkona og
er Doherty miðbarnið í fjölskyldunni. Á hann tvær systur, þær
Amy-Jo og Emily. Faðir hans, sem
er af írskum uppruna, var yfirmaður í breska hernum og því
þurfti fjölskyldan oft að standa í
flutningum þegar Doherty var
ungur að árum.

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR
ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

BALLS OF FURY
BALLS OF FURY LÚXUS
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
HÁKARLABEITA 600 KR.

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 4 - 6
kl. 3.45 - 5.50 - 8
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.10
kl. 8 - 10.10
kl. 3.50

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

7 THIS IS ENGLAND
ROUGE ASSASSIN
SUPERBAD
7 GOOD LUCK CHUCK
12
16
14

kl.6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl.5.30 - 8 - 10.30
kl.5.40-8 - 10.20

16
12
14

6ANN LJËÈASAMKEPPNI
Fljótt kom í ljós að Doherty var
miklum gáfum gæddur og gekk
honum vel í skóla. Var hann mikill
bókaormur og hafði mestan áhuga
á rómantískum ljóðum og stríðsljóðum. Sextán ára gamall vann
hann ljóðasamkeppni og ferðaðist
í kjölfarið um Rússland á vegum
breskra yfirvalda.
Seinna meir skráði Doherty sig í
Queen Mary-háskólann í Lundúnum og lagði þar stund á enskar
bókmenntir en hætti eftir eitt ár.

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

BALLS OF FURY
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE
EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
VEÐRAMÓT

kl. 6 - 8 -10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 6 - 10.20
kl. 5.40 - 8

7
12
16
12
14

BALLS OF FURY
EASTERN PROMISES
DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID

7
16
7
12

kl. 8 - 10
kl. 10
kl. 6 - 8
kl. 6

575 8900
57
8 00
89
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(ALLAR UNDAN F¾TI
Árið 2001 gerði sveitin samning
við útgáfufyrirtækið Rough Trade
og árið eftir kom út fyrsta platan,
Up the Bracket. Vakti hún gríðarlega athygli og voru Doherty og
félagar sagðir næstu stjörnurnar í
bresku tónlistarlífi.
Síðan hefur smám saman hallað
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MICHAEL CLAYTON
THE GOLDEN AGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

7

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali
MICHAEL CLAYTON

kl. 6
kl. 8

L
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THE INVASION
THE INVASION

kl. 8 - 10:30
kl. 5:30 8 - 10:30

16

STARDUST

kl. 5:50

10

THE INVASION

kl. 8

16

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6
HEARTBRAKE KID
kl. 8

L

THE BRAVE ONE
STARDUST

kl. 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

16

ASTRÓPÍÁ

kl. 6

L

12

10
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THE KINGDOM

kl. 8
kl. 8

14

3:10 TO YUMA
HALLOWEEN

kl. 10:10
kl. 10:10

16

16

16

SELFOSSI

KRINGLUNNI

MICHAEL CLAYTON

kl. 8 - 10:30

7

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

16

HEARTBRAKE KID
GOOD LUCK CHUCK

kl. 8 - 10:20
kl. 8

12

THE INVASION
DARK IS RISING
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL
IN THE LAND OF WOMEN
THE KINGDOM

7

THE KINGDOM

kl. 10:10

10

L
L
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SÁR Å SVIÈSLJËSIÈ UNDANFARIN ¹R
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undan fæti hjá Doherty. Eftir
útgáfu
annarrar
plötu
The
Libertines hætti hann í sveitinni
vegna eiturlyfjavanda og stofnaði
hljómsveitina Babyshambles sem
er ennþá starfandi.

(ITTIR EKKI SONINN
Vegna vandamála sinna hefur
Doherty verið meinað að hitta son
sinn Astile sem hann á með söngkonunni Lisu Moorish.
„Lisu finnst mjög erfitt að halda
Pete inni í lífi Astile,“ sagði kunningi Moorish. „Pete er ennþá að
berjast við heróínpúkann og þess
vegna er erfitt að reiða sig á hann.
Stundum hittir hann Astile á hverjum degi í heila viku en síðan hverfur hann í margar vikur og hefur
ekkert samband.
Hann stendur ekki við það sem
hann segir og hann svarar nánast
aldrei í símann og það hefur farið
illa í Lisu.“

-ËÈIR SKRIFAR BËK
Til að bæta gráu ofan á svart hefur
móðir Dohertys skrifað bók um
samband sitt og sonar síns. Bókin
heitir Pete Doherty: Undrabarnið
mitt. Doherty og faðir hans hafa
deilt hart í gegnum árin. Um hríð
afneitaði faðirinn syni sínum
vegna eiturlyfjavanda hans en
samkvæmt síðustu fréttum hafa
þeir náð sáttum.
"AÈST AFSÎKUNAR ¹ SPRAUTU
Doherty á engu að síður enn í
vandræðum með fíknina og nýlega
baðst hann afsökunar á að hafa
freistast til að sprauta sig á nýjan
leik eftir að hafa verið laus úr
viðjum heróíns í nokkuð langan
tíma.
Spurningin er hvort Dohertys
verði á endanum minnst sem hæfileikaríks tónlistarmanns eða sem
fyrrverandi kærasta Kate Moss og
dópista sem kastaði frá sér tækifærum á eftirminnilegan hátt.

Bænastund allra trúarbragða

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

+YNNTIST #ARL "ARºT
Eftir háskólanámið leigði Doherty
íbúð í London með tónlistarmanninum Carl Barât, sem hafði verið
bekkjarfélagi systur hans í Brunelháskólanum. Saman byrjuðu þeir
að semja lög og stofnuðu á endanum hljómsveitina The Libertines
ásamt bassaleikaranum John
Hassall og trommaranum Gary
Powell.

0%4% $/(%249 4ËNLISTARMAÈURINN 0ETE $OHERTY HEFUR VERIÈ DUGLEGUR VIÈ AÈ KOMA

L

Listamaðurinn Snorri Ásmundson stendur
fyrir bænastund í Laugardalshöll 24.
nóvember næstkomandi. Hún er með
óhefðbundnu sniði, því henni er ætlað að
ná út fyrir öll mörk trúarbragða. Markmið Snorra er „að fá sem flesta einstaklinga og hópa sem aðhyllast mismunandi
trúarbrögð til að taka þátt í þessri
sameiginlegu bænastund“.
Snorri segir bænastundina hafa
blundað lengi í sér og hefur rætt
við fulltrúa margra trúarbragða
og trúfélaga á landinu. Hann
segir viðbrögðin mjög jákvæð.
„Það eru allir mjög þakklátir og
vilja taka þátt í þessu,“ segir
Snorri, en trúarbrögð hafa verið
honum hugleikin lengi. „Fólk á að

eiga sínar stundir með sínum æðri mætti, ekki í
gegnum neinn annan, eða einhvern miðstjórnarhóp,
eins og kirkjur. Trúarbrögð voru notuð svo mikið
sem stýrirtæki sem mér finnst miður,“ segir hann.
Bænastundin fer fram í nafni umburðarlyndis og
kærleika, sem Snorri segir ekki veita af nú til dags.
„Fólk kemur bara saman þarna og biður með sínu
sniði. Það er enginn sem leiðir fólk, þannig
séð. Ég ýti þessu kannski úr vör, en
bænarefnið er hið sama,“ útskýrir
Snorri.
Bænastundin hefst klukkan 15
laugardaginn 24. nóvember og stendur í
klukkutíma.
SUN
")¨52 &92)2 5-"52¨!2,9.$) 3NORRI

