
Frumlegir 
frumbyggjar

Sannur indíánaandi sveif yfirvötnum á nýlegri tískusýningu íSjanghæ.

Litríkar fjaðrir, bogar og höfðingja-
skrúð var fátt eitt af því sem líta mátti
á tískusýningu hönnuðarins Ling Y li
á tískuviku í S

Vandlátur smekkur 
veldur deilum   BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

Öryggismál Íslands voru 
rædd á fundi utanríkisráðherra Norðurland-
anna sem fór fram í tengslum við Norður-
landaráðsþing í Kaupmannahöfn í gær. Ráð-
herrar hinna NATO-ríkjanna í hópnum, 
Noregs og Danmerkur, lýstu yfir vilja til að 
leggja sitt af mörkum til að hjálpa Íslending-
um að mæta þeim áskorunum sem brottför 
bandaríska varnarliðsins hefur í för með sér. 

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
sagði í samtali við Fréttablaðið að hún hefði 
nefnt á fundinum að af Íslands hálfu kæmi 
það vel til greina að önnur NATO-ríki en 

Bandaríkin hefðu afnot af öryggissvæðinu, 
sem verður til frambúðar á Keflavíkurflug-
velli. Hinar norrænu NATO-þjóðirnar, Norð-
menn og Danir, myndu íhuga þetta. 

Norski utanríkisráðherrann Jonas Gahr 
Støre sagði Norðmenn og hinar Norðurlanda-
þjóðirnar hafa fylgst náið með þróun þessara 
mála á Íslandi. Bæði Norðmenn og Danir 
hefðu áhuga á því að koma að því með Íslend-
ingum að tryggja öryggi á hafsvæðinu í kring-
um Ísland, sem liggur að norskri og danskri 
lögsögu Færeyja og Grænlands. 

Gahr Støre benti á að miklir orkuflutningar 

yrðu í fyrirsjáanlegri framtíð um þetta haf-
svæði, frá gas- og olíuborpöllum í Barentshafi 
til Norður-Ameríku og Evrópu. Þannig væru 
öryggismál á þessu svæði nátengd orkuöryggi 
í öllum okkar heimshluta og því þyrfti að ræða 
þessi mál í því ljósi, bæði innan NATO og beint 
við Íslendinga. 

Per Stig Møller, utanríkisráðherra Dan-
merkur, bætti því við að Danir væru boðnir og 
búnir að leggja sitt af mörkum í þessu sam-
bandi, sérstaklega hvað varðar björgunarmál 
á hafinu og eflt landhelgisgæslusamstarf. 

Fleiri NATO-lönd fái afnot 
af Keflavíkurflugvelli
Utanríkisráðherrar Norðurlandanna ræddu um breytta stöðu öryggismála Íslands á fundi í Kaupmannahöfn. 
Norðmenn og Danir segjast reiðubúnir að leggja sitt af mörkum til að tryggja öryggi í lögsögu Íslands.

Í gær voru 75 ár liðin 
síðan hverfisbúðin Rangá var 
stofnuð af Jóni Jónssyni frá Ekru 
í Rangárvallahreppi en verslunin 
hefur einungis verið í eigu 
tveggja aðila frá upphafi. Hún er 
ein af elstu matvöruverslununum 
í Reykjavík sem rekin hefur 
verið undir sama nafni alla tíð. 

Rangá er hverfisbúð í orðsins 
fyllstu merkingu og hefur oft 
verið líkt við gömlu kaupfélögin 
úti á landi þar sem hægt var að fá 
allt milli himins og jarðar. Þess 
má geta að verslunin var á sínum 
tíma eina búðin í Reykjavík sem 
rak sjálfstæða mjólkurbúð á 
þeim tíma sem Mjólkursamsalan 
var með einkasölu á mjólk og 
mjólkurafurðum.

Verslunin var fyrst til húsa á 
Hverfisgötu 71, en flutti árið 1948 
inn í Skipasund 56, þar sem hún 
er enn til húsa.

Agnar Árnason og eiginkona 
hans hafa séð um reksturinn frá 
1991 þegar Sigrún Magnúsdóttir 
alþingiskona dró sig í hlé.

Hverfisbúðin 
Rangá 75 ára

 Stórhríð olli raf-
magnsleysi á fimmtíu þúsund 
heimilum í Svíþjóð í gærmorgun, 
þegar vindhviður brutu niður raf-
magnsstaura.

„Það er þessi blanda af blautum 
snjó og hvössum vindi sem veldur 
vandræðum,“ sagði Jakob Holm-
strom, talsmaður orkufyrirtækis-
ins E.ON.

Í Danmörku var Stórabeltis-
brúnni lokað, og vega- og lestar-
samgöngur lágu niðri víða í Sví-
þjóð, Danmörku og Finnlandi. Eins 
var öllum ferðum smærri skipa 
milli Finnlands og Eistlands 
aflýst.

Veðrið olli því einnig að ferjan 
Crown of Scandinavia gat ekki 
lagst að bryggju í Kaupmanna-

höfn, heldur beið áhöfnin og sex 
hundruð farþegar í marga klukku-
tíma utan hafnarinnar eftir að 
veðurofsann lægði, að því er fram 
kom á fréttavef Politiken. Skipið 
var að koma frá Ósló.

Stormsins varð einnig vel vart 
í Þýskalandi, þar sem tré fuku á 
hús og bíla og ruslafötur og 
útikamrar þeyttust á haf út. Í 
Hamborg flæddi inn í hús og í 
höfninni þar slitnaði gámaflutn-
ingaskip frá bryggju og veltist 
stjórnlaust uns áhöfninni tókst að 
binda skipið á ný.

Veðrið lægði þegar leið á dag-
inn og komust samgöngur smám 
saman í samt lag.

Ekki bárust fregnir af neinum 
alvarlegum slysum á fólki, en sjö 
manna áhöfn á þýsku strand-
ferðaskipi var bjargað giftusam-
lega um borð í þyrlu eftir að 
stýrikerfi skipsins gaf sig við 
landamæri Þýskalands og Hol-
lands.

Rafmagnsleysi í aftakaveðri
71,8%

44,6%46%
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

Fimmtudagar

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA 
höfuðborgarsvæðið
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Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

OPEL CORSA COMFORT
Nýskr. 01.06 - Beinskiptur - Ekinn 2 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.260.00.-

 Snarpur jarðskjálfti, 
sem mældist 4,5 á Richter, varð 
um 20 til 25 kílómetra norðvestur 
af Húsavík og 10 til 15 kílómetra 
austur af Flatey á Skjálfanda, 
laust fyrir klukkan 2 í gær. Skjálft-
inn varð á jarðskjálftasvæði sem 
kallað er Húsavíkur-Flateyjarmis-
gengið að sögn Ragnars Stefáns-
sonar jarðskjálftafræðings. Hann 
segir að skjálftans hafi líklega 
orðið vart á Norðurlandi á svæði 
sem nær frá Ólafsfirði í vestri til 
Öxarfjarðar í austri.

,,Þetta er stærsti jarðskjálfti 
sem orðið hefur á þessu jarð-
skjálftasvæði í 15 ár,“ segir Ragn-
ar og bætir við að ekki hafi verið 
búist við þessum skjálfta á svæð-
inu, þó nokkuð hafi verið um smá-
skjálfta þar upp á síðkastið.  

Íbúar á Húsavík urðu varir við 
skjálftann. ,,Þetta var greinilega 
jarðskjálfti: húsgögnin nötruðu 
og færðust til inni á skrifstofunni 
minni, tölvuskjárinn blakti; 
vinnufélagar mínir héldu fyrst að 
lyftari hefði keyrt á húsið. Allir 
íbúar Húsavíkur hljóta að hafa 
fundið fyrir honum,“ segir Róbert 
Gíslason hjá GPG-fiskverkun á 
Húsavík en fyrirtækið er staðsett 
á uppfyllingu í höfninni í bænum. 

Jarðskjálftinn fannst einnig 
vestar á landinu. ,,Ég get svarið 
að ég hélt að húsið mitt myndi 
færast úr stað því höggið var svo 
mikið. Og svo hávaðinn sem 
fylgdi því hlutirnir í húsinu mínu 
bókstaflega hristust. Hundarnir 
mínir urðu skelfingu lostnir og 
eru ekki búnir að jafna sig enn,“ 
segir Þórey Aspelund, íbúi á 
sveitabænum Litla-Dunhaga 1 á 
Möðruvöllum í Hörgárdal, sem 
sat á rúminu sínu og var að senda 

SMS þegar skjálftinn reið yfir. 
Hún segist aldrei hafa upplifað 
annað eins. 

Íbúar Akureyrar fundu einnig 
fyrir skjálftanum. „Ég fann fyrir 
tveimur snörpum kippum með 
sekúndu millibili. Nei, ég varð 
ekkert hrædd og sem betur fer 
voru krakkarnir annaðhvort úti 
að leika sér eða sofandi þannig að 

þeir fundu ekkert fyrir skjálftan-
um,“ segir Anna Hreiðarsdóttir, 
starfsmaður á leikskólanum Iðu-
völlum í Gránufélagsgötu á Akur-
eyri.

Ragnar Stefánsson segir að 
ekkert bendi til að stór skjálfti 
muni verða á Húsavíkur-Flateyj-
armisgenginu á næstunni. 

Stærsti jarðskjálfti 
síðustu fimmtán ár
Jarðskjálftafræðingar bjuggust ekki við skjálftanum sem gekk yfir Norðurland 
í gær. Allt nötraði og skalf á Húsavík.  Ekki búist við stærri skjálfta í bráð.

 Valgerður 
Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
tilkynnti í gær, eftir að um 
málið náðist samkomulag við 
danska og færeyska ráðamenn, 
að ríkisstjórn Íslands hefði 
ákveðið að opna aðalræðisskrif-
stofu í Færeyjum bráðlega.

Valgerður og Jóannes 
Eidesgaard, lögmaður Færey-
inga, fögnuðu þessu sameigin-
lega með móttöku í íslenska 
sendiráðinu í Kaupmannahöfn í 
gær, en tilefni móttökunnar var 
einnig að í gær tók gildi 
Hoyvikur-samkomulagið 
svonefnda, sem gerir Ísland og 
Færeyjar að einu markaðs-
svæði.

Aðalræðisskrif-
stofa í Þórshöfn

Norski olíuborpallurinn 
Bredford Dolphin var á reki í 
Norðursjó í gær með 75 manns 
innanborðs í miklu roki og 
öldugangi. Dráttarbátur var með 
borpallinn í eftirdragi þegar 
togvírarnir slitnuðu á þriðjudag-
inn, en veður var þá afar slæmt. 
Draga átti pallinn frá Noregi til 
Póllands vegna viðhalds og 
endurnýjunar.

Veður var tekið að lægja í gær 
og áhöfnin talin úr hættu, en óvíst 
var með afdrif mannanna meðan 
pallinn rak stjórnlítinn fyrir 
veðri og vindum.

Borpallur og 
áhöfn í hættu

 Lögregla og tollgæsla 
lögðu hald á mun meira af amfet-
amíni fyrstu níu mánuði ársins 
heldur en samanlagt magn síðustu 
þriggja ára. Á tímabilinu janúar 
til september var hald lagt á rúm 
45 kíló af efninu.

Þetta kemur fram í svari dóms-
málaráðherra við fyrirspurn 
Jóhönnu Sigurðardóttur, þing-
manns Samfylkingarinnar. 

Í svarinu kemur fram að sam-
kvæmt upplýsingum lögreglunnar 
í Reykjavík er götuverð gramms af 
amfetamíni 5-7.000 krónur. Saman-
lagt götuvirði kílóanna 45 er því á 
milli 225-315 milljónir króna.