SMUNDSSON STENDUR FYRIR B¾NASTUND FYRIR ÎLL
TRÒARBRÎGÈ Å ,AUGARDALSHÎLL Å NËVEMBER

Aðeins á
Tónlist.is!
Forhlustun á fyrstu plötu
LUXOR er hafin á Tónlist.is!
Útgáfudagur er 12. nóvember
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 3TELPURNAR FARA TIL 0ORTÒGALS
¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ MUN ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ TAKA
Ö¹TT Å !LGARVE #UP SEM AÈ ÖESSU SINNI FER FRAM  TIL 
MARS ¹ N¾STA ¹RI ¥SLAND VERÈUR Å # RIÈLI MEÈ 0ËLLANDI
0ORTÒGAL OG ¥RLANDI EN AUK LEIKJA VIÈ
ÖESSAR ÖJËÈIR VERÈUR LEIKIÈ UM S¾TI
¹ MËTINU 6INNI ÅSLENSKU STELPURNAR
SINN RIÈIL SPILA Ö¾R UM SJÎUNDA S¾TIÈ
¹ MËTINU ¶ETTA ER ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ
SEM ¥SLAND TEKUR Ö¹TT ¹ !LGAR
VE #UP EN ÅSLENSKU STELPURNAR
TRYGGÈU SÁR  S¾TIÈ MEÈ  
STËRSIGRI ¹ +ÅNA Å FYRRA ,IÈIÈ HAFÈI
EINNIG TVISVAR ¹ÈUR VERIÈ MEÈ
ENDAÈI Å  S¾TI ¹ MËTINU  OG Å 
S¾TI ¹RIÈ EFTIR
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(INN  ¹RA *ËN )NGI ¶ORVALDSSON TËK Ö¹TT Å SEINNI HLUTA HAUSTMËTAR
AÈAR 0ALMER !UDI FORMÒLUNNAR SEM FRAM FËR ¹ 3NETTERTON BRAUTINNI
Å .ORFOLK ¹ %NGLANDI UM SÅÈUSTU HELGI OG LÁT ÖAR MEÈ DRAUM SINN TIL
NOKKURRA ¹RA R¾TAST
b%INA REYNSLAN SEM ÁG HAFÈI FRAM AÈ ÖESSARI KEPPNI UM SÅÈUSTU
HELGI VAR AÈ KEPPA Å KAPPAKSTURSÅÖRËTTUM HEIMA ¹ ¥SLANDI EN ÁG
BYRJAÈI EKKI Å MËTORSPORTI AÈ FULLU FYRR EN FYRIR NOKKRUM ¹RUM m
SAGÈI *ËN )NGI EN KVAÈST Ö¹ ALLTAF HAFA VILJAÈ TAKA DELLUNA SKREFINU
LENGRA
b¡G ¹KVAÈ ÖVÅ AÈ SETJA MIG Å SAMBAND VIÈ YFIRMANN 0ALMER
!UDI MËTARAÈARINNAR Å FORMÒLU OG EFTIR AÈ ÁG N¹ÈI L¹GMARKS
TÅMUM SEM VORU INNTÎKUSKILYRÈI FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å
HAUSTMËTARÎÈINNI Ö¹ VAR N¾STA SKREF Å
RAUN BARA
AÈ SKRIFA UNDIR SAMNING VIÈ 0ALMER
3PORT SEM
ERU AÈSTANDEND
UR
KEPPNINNAR ¶EIR
S¹U UM AÈ LEGGJA
TIL KEPPNISBÅL




 






Það var einstefna að marki Glasgow Rangers þegar Skotarnir sóttu Barcelona
heim. Man. Utd er komið áfram í keppninni líkt og Barcelona eftir öruggan
sigur á Dynamo Kiev. Inter átti ótrúlega endurkomu gegn CSKA Moskva.
&«4"/,4) Barcelona, Manchester
United og Arsenal tryggðu sér öll
sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu þegar fjórða
umferð riðlakeppninnar kláraðist
í gærkvöld.
Barcelona lék sér að Glasgow
Rangers, sem var í eltingarleik
frá upphafi. Henry kom Barca
yfir á 6. mínútu með umdeildu
marki en boltinn fór af hendi hans
og í markið. Lionel Messi bætti
öðru marki við fyrir Barcelona
skömmu fyrir hlé. Hann tók þá
frábæran þríhyrning við Ronaldinho sem lauk með skoti Brasilíumannsins. Það skot var varið en
Messi náði frákastinu og skoraði
örugglega.
Barcelona slakaði aðeins á
klónni í síðari hálfleik og fékk
ekki mörg opin færi þó svo að liðið
væri með boltann lengstum. Eiður
Smári Guðjohnsen spilaði síðustu
20 mínútur leiksins en náði ekki að
setja mark sitt á leikinn.
Manchester United tryggði sér
farseðilinn í sextán liða úrslitin

3LAVIA 0RAG !RSENAL
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Iceland Express-deild kvk:
'RINDAVÅK (AUKAR

   

3TIG 'RINDAVÅKUR *OANNA 3KIBA   STOÈS
4IFFANY 2OBERSON   FR¹K  STOLNIR  STOÈS
«LÎF (ELGA 0¹LSDËTTIR  0ETRÒNELLA 3KÒLADËTTIR 
"ERGLIND !NNA -AGNÒSDËTTIR  ¥RIS 3VERRISDËTTIR 
*OVANA ,ILJA 3TEF¹NSDËTTIR 
3TIG (AUKA +IERA (ARDY   FR¹K  STOÈS
+RISTRÒN 3IGURJËNSDËTTIR   FR¹KÎST  STOÈS
5NNUR 4ARA *ËNSDËTTIR   MÅN  VILLUR 4ELMA
"JÎRK &JALARSDËTTIR  +RISTÅN &JËLA 2EYNISDËTTIR 
(ANNA (¹LFDANARDËTTIR   FR¹KÎST  VARIN
"¹RA &ANNEY (¹LFDANARDËTTIR 

+EFLAVÅK +2

 

ÅSKAN SIGUR Å G¾R

-!2+!(2«+!2 #ARLOS 4ÁVEZ OG 7AYNE

2OONEY SKORUÈU B¹ÈIR FYRIR -AN 5TD Å
G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3
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)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Haukasigur í
framlengingu
+®2&5"/,4) Haukar unnu tveggja

stiga sigur á Grindavík, 88-90, í
æsispennandi framlengdum leik í
Grindavík í gær. Joanna Skiba
fékk tækifæri til þess að tryggja
Grindavík sigur á vítalínunni
fimm sekúndum fyrir leikslok en
klikkaði á báðum vítum sínum og
það varð að framlengja. Haukastúlkur komust sex stigum yfir í
framlengingunni og lönduðu
síðan tveggja stiga sigri. Kiera
Hardy hjá Haukum braut 40 stiga
múrinn þriðja leikinn í röð.
ËËJ

3TËRTAP "ESIKTAS ¹ !NFIELD

FAGNA HÁR MARKINU SAMAN

34!¨!.
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'«¨)2 ,IONEL -ESSI OG 2ONALDINHO T¾TTU Å SIG VÎRN 2ANGERS ÖEGAR -ESSI SKORAÈI ¶EIR
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!RSENAL

3EVILLA

3LAVIA 0RAG

3TEAUA "ÒKAREST

SEM VAR ALGJÎRLEGA HANNAÈUR EFTIR H¾È MINNI OG ÖYNGD ÖANNIG AÈ
MAÈUR N¹NAST KL¾ÈIR SIG Å BÅLINN ¶EIR SKAFFA LÅKA AÈSTOÈARLIÈ ¹ MEÈAN
¹ KEPPNI STENDUR EN ÖAÈ VAR SVO UNDIR MÁR KOMIÈ AÈ FINNA STYRKT
ARAÈILA OG UNDIRBÒA MIG LÅKAMLEGA FYRIR KEPPNINA m SAGÈI *ËN
)NGI SEM VAR STYRKTUR AF 'LITNI UM SÅÈUSTU HELGI OG VONAST TIL
ÖESS AÈ GETA TEKIÈ Ö¹TT AF FULLUM KRAFTI Å 0ALMER !UDI FOR
MÒLUNNI ¹ N¾STA KEPPNISTÅMABILI
b(AUSTMËTARÎÈIN ER HUGSUÈ SEM ¾FINGARMËT FYRIR
KEPPENDUR SEM HAFA HUG ¹ ÖVÅ AÈ TAKA Ö¹TT Å AÈAL
KEPPNI 0ALMER !UDI FORMÒLUNNAR SEM ER H¹È YFIR ¹TTA
HELGAR ¹ TÅMABILINU FR¹ APRÅL OG FRAM Å SEPTEMBER &RAM
HALDIÈ ER EKKI ALVEG KOMIÈ ¹ HREINT ENNÖ¹ EN ¾TTI AÈ SKÕRAST
¹ N¾STU VIKUM ¡G VAR STÎÈUGT AÈ B¾TA MIG Å KEPPNINNI UM
SÅÈUSTU HELGI OG VONAST TIL AÈ F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ REYNA MIG ¹
NÕ Å APRÅL ¹ N¾STA ¹RI ¡G VERÈ BARA AÈ SJ¹ TIL ÖESS AÈ ÁG SÁ Å
RÁTTU LÅKAMLEGU FORMI ÖEGAR KEMUR AÈ ÖESSU ¡G GET
EKKI NEITAÈ ÖVÅ AÈ ÁG GET EKKI BEÈIÈ EFTIR AÈ F¹ AÈ
SETJAST UNDIR STÕRIÈ ¹ NÕ m SAGÈI *ËN )NGI SPENNTUR

2ANGERS S¹ ALDREI TIL SËLAR

²23,)4

"ARCELONA
2ANGERS
,YON
3TUTTGART

Hef alltaf viljað taka delluna skrefinu lengra

með enn einni markaveislunni en
liðið lagði Dynamo Kiev, 4-0. Gerard Pique kom United yfir og
Tévez kom heimamönnum í 2-0
fyrir hlé. Rooney komst á blað 14
mínútum
fyrir
leikslok
og
Cristiano Ronaldo rak síðasta
naglann í kistu Úkraínumannanna
rétt fyrir hlé.
Leikur Inter og CSKA Moskvu á
San Siro var lyginni líkastur. Rússneska liðið kom gríðarlega á óvart
með því að skora tvö fyrstu mörkin á fyrsta hálftímanum.
Mörkin tvö dugðu til að vekja

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

ítalska liðið og Svíinn Zlatan Ibrahimovic minnkaði muninn um leið.
Argentínumaðurinn
Cambiasso
jafnaði svo tveim mínútum síðar.
Inter var svo mun sterkara liðið í
síðari hálfleik. Cambiasso skoraði
aftur um miðjan hálfleikinn og
Zlatan gulltryggði sigurinn með
stórkostlegu marki korteri fyrir
leikslok.
Arsenal náði ekki sama flugi í
Tékklandi gegn Slavia Prag eins
og í Lundúnum. Markalaust jafntefli niðurstaðan og Arsenal komið
í næstu umferð. HENRY FRETTABLADIDIS

Forsetinn vill
reka leikmenn
&«4"/,4) Átta marka stórtap

Besiktas fyrir Liverpool á Anfield
á þriðjudagskvöldið fór fyrir
brjóstið á forráðamönnum
tyrkneska liðsins og var meðal
annars haft eftir forseta félagsins, Yildirim Demiroren, að
félagið myndi segja upp samningi
við nokkra af leikmönnum sínum.
„Hagsmunir Besiktas koma á
undan öllu öðru og við verðum að
losa okkur við nokkra leikmenn,”
sagði forsetinn en ekki hafa
komið fréttir af örlögum þjálfarateymisins.
ËËJ

%MIL (ALLFREÈSSON HEFUR SPILAÈ VEL MEÈ 2EGGINA Å ¹R OG ER ÖEGAR BÒINN AÈ F¹ HRËS FR¹ NÕJUM STJËRA LIÈSINS

Emil spilaði vel í nýrri stöðu á vellinum
&«4"/,4) Ítalska liðið Reggina, sem

Emil Hallfreðsson spilar með, stóð
í stórræðum fyrir ekki margt
löngu þegar knattspyrnustjórinn
Massimo Ficcadenti var rekinn
eftir að liðinu mistókst að vinna
einn einasta leik af fyrstu tíu leikjunum í Serie A. Við starfinu tók
reynsluboltinn Renzo Ulivieri, en
hann hefur áður þjálfað víða í
efstu deild á Ítalíu á löngum ferli
sínum sem knattspyrnustjóri.
Ulivieri stýrði Reggina í fyrsta
skipti um síðustu helgi þegar liðið
sótti sjóðandi heitt lið Napoli heim
og var nálægt því að innbyrða
fyrsta sigur sinn á tímabilinu.
Luca Vigiani, miðjumaður Reggina, kom liðinu yfir í byrjun síðari
hálfleiks en heimamenn í Napoli
jöfnuðu leikinn á 90. mínútu.
Ulivieri sá ástæðu til þess að
hrósa Emil Hallfreðssyni sérstaklega fyrir frammistöðu sína í
leiknum eins og kom fram í viðtali
hans við opinbera heimasíðu
Reggina í leikslok.

„Emil spilaði vel í nýrri stöðu
sem hann hefur ekki verið vanur
að spila í og ég hafði smávegis
áhyggjur af í upphafi leiks, en
hann vann vel þá vinnu sem ég
setti honum fyrir,“ sagði Ulivieri
ánægður.
Emil bar nýjum knattspyrnustjóra sínum líka vel söguna þegar
Fréttablaðið átti spjall við hann í
gær.
„Þetta er gríðarlega reyndur
stjóri hér á Ítalíu og það er greinilegt að hann nýtur strax mikillar
virðingar innan liðsins því hann er
á stuttum tíma búinn að koma inn
nýjum hugmyndum sem menn eru
tilbúnir að hlusta á,“ sagði Emil og
kvaðst einnig kunna vel við sig í
nýrri stöðu á vellinum.
„Mér hafði persónulega gengið
vel á vinstri kantinum, en ég fann
mig bara mjög vel fyrir aftan
framherjana og komst mjög vel
frá leiknum. Ég átti að passa sérstaklega upp á György Garics,
varnarmiðjumann Napoli, sem

34!445 500 +!,,).. %MIL TEKUR HÁR HRESSILEGA ¹ GULLDRENGNUM &RANCESCO 4OTTI Å LEIK

2EGGINA OG 2OMA Å  UMFERÈ 3ERIE !

byggir upp og stjórnar spilinu
mikið til hjá liðinu og það gekk
frábærlega hjá mér. Þetta endaði
bara á því að hann var að elta mig.