Rúm fimm kíló af kókaíni náð-
ust þessa fyrstu níu mánuði ársins 

en rúmt kíló allt árið í fyrra. Götu-
virði þess magns hleypur á 70-90 
milljónum króna en grammið kost-
ar 13-17.000 krónur. Tæp 30 kíló af 
hassi náðust á tímabilinu og er 
virði þess, selt á götunni, 57-70 
milljónir. Þá var hald lagt á rúm 
tvö kíló af maríjúana sem er virði 
rúmra fjögurra milljóna króna.

Jóhanna spurði einnig hve 
háum fjárhæðum væri varið til 
toll- og löggæslu og kemur fram í 
svarinu að 5,6 milljarðar króna 
hafi runnið til málaflokksins 
fyrstu níu mánuði ársins. Einnig 
segir að 177 milljónir hafi runnið 
til forvarna og eftirlits hjá lög-
reglunni í Reykjavík á sama tíma-
bili.

Götuvirðið nemur á milli 355 
og 480 milljónum króna

 Listaverkið Jöklasería 
(Gletscher Serien), eftir Íslend-
inginn Ólaf Elíasson, var selt á 
rúmar átján milljónir hjá upp-
hoðshaldaranum Christie´s á 
þriðjudaginn.

  Sjö íslensk listaverk voru til 
sölu á uppboðinu; öll voru seld 
nema eitt: Án titils verk eftir Nínu 
Tryggvadóttur frá árinu 1959. 

Fjögur verkanna voru eftir 
Ólaf Elíasson. Eitt verka Ólafs var 
selt fyrir rúmlega sexhundruð 
þúsund og rúm milljón fékkst 
fyrir hin tvö. 

Rúmar þrjár milljónir voru 
greiddar fyrir verk Louisu Matthí-
asdóttur af höfninni í Reykjavík 

og tæp fimm og hálf milljón fékkst 
fyrir verk Jóhannesar Kjarvals, 
Landslag.

Hannes Sigurðsson, listfræð-

ingur og forstöðumaður Lista-
safnsins á Akureyri, man ekki 
eftir því að verk eftir íslenska 
listamenn hafi áður verið seld hjá 
stóru uppboðshöldurunum 
Sotheby´s og Christies. ,,Kjarval 
er frábær listamaður en hans orð-
spor hefur algerlega verið bundið 
við Ísland og það er mjög ánægju-
legt að hann skuli vera seldur 
fyrir svona háa upphæð hjá svona 
þekktum uppboðshaldara,“ segir 
Hannes og bætir því við að eng-
inn íslenskur listamaður hafi 
komist lengra í því að fá viður-
kenningu í hinum alþjóðlega 
myndlistarheimi en Ólafur Elías-
son. 

 Stjórnarandstaðan 
vill að launavernd verði 
afnumin, lagaskyldu um jöfn 
laun karla og kvenna verði 
framfylgt og að úrskurði 

kærunefndar 
jafnréttismála 
verði bindandi. 
Með þessum 
aðgerðum vilja 
stjórnarand-
stöðuflokkarn-
ir vinna gegn 
kynbundnum 
launamun og 
öðru misrétti 
kynjanna. 

Málin þrjú 
hafa áður verið 
flutt hvert í 
sínu lagi en 
eru nú sett 

saman í eitt enda taka þau öll til 
sömu laganna. Er þessi máls-
meðferð sömuleiðis liður í 
samstarfi stjórnarandstöðu-
flokkanna.

Launavernd 
verði afnumin

Ólafur, fara áfengi og reið-
mennska heldur ekki saman?

Lögreglan í 
Reykjavík yfirheyrði mann á 
miðvikudag sem var grunaður um 
að hafa tekið átta ára telpu upp í 
bíl sinn í Árbænum síðastliðinn 
sunnudag. Ökumaðurinn keyrði 
um stund með stúlkuna en sleppti 
henni svo út úr bílnum. 

Ekki var vitað hvað gerðist 
meðan telpan var í bíl mannsins.
En að sögn lögreglunnar í Reykja-
vík er ,,nokkuð ljóst“ hvað það 
var.

Við yfirheyrslurnar á miðviku-
dag kom fram að grunurinn 
reyndist ekki réttur og var 
manninum sleppt. Rannsókn 
málsins stendur enn yfir.  

Ökumaður 
gengur laus

 Öldungadeildar-
þingmaðurinn John Kerry baðst 
afsökunar í gær á „misheppnuðum 
brandara“ um Íraksstefnu Bush 
Bandaríkjaforseta. Kerry hafði 
sagt unglingum í skóla sem hann 
heimsótti að þeir skyldu stunda 
nám sitt af kappi, annars ættu þeir 
á hættu að „festast í Írak“.

Sökuðu repúblikanar hann um 
að móðga með þessu bandaríska 
hermenn, en Kerry, sem er 
demókrati, sagði orðin eingöngu 
hafa átt við um stefnu forsetans í 
Írak og minnti á að fólk sem 
gengi illa í skóla fengi ekki 
lengur inngöngu í herinn.

Kerry gegndi herþjónustu í 
Víetnam meðan á stríðinu þar 
stóð.

Óheppilegur 
brandari



Húsasmiðjublaðið
er komið heim til þín!

Innimálning Jotaproff
Gljástig 7. 10 ltr.
7119866-74

Innimálning Jotaproff
Gljástig 3. 10 ltr.
7119854

3.590
6.5954.990

7.695

Skúffurekki, Raaco
45 skúffur. Málmhliðar
5025359

1.999
3.395

Flokkaðu
smádótið

Bitasett
33 stk.
5010804

55%
afsláttur

399
895

8.750
12.500

Blöndunartæki
Damixa. Í eldhús
8000090

30%
afsláttur

Hnota Scenic
Plastparkett. 7 mm.
146875

Eik Scenic
Plastparkett. 7 mm.
146876

890m2

9.995
15.980

Útiljós á vegg
Burstað stál
6009951

12.995
18.700

Útiljós staur
Burstað stál. 75 sm.
6009950



Hefur efasemdir

Upphaf markaðs-
væðingar raforku

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 Skrifað hefur verið 
undir samning vegna sölu Reykja-
víkurborgar og Akureyrarbæjar 
á helmingshlut sínum í Lands-
virkjun. Árni Mathiesen fjár-
málaráðherra, Jón Sigurðsson, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
Kristján Þór Júlíusson, bæjar-
stjóri Akureyrar, og Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri 
skrifuðu undir samning þess efnis 
í gær. Samningurinn tekur gildi 1. 
janúar á næsta ári.