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

Nú verð ég bara að halda áfram á
sömu braut og ég trúi ekki öðru en
að fyrsti sigurinn fari að detta í
hús hjá okkur,“ sagði Emil.
ËÖ

3TJËRNAÈI  LEIK Å RÎÈ
Pétur Ingvarsson er hættur sem þjálfari Hamars eftir áratugsstarf í Hveragerði
en enginn þjálfari hefur setið lengur í sögu úrvalsdeildar karla. Ágúst Björgvinsson tekur við liðinu, sem hefur tapað fjórum af fyrstu fimm leikjunum.
+®2&5"/,4) Pétur Ingvarsson er

4%)452 ¶«2¨!23/. 3KOÈAR FRAMTÅÈARMÎGULEIKA SÅNA ÖESSA DAGANA OG ÒTILOKAR

EKKI AÈ GERAST UMBOÈSMAÈUR ÖË SVO AÈ HANN HAFI FALLIÈ ¹ UMBOÈSMANNAPRËFI ¹
DÎGUNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

4EITUR ¶ËRÈARSON REYNIR FYRIR SÁR ¹ NÕJUM VETTVANGI

Útsendari hjá norskum
umboðsmanni
&«4"/,4) Það hefur lítið spurst til

Teits Þórðarsonar frá því hann
var rekinn frá KR síðasta sumar.
Teitur hefur aðallega alið manninn í Noregi síðan í sumar. Hann
hefur þó verið á ferð og flugi
víða um Evrópu enda verið að
vinna sem útsendari hjá norskum umboðsmanni.
„Þetta er nokkuð skemmtilegt.
Ég er búinn að fara víða og skoða
mikið af leikmönnum. Ég er með
fínt tengslanet víða um Evrópu
sem nýtist mér vel í þessu starfi,“
sagði Teitur en hann hefur einnig
verið að gæla við að gerast
umboðsmaður. Hann þreytti
umboðsmannapróf á dögunum
en féll.
„Þetta kom snöggt upp á og ég

ákvað bara að skella mér þó að
ég væri illa undirbúinn. Það gekk
ekki sem skyldi en ég mæti betur
undirbúinn næst ef ég ákveð að
reyna aftur. Menn ná þessu ekkert með vinstri hendinni. Ég
ákvað samt að athuga hvernig
þetta væri og sé ekkert eftir
því,“ sagði Teitur brattur en hann
var orðaður við norska úrvalsdeildarfélagið Álasund í gær.
„Ég hef aðeins heyrt í þeim en
það er ekkert á alvarlegu stigi
enda félagið að kíkja í kringum
sig. Ég er bara að skoða mín mál
og hvað ég hyggst taka mér fyrir
hendur. Það er þó líklegra að ég
starfi hér í Noregi en að ég komi
aftur heim til Íslands,“ sagði
Teitur Þórðarson.
HBG

hættur með lið Hamars í Iceland
Express deild karla eftir að hafa
farið með liðið upp í úrvalsdeild í
fyrsta skipti og stjórnað liðinu í
181 leik í röð í efstu deild.
Pétur bætti met Jóns Kr. Gíslasonar í fyrra yfir lengstu setu
þjálfara í úrvalsdeild en Keflavík
lék 168 leiki í röð undir stjórn Jóns
á árunum 1990 til 1996. Pétur hélt
Hamri í efstu deild átta tímabil í
röð
þrátt
fyrir
endalausar
hraksppár og undir hans stjórn
komst liðið fimm sinnum í úrslitakeppnina.
Árangurs Hamars í Hvergerði
undir stjórn Péturs er glæsilegur
en liðið vann 43 af 75 leikjum
sínum í „Frystikistunni“. Þetta
gerir 57 prósenta sigurhlutfall en
liðið vann á sama tíma „aðeins“ 6
af 16 leikjum sínum (37,5 prósent)
í Iðu á Selfossi þegar Hamar var í
samstarfi við Selfoss og þá töpuðust 64 af 90 útileikjum undir stjórn
Péturs.
Hamar vann í öllum íþróttahúsum nema fjórum í tíð Péturs því
undir hans stjórn náði liðið aldrei
að vinna deildarleik í Keflavík (8
töp), í Seljaskóla (7 töp), í Þorlákshöfn (2 töp) eða á Egilsstöðum (1
tap). Best gekk Hamri hins vegar
á útivelli gegn Haukum í Hafnarfirði, uppeldisfélagi Péturs, þar
sem hann spilaði 212 leiki á árunum 1989 til 1998. Hamar vann
nefnilega 5 af 8 leikjum sínum í
Hafnarfirðinum.
Hamarsliðið hefur mikið saknað
Svavars Páls Pálssonar, sem hefur
ekki getað leikið með liðinu vegna
meiðsla, en hann er einmitt sá

(4452 0ÁTUR )NGVARSSON ER H¾TTUR MEÈ (AMAR EFTIR TÅU ¹RA STARF

leikmaður sem lék flesta úrvalsdeildarleiki í tíð Péturs. Svavar
lék alls 171 af þessum 181 leik og
er einnig sá sem skoraði flest stig
(1.340), tók flest fráköst (961),
varði flest skot (121) og fékk flestar villur (544) í tíð Péturs. Lárus
Jónsson, fyrirliði Hamars í dag, er
hins vegar sá leikmaður sem gaf
flestar stoðsendingar (538) og stal
flestum boltum (222) í þessum 181
leik sem Pétur stjórnaði frá 1999
til 2007.
Ágúst Björgvinsson tekur við
Hamarsliðinu og stjórnar því í
fyrsta sinn gegn Þór í Síðuskóla á
morgun. Þetta er í þriðja sinn sem
Ágúst tekur við karlaliði á miðju
tímabili en hann tók við liði Vals
eftir 10 leiki 2002-2003 og við liði
Hauka eftir 11 leiki 2005-2006. Í
bæði skiptin náði hann að bæta
mikið sigurhlutfall liðanna; Valsliðið vann 4 af 13 leikjum eftir að

&2¡44!",!¨)¨(!2)

4%+52 6)¨ GÒST "JÎRGVINSSON HEFUR
VERIÈ ASTOÈARÖJ¹LFARI +2 ÖAÈ SEM AF ER Å
VETUR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

hann tók við og hækkaði sigurhlutfall sitt um 19,7 prósentustig og
Haukaliðið vann 4 af 11 leikjum
undir hans stjórn og hækkaði sigurhlutfall sitt um 27,3 prósentustig.
Ágúst hefur verið aðstoðarþjálfari
KR í vetur en lætur nú af því starfi.
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 2OB ,OWE

Algjör niðurlæging á Anfield

b¶EGAR ÁG VAR UNGUR OG VITLAUS VAR ÁG UNGUR OG
VITLAUS ¶AÈ GETUR VERIÈ NËGU ERFITT AÈ VERA BARA
¹ ÖESSUM ALDRI "¾TUM SÅÈAN VIÈ
FR¾GÈ FRAMA PENINGUM OG ÎLLU
FËLKINU SEM SEGIR ÖÁR AÈ ÖÒ SÁRT
FR¹B¾RASTA PERSËNA Å HEIMI OG
Ö¹ ERTU KOMINN MEÈ UPPSKRIFT
AÈ HÎRMUNG 3UMIR LIFA ÖETTA
BËKSTAFLEGA EKKI AF m SAGÈI HINN
ÖRAUTREYNDI 2OB ,OWE EITT SINN
,OWE LEIKUR EITT AÈALHLUTVERKIÈ
Å "ROTHERS AND 3ISTERS SEM
3JËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD
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"AYERN -ÔNCHEN

"OLTON 3µ.

RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HËP SYSTKINA VIÈBURÈA
RÅKT LÅF ÖEIRRA OG FJÎRUG SAMSKIPTI -EÈAL LEIK
ENDA ERU $AVE !NNABLE #ALISTA &LOCKHART
"ALTHAZAR 'ETTY 2ACHEL 'RIFFITHS 2OB ,OWE
OG 3ALLY &IELD
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GAMANÖ¹TTARÎÈ UM UPPISTANDARANN &RANK
(VAM OG LÅF HANS (ÎFUNDAR OG AÈALLEIKARAR
Ö¹TTANNA ERU ÖEIR &RANK (VAM OG #ASPER
#HRISTENSEN SEM HAFA VERIÈ MEÈAL VINS¾L
USTU GRÅNARA $ANA UNDANFARIN ¹R

 4ÅUFRÁTTIR
 3OPRANO FJÎLSKYLDAN 
,OKASYRPA MYNDAFLOKKSINS UM MAFÅËSANN
4ONY 3OPRANO OG FJÎLSKYLDU HANS

 -ËTORSPORT ¶¹TTUR UM ÅSLENSKAR
AKSTURSÅÖRËTTIR 5MSJËNARMAÈUR ER "IRGIR ¶ËR
"RAGASON
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 &ORBOÈIN FEGURÈ
 0IRATE -ASTER 
 /SBOURNES  
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 4HE 3IMPSONS  !BE GAMLI
¹KVEÈUR AÈ LIFA LÅFINU ËTTALAUS OG GERIST
NAUTABANI

$ISNEY 7ORLD 2ESORT #LASSIC
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SERÅA AF ÖESSUM BR¹ÈSKEMMTILEGUM Ö¹TT
UM UM BR¾ÈURNA #HARLIE OG !LAN 
!LAN LENDIR Å VANDR¾ÈUM ÖEGAR "ERTA KEMST
AÈ ÖVÅ AÈ HANN ER BÒIN AÈ VERA HITTA DËTT
UR HENNAR Å LEYNI "ERTA ER SANNARLEGA EKKI
SPENNT FYRIR ÖVÅ AÈ EIGA !LAN SEM TENGDA
SON ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 4IL $EATH  %DDIE ER HARÈUR
¹ ÖVÅ AÈ ÎLL HJËN LJÒGI AÈ HVORT ÎÈRU OG ÖAÈ
LEIÈI ËHJ¹KV¾MILEGA TIL ÖESS AÈ ÖAU ÖROSKIST
Å SUNDUR *OY ER HINSVEGAR EKKI ¹ SAMA M¹LI

 .UMBERS 
 3ILENT 7ITNESS  $R 3AM

 -EISTARADEILDIN MEISTARAMÎRK
 -EISTARADEILDIN MEISTARAMÎRK
 -EISTARADEILDIN MEISTARAMÎRK
 -EISTARADEILDIN MEISTARAMÎRK
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SPYRNU

 -EISTARADEILDIN MEISTARAMÎRK
 "AYERN -ÔNCHEN "OLTON
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK "AYERN -ÔNCHEN OG
"OLTON Å %VRËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA

 3UMARMËTIN  ¶¹TTUR UM
HIÈ ¹RLEGA 3ÅMAMËT Å KNATTSPYRNU ÖAR SEM
STÒLKUR ALLS STAÈAR AF LANDINU KOMA SAMAN Å
+ËPAVOGI OG REYNA MEÈ SÁR +EPPT ER Å 
  OG  FLOKKI ÖANNIG AÈ MËTIÈ SPANNAR
LANGT ALDURSBIL
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HELGARINNAR Å BANDARÅSKA FËTBOLTANUM

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS 7ALT

  2OCK  "ANDARÅSK GAMAN

 .&, 'AMEDAY 5PPHITUN FYRIR LEIKI

 "AYERN -UNCHEN "OLTON ²T
SENDING FR¹ LEIK "AYERN -ÔNCHEN OG "OLTON
Å %VRËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA SEM FRAM FËR FYRR
Å KVÎLD

 #OCA #OLA #HAMPIONSHIP 5PP
TAKA AF LEIK .ORWICH OG )PSWICH FR¹ ÖVÅ UM
SÅÈUSTU HELGI

 7IGAN #HELSEA
 %NSKU MÎRKIN .Õ OG HRAÈARI ÒT
G¹FA AF ÖESSUM VINS¾LA Ö¾TTI ÖAR SEM ÎLL
MÎRKIN OG HELSTU ATVIK UMFERÈARINNAR ERU
SÕND FR¹ ÎLLUM MÎGULEGUM SJËNARHORNUM
6IÈBRÎGÈ ÖJ¹LFARA STUÈNINGSMANNA OG SÁR
FR¾ÈINGA
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VERÈUR KÅKT Å HEIMSËKN HJ¹ bFR¾GUMn ¥S
LENDINGI OG LEIKJAAÈSTAÈA HANS KÎNNUÈ 030
MYNDAVÁLIN ER SKOÈUÈ &OOTBALL -ANAGER
GAGNRÕNDUR OG MARGT FLEIRA
FYNDIN GAMANÖ¹TTARÎÈ UM SKRAUTLEGAN VINA
HËP MEÈ ËLÅKAR SKOÈANIR ¹ ¹STINNI OG SAM
BÎNDUM !UDREY HELDUR DÕRA AFM¾LISVEILSU
FYRIR *EFF SEM ER EKKI S¹TTUR VIÈ SLÅKT BRUÈL
(ANN VILL ÖË EKKI REITA HANA TIL REIÈI SVO
HANN F¹I ÎRUGGLEGA LEYNILEGU bAFM¾LISGJÎF
INAn SEM HANN F¾R ¹ HVERJU ¹RI

2YAN ER SNÒIN AFTUR Å TÅUNDA SINN EN HÒN
HEFUR ENGU GLEYMT ÖEGAR KEMUR AÈ RANN
SËKN FLËKINNAN SAKAM¹LA
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ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM
ËV¾NTUM HLIÈUM

 0, #LASSIC -ATCHES ,EIKURINN
,IVERPOOL #HELSEA FR¹ TÅMABILINU 
 'OALS OF THE SEASON ®LL GL¾SI
LEGUSTU MÎRK HVERRAR LEIKTÅÈAR ²RVALSDEILDAR
INNAR FR¹ UPPHAFI TIL DAGSINS Å DAG

   
 #OCA #OLA MÎRKIN
 7EST (AM "OLTON

SERÅA ÖAR SEM 4INA &EY OG !LEC "ALDWIN FARA
¹ KOSTUM Å AÈALHLUTVERKUNUM ,IZ ER BÒIN
AÈ F¹ NËG AF K¾RASTANUM OG FER AÈ LEITA ¹
NÕ MIÈ STIN ER EINNIG AÈ VEFJAST FYRIR *ACK
SEM KEMST AÈ ÖVÅ AÈ ÖAÈ ERU ÕMSIR GALLAR
VIÈ ÖAÈ AÈ DEITA H¹TTSETTA KONU Å RÅKISSTJËRN
"USH