Samtals nemur kaupverð ríkis-
ins rúmum 30 milljörðum króna. 
Af þeim fær Reykjavíkurborg 27 
milljarða og Akureyrarbær liðlega 
þrjá milljarða. Reykjavíkurborg 
hyggst nota 24 milljarða til að 
standa undir lífeyrisskuldbinding-
um fyrir starfsmenn Lífeyrissjóðs 
starfsmanna Reykjavíkurborgar. 

Rúmlega þrír milljarðar króna 
verða greiddir út í reiðufé við gild-
istöku samningsins. Verðmæti 
fimm prósenta eignarhlutar Akur-
eyrarbæjar nemur rúmlega þrem-
ur milljörðum króna en að sögn 
Kristjáns Þórs rennur söluandvirð-
ið til Lífeyrissjóðs starfsmanna 
Akureyrarbæjar.

Ríkið greiðir fyrir helmings-
hlutinn með skuldabréfi til 28 ára. 
Rúmlega þrír milljarðar króna 
verða greiddir beint út, við gildis-
töku samningsins, en afgangur, um 
27 milljarðar króna, verða greiddir 
með skuldabréfum til 28 ára og 
renna greiðslurnar til lífeyrissjóða 
sveitarfélaganna.

Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra telur breytingarnar vera til 
góðs. „Það er verið að einfalda 
eignarhaldið á Landsvirkjun. Það 

hafa orðið miklar breytingar á raf-
orkumarkaðnum og það á sér stað 
mikil þróun í þeim málum hér á 
landi sem ekki sér fyrir endann á 
enn þá. Þetta er skynsamleg ráð-
stöfun hjá Reykjavíkurborg og 
Akureyrarbæ. Þetta hjálpar okkur 
hjá ríkinu að skipuleggja framtíð-
aráform fyrirtækisins og leiðir til 
þess að hagsmunaárekstrar verða 
ekki á milli fyrirtækja sem sveit-
arfélögin eiga í.“

Vilhjálmur sagði samkomulag-
ið milli ríkisins, Reykjavíkurborg-
ar og Akureyrarbæjar vera mikil 
tímamót. „Breytt samkeppnisum-
hverfi á raforkumarkaði kallar á 
breytingar. Það er óeðlilegt að 
Reykjavíkurborg eigi 45 prósent í 
Landsvirkjun og 95 prósent í Orku-
veitu Reykjavíkur. Við þær aðstæð-
ur situr borgin beggja vegna 

borðsins. Það skiptir líka miklu 
máli að peningarnir nýtist til þess 
að borga niður skuldir borgarinn-
ar, lífeyrisskuldbindingar og aðrar 
skuldir,“ sagði Vilhjálmur en um 
24 milljarðar af söluandvirðinu 
fara til greiðslu lífeyrisskuldbind-
inga, en lífeyrisskuldbindingar 
Reykjavíkurborgar nema um 34 
milljörðum. Í samkomulagi ríkis-
ins, Reykjavíkurborgar og Akur-
eyrar er ákvæði um að ef Lands-
virkjun verður seld innan fimm 
ára á hærra verði heldur en nú, þá 
hækkar söluverðið í sama hlut-
falli.

Vilhjálmur sagðist ekki vilja 
beita sér fyrir því að Orkuveita 
Reykjavíkur verði einkavædd. 
„Nei, það verður ekki unnið að 
framgangi þess meðan ég er borg-
arstjóri.“

Breytt umhverfi 
kallaði á breytingar
Fjármálaráðherra segir breytt samkeppnisumhverfi á raforkumarkaði hafa 
kallað á breytingar á eignarhaldi Landsvirkjunar. Óeðlilegt að borgin eigi 45 
prósent í Landsvirkjun og 95 prósent í Orkuveitu Reykjavíkur segir borgarstjóri.

Fagnaðarefni

Óvissu eytt

 Jón Sigurðsson, iðnað-
arráðherra og formaður Fram-
sóknarflokksins, kvað á Alþingi í 
gær skýrt að orði um að ekki 
standi til að einkavæða Lands-
virkjun. Helgi Hjörvar, Samfylk-
ingunni, tók málið upp við upphaf 
þingfundar og krafði Jón svara 
um nokkur atriði er lúta að samn-
ingnum um kaup ríkisins á hlut 
Reykjavíkur og Akureyrar í fyr-
irtækinu.

„Það liggur ekki fyrir að fyrir-
tækið verði selt, allra síst einka-
aðilum. Það liggur þvert á móti 
fyrir að við þetta verður látið 
sitja,“ sagði Jón. Hann sagði það 
líka sinn skilning á samningnum 

að ríkið yfirtæki ábyrgðir sveit-
arfélaganna á lánum Landsvirkj-
unar.

Mörður Árnason, Samfylking-
unni, spurði hve langt yfirlýsing 
ráðherrans næði; hvort Lands-
virkjun verði kannski seld á 
næsta kjörtímabili og Jón Bjarna-
son, Vinstri grænum, benti á að 
aðrir ráðherrar hafi lýst yfir vilja 
til að selja fyrirtækið.

Magnús Þór Hafsteinsson, 
Frjálslynda flokknum, sagði flokk 
sinn andvígan sölu sveitarfélag-
anna á hlut sínum í Landsvirkjun 
en Kristján L. Möller, Samfylk-
ingunni, kvaðst samþykkur við-
skiptunum.

Einkavæðing ekki á dagskrá Landsvirkjun lög-
uð að breytingum
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Prius - við erum komin upp á næsta stig.

Verð 2.770.000 kr.