 (OUSE  (OUSE ÖARF AÈ TAKA
SÅNA ST¾RSTU ¹KVÎRÈUN EFTIR AÈ 7ILSON GERIR
SAMKOMULAG VIÈ LÎGREGLUMANNINN 4RITTER
 MEÈAN BERST DVERGVAXIN STÒLKA MEÈ
RISAVAXIÈ VANDAM¹L FYRIR LÅFI SÅNU
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¶¾R VORU EKKI AMALEGAR KR¾SINGARNAR SEM LIÈS
ÖVÅ DËMARI LEIKSINS KENNDI SVO Å BRJËSTI UM Ö¹ AÈ
MENN ,IVERPOOL BUÈU ¹HORFENDUM UPP ¹ Å -EIST
HANN B¾TTI N¹NAST ENGU VIÈ LEIKTÅMANN ÖR¹TT FYRIR
AÈ MARGAR TÅMAFREKAR INN¹SKIPTINGAR HEFÈU VERIÈ
ARADEILDINNI Å FYRRAKVÎLD   SIGUR ¹ "ESIKTAS FR¹
4YRKLANDI FER Å SÎGUB¾KURNAR SEM ST¾RSTI SIGURINN
GERÈAR &LAUTAÈI HANN LEIKINN AF STRAX ¹  MÅNÒTU
Å DEILDINNI FYRR OG SÅÈAR OG MEGA b0ÒLLARARm VERA
OG NOKKRUM SEKÒNDUM SÅÈAR VORU SKÎMMUSTU
STOLTIR AF ¹RANGRINUM ENDA SPILUÈU ÖEIRRA MENN
LEGIR LEIKMENN "ESIKTAS HORFNIR AF VELLINUM
3AMKV¾MT NÕJUSTU FRÁTTUM ÅHUGA FORR¹ÈAMENN
FR¹B¾RLEGA Å LEIKNUM
3+®-- -ARKVÎRÈUR "ESIKTAS SKÎMM LIÈSINS AÈ LEYSA NOKKRA LEIKMENN SÅNA UNDAN
%KKI M¹ ÖË GLEYMA HINNI HLIÈINNI ¹ PENINGNUM
USTULEGUR ¹ SVIP EFTIR AÈ HAFA FENGIÈ
ÖVÅ LIÈSMENN "ESIKTAS FARA JAFNFRAMT Å SÎGUB¾K
SAMNINGI FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA +ANNSKI ER ÖAÈ
ENN EITT MARKIÈ ¹ SIG
URNAR MEÈ ST¾RSTA TAPIÈ Å DEILDINNI ¹ BAKINU OG
EIN LEIÈIN FYRIR Ö¹ TIL AÈ HALDA ÖVÅ SEM EFTIR ER AF
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
ÖURFA AÈ LIFA MEÈ ÖEIRRI SKÎMM ÖAÈ SEM EFTIR ER
ANDLITINU "EST V¾RI ÖË EF LEIKMÎNNUNUM T¾KIST
%KKI VAR H¾GT ANNAÈ EN AÈ VORKENNA "ESIKTAS
AÈ NÕTA ÖESSA REYNSLU TIL GËÈS OG ÖEIR MYNDU HEITA
MÎNNUM Å LEIKNUM ¶EIR VIRTUST GJÎRSAMLEGA HEILLUM HORFNIR OG EFTIR
ÖVÅ AÈ L¹TA SÁR ÖESSI ËSKÎP SÁR AÈ KENNINGU VERÈA Å KOMANDI VIÈUR
AÈ ÖEIR LENTU TVEIMUR TIL ÖREMUR MÎRKUM UNDIR G¹FUST ÖEIR HREIN
EIGNUM SÅNUM B¾ÈI Å -EISTARADEILDINNI OG HEIMA FYRIR 6ISSULEGA ERU
LEGA UPP OG KÎLLUÈU ÖAR MEÈ YFIR SIG ENN ST¾RRA TAP ¥ STÎÈUNNI  
ÖEIR KOMNIR Å SÎGUB¾KURNAR OG VERÈA EKKI TEKNIR ÖAÈAN EN ÖEIR HAFA
VONAÈI MAÈUR SAMT EINHVERN VEGINN AÈ ,IVERPOOL MYNDI L¹TA ÖAR
NÒ T¾KIF¾RI TIL AÈ SANNA FYRIR UMHEIMINUM AÈ TAPIÈ GEGN ,IVERPOOL
VAR EINUNGIS SLYS SEM KEMUR EKKI FYRIR AFTUR ¶AÈ VONA ÁG AÈ MINNSTA
VIÈ SITJA EKKI VEGNA ÖESS AÈ ÁG VILDI EKKI AÈ ÖEIR B¾TTU MARKA
METIÈ HELDUR AF VORKUNN VIÈ 4YRKINA 6AR ÁG EKKI EINN UM ÖAÈ
KOSTI FYRIR ÖEIRRA HÎND

 #3) -IAMI  ,ÎGREGLU
MAÈUR ER MYRTUR EN MIKILV¾G SÎNNUNAR
GÎGN GLATAST ÖEGAR #ALLEIGH ER ÖVINGUÈ ÒT AF
VEGINUM OG OFAN Å VATN .Ò ÖARF RANNSËKN
ARDEILDIN AÈ FINNA NÕ SÎNNUNARGÎGN TIL AÈ
KOMA MORÈINGJA BAK VIÈ L¹S OG SL¹
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Úrval og fagleg ráðgjöf
19”– 65” háskerpusjónvörp
kerpusjónvörp á frábæru verði

79.900MIRAI 32” LCD há
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k
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Kíktu við í verslun okkar og svalaðu
ð ískaldri C
þorstanum með
Coke í gleri á
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin!

TILBOÐ

219.90042” plasma
Glæsilegt tæki af nýjustu
justu kynslóðinni s
sem
fékk nýlega hin eftirsóttu EISA verðlaun.
Týpa: PV70

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000
W



T

&)--45$!'52  NËVEMBER 

¥ +6®,$

6)¨ -,5- -%¨

 BÅË LEIKHÒS
3JËNVARPIÈ KL 

34®¨  +, 
¥TALÅU¾VINTÕRI *ËA &EL
¥ ¥TALÅU¾VINTÕRI *ËA &EL Å
KVÎLD FER *ËI TIL 'ROSETTO
ÖAR SEM HANN SKOÈAÈI
ËLÅFUAKRA TÅNDI ËLÅFUR
MEÈ EIGANDANUM OG
FËR MEÈ Ö¾R Å PRESSUN ¥
"RESCIA HEIMSËTTI HANN
-EDECIMI FJÎLSKYLDUNA
SEM REKUR ST¾RSTU
PARMESAN OSTAGERÈ ¹
¥TALÅU OG FYLGDIST MEÈ ÎLLU
FERLINU ¹ OSTINUM ÖEGAR
MJËLKIN ER SOÈIN OSTURINN
MËTAÈUR OG SVO ÖEGAR
OSTURINN FER Å GEYMSLUFERL
IÈ SEM TEKUR ALLT AÈ TVÎ ¹R ¥ GEYMSLUNNI VORU  ÖÒSUND PARMESAN DEKK ¥
LOKIN HEIMSËTTI HANN VEITINGASTAÈINN +AFFE ¥TALÅA VIÈ 'ARDAVATN

¥ Ö¾TTINUM Å KVÎLD R¾ÈIR ¶ORSTEINN *
VIÈ (ILMAR /DDSSON OG «LAF 2ÎGN
VALDSSON UM NÕJA HEIMILDARMYND UM
LISTAMANNINN $IETER 2OTH %LSA -ARÅA
FJALLAR UM NÕTT LEIKRIT R¾TT VERÈUR VIÈ
¶ËRHALL 3IGURÈSSON LEIKSTJËRA SEM STÕR
IR BARNASTARFINU Å +ÒLUNNI Å ¶JËÈLEIK
HÒSINU SKOÈUÈ 
TONN AF FILMUM
FR¹ 2¹ÈSTJËRNAR
RÅKJUNUM SEM
+VIKMYNDASAFNI
¥SLANDS VORU
GEFIN OG !NDREA
2ËBERTSDËTTIR FER
¹ VETTVANG ÖAR
SEM VERIÈ ER AÈ
TAKA UPP ¹RAMËTA
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Nylon rekur umboðsmanninn sinn

„Þegar ég er ekki á Herbalife
finnst mér langbest að fá mér
ristað brauð með osti, og annað
hvort kaffi eða te með.”
2AGNHEIÈUR 'RÎNDAL SÎNGKONA
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 ÒTDEILDI  BAÈKAR  ROTNUN 
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dyr hafi opnast sem hugsanlega hafi
flýtt fyrir þessari ákvörðun. Einar
Bárðarson, skapari Nylon og útgefandi sveitarinnar í Bretlandi, er nú
kominn með sína eigin umboðsskrifstofu í Bretlandi og viðræður um að
hann taki Nylon-stúlkur að sér þar úti
eru þegar hafnar.
Þegar Fréttablaðið náði tali af Ölmu
var hún stödd á miðri æfingu með
þeim Klöru Ósk og Steinunni Camillu
en Nylon kemur fram á eldhúspartíi
útvarpsstöðvarinnar FM 957 í kvöld.
Þá sem tríó en eins og alþjóð veit sagði
Emilía Klara skilið við sveitina í
sumar. „Okkur líkar þetta bara vel,
við höfum verið að útfæra hlutina á
annan hátt og þetta hefur tekið sinn
tíma,“ segir Alma
FGG

. 5-"/¨3-!..3 .YLON STÒLKURNAR URÈU S¹RAR EFTIR 3WEET $REAMS
MYNDBANDIÈ OG R¹KU UMBOÈSMANN SINN
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$AGVAKTIN SÕND N¾STA HAUST
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Stúlknasveitin Nylon hefur rekið
umboðsmann sinn, Martin O‘Shea, en
hann hefur séð um öll mál sveitarinnar í Bretlandi. Þetta staðfestir Alma
Guðmundsdóttir. Ástæðan mun vera
óánægja með störf O‘Shea upp á síðkastið og var myndbandið við Sweet
Dreams dropinn sem fyllti mælinn.
„Það er kannski ekkert leyndarmál að
við vorum mjög sárar út í hann fyrir
það. Myndbandið var allt á hans snærum og í okkar augum leit það meira út
fyrir að vera heimagert en unnið af
fagmönnum,“ útskýrir Alma. „Hann
gerði vissulega ýmislegt vel en svo
var annað sem var ekki alveg í samræmi við okkar kröfur,“ bætir hún
við.
En Alma viðurkennir líka að aðrar

Næturvaktin á Stöð 2 hefur
sannarlega slegið í gegn að undanförnu og fékk á dögunum þrjár
tilnefningar til Edduverðlauna,
fleiri en nokkur annar sjónvarpsþáttur. Tilnefningarnar eru fyrir
handrit ársins, besta leikna sjónvarpsefnið og Pétur Jóhann Sigfússon fær tilnefningu fyrir leik í
aðalhlutverki. Það ætti því að
vera gleðiefni fyrir marga að nú
hefur verið ákveðið að ráðast í
gerð framhaldsþáttaraðar sem
fengið hefur nafnið Dagvaktin og
verður tekin upp úti á landi. Pétur
Jóhann, Jón Gnarr og Jörundur
Ragnarsson leika aðalhlutverkin
sem fyrr og Ragnar Bragason
leikstýrir.
„Við erum himinlifandi yfir því
að vera búnir að ná þessu saman,“
segir Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2. „Nú hefst
undirbúningur af fullum krafti,
tökur hefjast í ársbyrjun og við
munum leggja enn meiri metnað í
þessa nýju seríu.“ Jón Gnarr
segir blendnar tilfinningar fylgja
því að leika hinn mislynda Georg
Bjarnfreðarson að nýju og segist
hafa hugsað sig vel um áður en
hann samþykkti að vera með í
Dagvaktinni. „Ég get ekki sagt að
ég hlakki til að leika hann aftur
en það verður gaman þegar það
er búið. Ég var lagður inn á spítala eftir að tökum á
Næturvaktinni lauk –
varð
bókstaflega veikur af
að leika hann.
Þetta
var
mjög mikið
álag,“ segir
Jón og bætir
því við að
það sé líka
„útlitslegt
álag“
að
vera
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TTA F¹NUM SEM HLJËMSVEITIN .Õ
DÎNSK LÁT SÁRHANNA FYRIR SIG VAR
STOLIÈ ¹ TËNLEIKUM HENNAR ¹ .ASA
UM SÅÈUSTU HELGI &¹NARNIR VORU
STAÈSETTIR VÅÈA UM SALINN OG ¹
EINHVERN DULARFULLAN H¹TT VAR ÖEIM
STOLIÈ ¹ÈUR EN BALLIÈ VAR ¹ ENDA
RUNNIÈ 3TEMMNINGIN ¹ BALLINU VAR
GRÅÈARLEGA MIKIL OG VORU ËF¹ DANS
SPORIN STIGIN ¹ GËLFINU ,ÅKLEGA HEFUR
HINN ËPRÒTTNI EÈA HINIR ËPRÒTTNU
AÈILAR NÕTT SÁR Ö¹ STAÈ
REYND TIL HINS ÕTRASTA
OG LAUMAÈ INN ¹ SIG
F¹NUNUM ¹ MEÈAN
LEIKAR STËÈU SEM
H¾ST HJ¹ "IRNI *ÎR
UNDI &RIÈBJÎRNSSYNI
OG FÁLÎGUM
"ËKATÅÈINDI EIGA AÈ BERAST INN
¹ HEIMILI LANDSMANNA ¹ N¾STU
DÎGUM EINS OG MARGIR VITA
&¾RRI VITA AÈ ÖAÈ ER !NNA 2AKEL
2ËBERTSDËTTIR FYRIRS¾TA PLÎTU
SNÒÈUR OG LISTNEMI SEM HANNAR
K¹PU ÖESS ¹G¾TA RITS (ÒN ER NÒ
¹ FYRSTA ¹RI Å ,ISTAH¹SKËLA
¥SLANDS ÖAR SEM HÒN
STUNDAR N¹M Å GRAFÅK
%FNT VAR TIL SAM
KEPPNI Å SKËLANUM
UM HÎNNUN ¹ BËKA
K¹PU FYRIR B¾KLINGINN
VÅÈLESNA OG FËR !NNA
2AKEL MEÈ SIGUR AF
HËLMI

.4526!+4). &%2  $!'6!+4 ,EIKARAR VERÈA ÖEIR SÎMU OG Å .¾TURVAKTINNI OG
2AGNAR "RAGASON LEIKSTÕRIR SEM FYRR 4ÎKUR HEFJAST EFTIR ¹RAMËT

Georg. „Ég þarf að raka á mig
skalla og safna skeggi. Það er
skömminni skárra að þættirnir
verði teknir upp úti á landi. Þá
getur maður slakað á.“ Pétur
Jóhann segist afslappaðri gagnvart þeirri tilhugsun að leika Ólaf
Ragnar að nýju. „Ólafur er
léttlyndari karakter en Georg
og þar af leiðandi er auðveld+6¥¨).. *ËN 'NARR SEGIST
ara að leika hann.“ Hann
EKKI HLAKKA TIL AÈ LEIKA 'EORG
segir auk þess óvíst hvort
"JARNFREÈARSON AÈ NÕJU
hann þurfi að ganga um
með svartar hárlengingar
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eins og í Næturvaktinni. „Ólafur
fylgir tískustraumum og getur
breytt um útlit að vild. Hann er
Ásgeir
Kolbeinsson
Næturvaktarinnar og Ásgeir er aldrei
tvisvar með sömu greiðsluna.“
Pétur Jóhann segist ekki reikna
með því að fá Edduverðlaunin á
sunnudag.
„Ég held ekki, ekki ég. En
þátturinn fær örugglega verðlaun.“ Þættirnir um dagvaktina
verða sýndir á Stöð 2 næsta haust.
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