Öll höfum við hugmyndir um hvernig framtíðin verður. Ólíkar hugmyndir. Við 
hjá Toyota sjáum fyrir okkur hreinni heim og stefnum óhikað á framleiðslu bíla
sem menga ekkert. Leiðin þangað er löng og ströng en við erum komin upp á 
næsta stig. 

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er sjálfum sér nógur um rafmagn 
og gefur frá sér allt að 55% minna koldíoxíð en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri 
stærð. Hann er umhverfisvænni og mikilvægt skref í átt að hreinni heimi. 

Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu næsta skref.

Framtíðin er núna

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra segir ekki ástæðu 
til að hverfa frá þeirri megin-
stefnu að almenn lögregla í land-
inu sé óvopnuð við dagleg störf. 
Það hafi lengi verið ríkjandi stefna 
og engin breyting orðið þar á. 
Engu að síður hljóta lögreglumenn 
þjálfun í skotfimi og hafa aðgang 
að vopnum á lögreglustöðvum.

Ráðherrann lýsti þeirri skoðun 
sinni við umræður á Alþingi í gær 
þar sem málshefjandi, Þórunn 
Sveinbjarnardóttir Samfylking-
unni, innti hann svara við spurn-
ingum um vopnaburð lögreglunn-
ar.

Tilefni umræðunnar var fréttir 
af tillögum starfshóps ríkislög-
reglustjóra um að lögreglan í land-
inu hafi aðgang að skammbyssum, 
skotheldum vestum og hjálmum. 

Fýsti Þórunni að vita hug ráð-
herrans til tillagnanna auk þess 
sem hún sagði það mat sitt að ef 
lögregla myndi vopnbúast gerðu 
glæpamennirnir það líka.

Björn sagði enga breytingu 
hafa orðið á stefnu almennu lög-
reglunnar þrátt fyrir vaxandi fjöl-
miðlaumræðu um alvarleg mál 
þar sem lögregla hefur þurft að 
yfirbuga vopnað fólk. Hann horfi 
heldur til sérsveitarinnar. „Ég tel 
mun betri kost að leggja áfram 
aukna áherslu á uppbyggingu sér-
sveitar lögreglunnar,“ sagði 
Björn. 

Í máli hans kom einnig fram að 
unnið er að smíði frumvarps sem 
feli í sér þyngingu refsinga vegna 
hótana og ofbeldis gegn lögreglu-

mönnum.
Þeir þingmenn sem tóku þátt í 

umræðunum lýstu sig andvíga 
vopnaburði almennu lögreglunnar 
og fögnuðu því afstöðu dómsmála-
ráðherra. Bjarni Benediktsson 
Sjálfstæðisflokki sagði styrkingu 
sérsveitarinnar af hinu góða en 

Magnús Þór Hafsteinsson, Frjáls-
lynda flokknum, spurði hvort hún 
dygði til. Jón Bjarnason, vinstri 
grænum, sagði á hinn bóginn að 
varast bæri vöxt sveitarinnar 
enda gæti hún hvatt til aukinnar 
hörku.

Við umræðurnar kom fram að 
45 lögreglumenn skipa sérsveit 
lögreglunnar. Þrjátíu og sex eru á 
höfuðborgarsvæðinu, fimm á Suð-
urnesjum og fjórir á Akureyri. 

Tveir sérsveitarmenn eru á 
vakt hverju sinni og eru bílar 
þeirra búnir vopnum sem hægt er 
að grípa til með skömmum fyrir-
vara. 

Almenn lögregla á 
ekki að bera byssur
Dómsmálaráðherra telur ekki ástæðu til að lögreglumenn við almenna lög-
gæslu beri vopn. Betri kostur sé að byggja áfram upp sérsveit lögreglunnar. 
Refsingar við hótunum og ofbeldi gegn lögreglumönnum verða hertar. 

 Eiður Eiríkur 
Baldvinsson, forsvarsmaður 
starfsmannaleigunnar 2b, segir að 
dómi Héraðsdóms Austurlands 
verði áfrýjað til Hæstaréttar en 
dómurinn dæmdi á þriðjudag 2b 
til að greiða tólf Pólverjum van-
greidd laun og flugfarseðla, að 
meðaltali um 300 þúsund krónur á 
mann, auk málskostnaðar og drátt-
arvaxta.

Eiður segir að sjálfgert sé að 
áfrýja þessum dómi þar sem hann 
sé „algjörlega út úr kú“. Dómurinn 
sé ekki bara rangur heldur hafi 
dómarinn týnt gögnum, lagt sér 
ósannindi í munn og gleymt að 
dæma í aðalmálinu sem sé það 

hvort mennirnir hafi verið löglegir 
eða ólöglegir á Íslandi. 

Sverrir Albertsson, fram-
kvæmdastjóri Afls starfsgreinafé-
lags, segir að dómurinn sé ábend-
ing til fyrirtækja um að virða rétt 
útlendinga, annars kosti það máls-
höfðun. Þá sé hann staðfesting á 
því að sömu kjör gildi fyrir erlent 
launafólk og innlent. 

Sverrir segir að í þessu máli 
hafi reynt mjög á getu stéttarfé-
lagsins að standa vörð um réttindi 
erlends verkafólks og félagið hafi 
staðist þá prófraun þrátt fyrir að 
fyrirsvarsmenn 2b hafi reynt að 
koma í veg fyrir aðgang launþeg-
anna að trúnaðarmanni og rétt 

félagsins að fylgjast með fram-
kvæmd kjarasamninga á svæðinu. 
Þá hafi 2b reynt að senda mennina 
úr landi þegar upp komst um brot 
fyrirtækisins.  

Áfrýjað til Hæstaréttar

Er eðlilegur munur á landsliðs-
launum KSÍ eftir kyni?

Vilt þú að Landsvirkjun verði 
einkavædd?

Ég tel mun betri kost 
að leggja áfram aukna 

áherslu á uppbyggingu sérsveitar 
lögreglunnar.