0¹LL -AGNÒSSON ÒTVARPSSTJËRI
BOÈAÈI STARFSFËLK Å %FSTALEITI ¹ FUND
¹ -ARKÒSARTORGI Å G¾RDAG 4ILEFNI
FUNDARINS VAR AÈ FARA YFIR STÎÈU
M¹LA Å REKSTRI 2ÅKISÒTVARPSINS EN
STARFSFËLKI GAFST EINNIG KOSTUR ¹ AÈ
SPYRJA ÒTVARPSSTJËRA SPJÎRUNUM ÒR
0¹LL HAFÈI SJ¹LFUR FRUMKV¾ÈI AÈ ÖVÅ
AÈ R¾ÈA UM LAUN SÅN EN ATHYGLI
HEFUR VAKIÈ AÈ ÖAU TVÎFÎLDUÈUST
VIÈ OHF UN 2ÅKISÒTVARPSINS (ANN
SAGÈIST EKKI SKAMMAST SÅN FYRIR AÈ
ÖIGGJA UM   MILLJËNIR Å GRUNNLAUN
OG SAGÈI AÈ FRÁTTAFLUTNINGUR AF
KJARAM¹LUM SÅNUM SÕNDI EINUNGIS
AÈ FJÎLMIÈLAR  V¾RU AÈ ÖËKNAST
EIGENDUM SÅNUM 3TARFSMENN
SPURÈU Å KJÎLFARIÈ HVORT
ÖEIR M¾TTU EIGA VON
¹ VIÈLÅKA KJARABËTUM Å
KOMANDI KJARASAMNING
UM EN ENGIN SKÕR SVÎR
FENGUST UM ÖAÈ FR¹
ÒTVARPSSTJËRA
FBSUNHDM

Rúnar Júl til Jamaíka
„Ég er að uppfæra mig í tónlistinni,“ segir tónlistarmaðurinn
Rúnar Júlíusson glaður í bragði en
hann er á leið til Jamaíka í febrúar
ásamt eiginkonu sinni og vinafólki
í leit að innblæstri eins og hann
orðar það sjálfur. „Ég fór þangað í
brúðkaupsferð í fyrra og er því að
fara í mína aðra ferð á þessar
slóðir. Þarna ætla ég bæði að
semja nýtt efni og taka upp,“ segir
hann og bætir því við að honum
séu flestir vegir færir í þeim
efnum með tölvuna meðferðis.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Rúnar leitar að innblæstri út fyrir
landsteinana. „Við Bubbi fórum
alltaf til Amsterdam þegar við
vorum að vinna að efni fyrir GCD

hérna einu sinni.“ Hann segir Jamaíka vera tilvalið land að heimsækja í þessum erindagjörðum.
„Þarna er jafnvægi í tilverunni,
gott loftslag, góð músík, matur, fílingur og brosmilt fólk,“ segir hann
og útilokar ekki samstarf við
heimamenn. „Maður veit aldrei,
það kemur þá bara í ljós. Ég er
ekki búinn að plana neitt slíkt en
ég hef náttúrlega verið dálítið í
reggítónlist undanfarin ár og jafnvel áratugi.“
Rúnar segist rétt vera byrjaður
að undirbúa ferðina enda er hann
„nýlentur“ eftir stórtónleika sína í
Laugardalshöllinni. „Nú tekur
jólavertíðin við,“ segir Rúnar en
plötuútgáfa hans Geimsteinn

2%''¥-!¨52 2ÒNAR *ÒLÅUSSON SEGIST
HAFA VERIÈ Å REGGÅTËNLIST Å MARGA ¹RATUGI
(ANN ¾TLAR TIL *AMAÅKA Å FEBRÒAR AÈ
SEMJA TËNLIST

gefur út átta plötur í ár og á
morgun kemur út hans fyrsta jólaplata í þrjátíu ár, þar sem hann
syngur
með
kammerkórnum
Schola Cantorum.
SËK

)UiEDHUSODWDVHPNHPXUípUtUpWWDMyODVNDSLê
(LQVRJMyODVYHLQQ
0HêKiWtêDUOMyPD
-yOLQNRPD
0DOWRJDSSHOVtQ
6LOIXUWyQ
6\QJMXP|OO

6NHPPWLOHJWXPMyOLQ
/LWODMyODEDUQ
+YtWMyO
-yODNY|OG
-yOLQDOOVVWDêDU

Sprengjuhöllin

3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

$R 'UNNA

Vakning
neytenda

N

eytendamál hafa mikið verið
í fréttum síðustu vikur. Jafnvel má vona að einhvers konar
vakning sé að eiga sér stað hjá
landsmönnum. Þeir eru búnir að
fá nóg og láta ekki tudda svona á
sér lengur. Alltof lengi höfum við
látið traðka á okkur með okri og
tuddaskap og getum engu öðru
kennt um en eigin sinnuleysi.

.²

er mál að þessu ömurlega
tímabili ljúki og verðlag á Íslandi
verði
samanburðarhæft
við
nágrannalönd – eða að minnsta
kosti að hér kosti hlutirnir ,,bara“
20-30 prósent meira en annars
staðar (hægt er að kenna því um
hvað við erum afskekkt), en ekki
100 prósent meira og yfir eins og
það er alltof oft. Við erum ekki
einangruð og heimsk. Við höfum
internetið og getum séð hvað hlutirnir kosta annars staðar. Mér líst
líka vel á viðskiptaráðherrann
þótt reyndar eigi eftir að koma í
ljóst hvort hugur fylgi máli hjá
honum.

46%..4 gæti þó stöðvað vakningu neytenda. Jólin eru á næsta
leiti, geðsýktasti kaupæðistími
ársins. Auglýsingaflóðið er handan
við hornið og fyrr en varir láta
landsmenn hneppa sig í vef eyðslunnar sem snýr svo hratt og kirfilega upp á sig að í febrúar verðum
við – ef við höldum ekki vöku
okkar – enn einu sinni með svíðandi bakreikninga og uppgufaðar
vonir um okurlaust samfélag.
()44 babbið í bátnum er hræðsla
fólks við að vera leiðinlegt.
Stærsta synd nútímans, fyrir utan
það að vera of feitur, er að vera
leiðinlegur. Það er stranglega
bannað að vera leiðinlegur. Það er
til dæmis alltaf auglýst eftir
hressu fólki í atvinnuauglýsingum, aldrei eftir leiðinlegu fólki.
Og það að standa fast á sínu þykir
eins konar afbrigði af því að vera
leiðinlegur.

%).3 og dæmin sanna eru matvöruverslanir fullar af lygum og
okurgildrum. Til að láta ekki taka
sig í bakaríið þar þurfa neytendur
að vera gríðarlega „leiðinlegir“.
Fylgjast með uppgefnu verði og
gera úr því mál við kassann ef
misræmi er í kassaverði og hilluverði. Þetta skapar gríðarleg
„leiðindi“ en verður vonandi til
þess á endanum að verslanir fari
að haga sér almennilega. Verum
því fyrir alla muni sem „leiðinlegust“, þótt það kosti andvörp
annarra við kassann, þangað til
okrarar hætta að vera leiðinlegir
við okkur.
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