 Ólíklegt er að eiginfjárhlutfall Íbúða-
lánasjóðs stefni niður fyrir þær kröfur sem fjár-
málaeftirlitið setur á stofnunina og skilgreindar eru 
í reglugerð, í fyrirsjáanlegri framtíð og þar af 
leiðandi ólíklegt að reyna muni á ríkisábyrgð á 
skuldbindingum sjóðsins. Þetta kemur fram í hluta 
stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar á sjóðnum 
sem félagsmálanefnd Alþingis óskaði eftir í júlí árið 
2005 í ljósi mjög breyttra aðstæðna á fjármálamark-
aði.

Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri 
Íbúðalánasjóðs, er sáttur við þessa niðurstöðu og 
segir hana sýna að fjárhagur sjóðsins sé í góðu 
jafnvægi.

Niðurstöðurnar byggja á þeirri forsendu að 
sjóðurinn geti ávallt endurlánað eða endurfjárfest, 
með tiltekinni vaxtaviðbót, það fjármagn sem kemur 
til vegna uppgreiðslna útlána hjá sjóðnum. Tekið er 
fram að um afgerandi forsendu sé að ræða og erfitt 
að meta líkur á að hún standist.

Guðmundur segir vissulega alltaf hægt að reka 
varnagla. „Okkar skuldir eru í ríkistryggðum 
bréfum og þar af leiðandi með bestu hugsanlegu 
kjörum. Og ef við þurfum að endurfjárfesta þá 
bendir allt til þess að við getum fjárfest á betri 
kjörum, bæði með endurlánum og með því að leita 

annarra fjárfestingakosta. Og þó svo að sjóðurinn 
myndi hætta útlánum og þyrfti að borga kröfur sem 
á honum hvíla þá eru eignir meiri en skuldir og því 
engin hætta á að ábyrgðir falli á ríkissjóð.“ 

Ólíklegt að reyni á ríkisábyrgð

Samþykkt var í 
mannréttindanefnd Reykjavíkur-
borgar í gær að Eggert Magnússon, 
formaður Knattspyrnusambands 
Íslands, yrði boðaður til fundar við 
nefndina til að ræða þann mikla 
mun sem er á stöðu kvenna og 
karla í landsliðum Íslendinga í 
knattspyrnu. Það var Bryndís 
Ísfold Hlöðversdóttir, fulltrúi 
Samfylkingarinnar í mannréttinda-
nefnd, sem flutti tillöguna. 

Greiðslur til leikmanna 
karlalandsliðsins hafa hækkað 
undanfarið en greiðslur til 
kvennalandsliðsins eru mun 
lægri og hafa ekki verið í 
endurskoðun. 

Vill fund vegna 
landsliðanna





Hver stoppaði í tíu daga 
samfleytt í nóvember 2004?

Íslenska rokkhljómsveitin 
Mínus ætlar að taka upp nýja 
plötu sína í erlendri stórborg. 
Hvað heitir borgin?

Hver sneri niður ölvaðan 
ofbeldismann á árshátíð hjá 
Lyfjum og heilsu um síðustu 
helgi?

 Í ljósi þess hve 
Finnum þótti freklega framhjá sér 
gengið er ákveðið var að Halldór 
Ásgrímsson yrði næsti fram-
kvæmdastjóri Norrænu ráðherra-
nefndarinnar, en ekki finnski ráð-
herrann Jan Erik Enestam, kom 
það ekki á óvart þegar það fréttist 
í gær að ákveðið hefði verið að ný 
norræn menningarmálaskrifstofa, 
„KulturKontakt Nord“, yrði stað-
sett í Finnlandi. 

Íslendingar, Færeyingar og 
Grænlendingar höfðu beitt sér 
fyrir því að þessi skrifstofa yrði á 
Norðurbryggju í Kaupmannahöfn, 
þar sem sameiginleg menningar-
skrifstofa vestnorrænu landanna 

er til húsa. Áður hafði finnski 
þingmaðurinn Martin Saarikangas 
gagnrýnt harðlega í umræðum á 
Norðurlandaráðsþingi hvernig 
staðið var að vali 
framkvæmdastjórans.

„Finnland hafnar utan norrænu 
fjölskyldunnar. Framvegis verð-
um við að sjá til þess að annað eins 
endurtaki sig ekki,“ sagði Saarik-
angas. Hann sagði það vekja furðu 
að nafni íslenska frambjóðandans 
í starfið hefði verið haldið leyndu. 

„Við lifum á árinu 2006 og ekk-
ert norrænt land á að hafa rétt til 
að halda frambjóðendum leynd-
um,“ sagði hann.

Svipaða gagnrýni mátti lesa í 
flestum fjölmiðlum Finnlands í 
gær. Til dæmis var finnski forsæt-
isráðherrann, Matti Vanhanen, 
gagnrýndur í Hufvudstadsbladet 
fyrir að hafa „látið undan yfir-
ganginum í Íslendingum“. 

Finnar fá menningarmálin
Rétt tæplega fimmtug 

kona var dæmd í sextíu daga 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur 
á þriðjudag fyrir gripdeild. Konan 
hafði í júní á þessu ári farið inn í 
verslun Rúmfatalagersins og tekið 
ófrjálsri hendi barnakerru, tvo 
barnaramma, tvö sængurverasett, 
þurrkgrind og svefnpoka. Hún 
gekkst greiðlega við broti sínu. 

Konan hafði áður hlotið fjóra 
dóma fyrir þjófnað á síðustu 
tveimur árum og braut skilyrði 
reynslulausnar með athæfi sínu 
nú. Þá hefur hún einnig tvívegis 
rofið skilorð með stuttu millibili 
og því þótti ekki fært að skilorðs-
binda refsingu hennar.

Stal þurrkgrind 
og sængurverum

 Fimm menn, sem 
handteknir voru í byrjun sept-
ember í Óðinsvéum í Danmörku, 
grunaðir um að skipuleggja 
stórfelld hryðjuverk, hafa verið 
dæmdir í áframhaldandi fjögurra 
vikna einangrun. Þetta kemur 
fram á fréttavef Politiken.

Alls voru níu menn handteknir, 
en tveim var sleppt skömmu síðar 
og fyrir stuttu voru tveir til 
viðbótar látnir lausir, en þeir 
liggja þó enn undir grun. Jafn-
framt er talið að um fleiri 
vitorðsmenn sé að ræða.

Við húsleit hefur lögreglan 
lagt hald á sprengiefni.

Talið er að mennirnir hafi 
ætlað sér að fremja hryðjuverkin 
í Danmörku.

Áframhaldandi 
einangrun

Rússneska mafían hefur 
tögl og hagldir í ölgeiranum í 
Rússlandi og Ekstrablaðið segir 
það furðu sæta að Björgólfsfeðg-
ar og Magnús Þorsteinsson hafi 
sloppið þaðan auðugir menn.
Er fullyrt í grein blaðsins í gær 
að Íslendingarnir hafi verið undir 
verndarvæng Vladimir Pútíns, 
núverandi forseta Rússlands og 
þáverandi aðstoðarborgarstjóra 
Sankti Pétursborgar. Einnig er 
fjallað um morð á tveimur 
áhrifamönnum í rússnesku 
þjóðlífi á þessum tíma og óljós 
tengsl íslensku þremenninganna 
við það fólk rakin.

Rússneska mafí-
an og ölgróði

 Tveir blaðberar 
voru rændir í Reykjavík snemma 
á mánudagsmorgun. Annað ránið 
átti sér stað í Fossvoginum og hitt 
á Austurbrún. Ræningjarnir 
hótuðu blaðberunum ofbeldi ef 
þeir létu þá ekki fá verðmæti sín. 

Í báðum tilfellum voru 
blaðberarnir ekki með annað 
fémætt á sér en farsíma og tóku 
ræningjarnir þá. Málið er í 
rannsókn hjá lögreglunni í 
Reykjavík sem enn hefur ekki 
fundið ræningjana. 

Blaðberar 
rændir

Borgarfulltrúarnir 
Steinunn Valdís Óskarsdóttir og 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir eru á 
meðal þeirra sem ætla að þiggja 
gönguferð með Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum um 
Hengilssvæðið. 

Fjallaleiðsögumenn hafa 
áhyggjur af framtíð Hengilssvæð-
isins vegna framkvæmda við 
virkjanir þar. „Við hjá Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum viljum 
leggja okkar af mörkum í umræð-
una með því að bjóða þeim kjörnu 
fulltrúum sem málið varðar, 
alþingismönnum og borgarfulltrú-
um ásamt fulltrúum Orkuveitu 
Reykjavíkur í kynnisferðir um 
svæðið,“ segir í tilkynningu frá 
fjallaleiðsögumönnum. 

 „Íbúar stærsta þéttbýlis 
landsins mega ekki horfa framhjá 
þessu gullfallega svæði rétt við 
bæjardyrnar og stjórnmálamenn 
verða að axla ábyrgð á verndun 
þess,“ segja leiðsögumennirnir. 

Vilja bjarga 
Henglinum

 Slökkvilið Akureyrar 
var kallað út á þriðjudagskvöld 
vegna elds í stórum heystafla við 
sveitabæ í Eyjafjarðarsveit. 
Kveikt hafði verið í heyrúllum 
fyrr um daginn en mikill reykur 
sem barst frá eldinum var farinn 
að valda íbúum í nágrenninu 
töluverðum óþægindum. Tveir 
dælubílar slökkviliðsins komu á 
staðinn auk þess sem hjálparlið 
sveitarinnar var ræst út. Nokkra 
klukkutíma tók að ráða niðurlög-
um eldsins enda þurfti að tæta 
rúllurnar í sundur til að slökkva 
allar glæður. Því gekk slökkvi-
starf frekar seinlega.

Olli nágrönnum 
óþægindumRéttu hjálparhönd

Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu. 
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma. 
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is

Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er 
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.

 Ofbeldi gegn konum 
er gömul saga og ný í okkar sam-
félagi og ekkert nýtt er við ástand 
síðustu vikna, sagði Gísli Atlason 
úr karlahópi Femínistafélagsins á 
vel sóttum fundi nema í félagsvís-
indadeild Háskóla Íslands í gær. 
Gísli telur brýnt að bæta félags-
mótun drengja. Hún sé í ólestri og 
að jafnvel íþróttafélög haldi klámi 
að ungum piltum. Klám ýti undir 
kvenfyrirlitningu sem birtist aftur 
í nauðgunum. Refsilöggjöfin er 
einnig slæm, sagði Gísli, og benti 
á að hámarksrefsing fyrir nauðg-
anir er sex ár og að dæmdir nauðg-
arar sitji inni í 18 mánuði að með-
altali.

Auka skal hverfalöggæslu og 
sýnilega löggæslu um helgar í 
miðbæ Reykjavíkur, sagði Dagný 
Jónsdóttir framsóknarkona. Hún 
sér fyrir sér „eftirlitsmyndavél-

ar upp og niður Laugaveginn“ 
sem valmöguleika til að auka þar 
öryggi, en Sigurjón Þórðarson í 
Frjálslynda flokknum hvatti 
meðal annars til víðtækrar og 
breyttrar umræðu í samfélag-
inu.

Kolbrún Halldórsdóttir, vinstri 
grænum, minnti á að um langtíma-
vanda væri að ræða, sem engar 
skammtímalausnir væru á. Hún 
ítrekaði að ábyrgðin ætti ekki að 
liggja hjá þolendum. Konum sé 
ekki nauðgað vegna þess að þær 
gangi einar að næturlagi eða séu í 
pilsi, ábyrgðin liggi ávallt hjá 
nauðgaranum sjálfum. Kolbrún 
telur greinilega tengingu milli 
kláms, vændis, nauðgana og man-
sals. Guðrún Ögmundsdóttir Sam-
fylkingu tók næst til máls og 
ræddi sérstaklega áhrif klámvæð-
ingarinnar á stráka. „Þetta snýst 

ekki um okkur [stelpurnar], þetta 
snýst um strákana,“ sagði Guðrún 
og telur tímabært að kenna sið-
fræði kynlífs í skólum.

Síðastur á mælendaskrá var 
Bjarni Benediktsson Sjálfstæðis-
flokki og kynnti hann stefnu ríkis-
stjórnarinnar í þessum málum. 
Hann gagnrýndi Gísla fyrir að tala 
um að lögin í landinu væru slæm, 
þegar fyrir þingi lægi fimmtíu 
síðna frumvarp um endurbætur á 
þeim. Þar væri meðal annars lagt til 
að refsirammi kynferðisafbrota 
yrði þyngdur. Einnig sagði Bjarni 
að aðgerðaáætlun vegna kynferðis-
legs ofbeldis hefði verið samþykkt 
á ríkisstjórnarfundi og að í henni 
séu ýmsar tillögur að umbótum. 
Eftir fundinn sagði Bjarni það 
„óumdeilt“ að berjast þyrfti gegn 
klámvæðingunni í þessu samhengi.

Klámvæðing er ein 
orsök nauðgananna 
Bæta þarf lagaumhverfi og herða refsingar vegna nauðgana. Berjast þarf gegn 
klámvæðingu samfélagsins. Þetta kom fram á málþingi um hvað sé til ráða 
gegn nauðgunum. Þingmenn allra stjórnmálaflokka mættu til fundar.



Toyota og Síminn kynna:

Á MÓTI SÓL
Í ÖLFUSHÖLLINNI
Á MÓTI SÓL
Í ÖLFUSHÖLLINNI

Tónleikar og dansleikurTónleikar og dansleikur

Fáðu þér hringitónmeð Magna á Dælunniá siminn.is

Fáðu þér hringitónmeð Magna á Dælunniá siminn.is

Miðja vegu milli Hveragerðis og Selfoss

Laugardaginn 4. nóvember 
Fjölskyldutónleikar kl.17.00 -18.00. Miðaverð aðeins 700 kr.
Stórdansleikur kl. 23.30. Miðaverð 2.000 kr. 18 ára aldurstamark.

Forsala aðgöngumiða á midi.is. Upplýsingar í síma 822 6554

Rokkstemmning hjá Toyota Selfossi fyrir alla fjölskylduna.

Á Móti Sól tekur lagið hjá Toyota Selfossi á laugardaginn 
kl. 13.00 og fyrstu 50 sem reynsluaka Toyota fá frímiða á 
ball með hljómsveitinni í Ölfushöllinni á laugardagskvöldið.

Ef þú kaupir GSM síma hjá TRS-Pennanum Selfossi, þjónustuaðila 
Símans, færðu í kaupbæti miða fyrir tvo á stórdansleikinn eða 
fjölskyldutónleikana á meðan birgðir endast.



 Ísraelskir hermenn 
drápu að minnsta kosti sex Pal-
estínumenn í árás á Gaza-strönd 
snemma í gærmorgun. Einnig féll 
einn ísraelskur hermaður. Árás 
ísraelska hersins var með þeim 
stærstu frá því Ísraelar réðust á 
ný inn á Gaza-strönd í sumar.

Ísraelski herinn beitti bæði 
skriðdrekum og þyrlum í árásinni, 
auk fótgönguliða. Árásin beindist 
einkum að bænum Beit Hanoun, 
en Ísraelar halda því fram að 
þaðan hafi Palestínumenn skotið 
fjölmörgum flugskeytum yfir 
landamærin til Ísraels.

Ísraelar yfirgáfu Gaza-strönd 
í september árið 2005 en herinn 
sneri aftur í júní í sumar til þess 
að bjarga ísraelskum hermanni 
úr klóm Palestínumanna, sem 
höfðu tekið hann í gíslingu.

Í gær upplýstu Hezbollah-sam-
tökin í Líbanon að samningavið-
ræður ættu sér stað milli 
Hezbollah og Ísraela um fanga-
skipti, einkum um afdrif tveggja 
ísraelskra hermanna, sem Hez-
bollah tóku höndum í sumar. 

Hassan Nasrallah, leiðtogi 
Hezbollah, sagði að Kofi Annan, 
framkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, hefði milligöngu um 
þessar viðræður, en þær færu 
engu að síður fram í fullri 
alvöru. Handtaka þessara 

tveggja hermanna varð Ísrael-
um tilefni til harðra árása á Líb-
anon í sumar.

Nasrallah staðfesti jafnframt 
að Hezbollah-samtökin krefjist 
þess nú að fá stærri hlut í stjórn 
Líbanons, en samtökin, sem Ísra-
elar og Bandaríkjamenn segja 
hryðjuverkasamtök, hafa árum 
saman átt ráðherra í ríkisstjórn 
landsins. Nú krefjast samtökin 

þess að fá þriðjung ráðherra í 
stjórninni, sem gæfi þeim neitun-
arvald í mikilvægum málum.

Á þriðjudaginn sagði Amir 
Peretz varnarmálaráðherra að 
nokkurra ára gamlar friðartillög-
ur frá Sádi-Arabíu gætu orðið 
grunnur að nýjum friðarviðræð-
um. Tillögurnar snúast um það að 
Ísraelsmenn afhendi Palestínu-
mönnum allt landsvæði sem Pal-

estínumenn réðu yfir fyrir stríðið 
1967 gegn því að samið verði um 
frið til frambúðar.

„Þetta þýðir ekki að við föll-
umst á tillögur Sádi-Araba, en 
þær gætu verið grunnurinn,“ 
sagði Peretz, en hann er æðsti 
ráðamaður í Ísrael sem til þessa 
hefur viljað ljá máls á þessum til-
lögum frá Sádi-Arabíu.

Jógvan á Lakjuni, 
þingmaður íhaldsmanna á færeyska lögþinginu og 
samstarfsráðherra Norðurlanda í færeysku 
landsstjórninni, sakaði Rannveigu Guðmundsdótt-
ur, þingmann Samfylkingarinnar, í gær um að hafa 
móðgað færeysku þjóðina með framgöngu sinni í 
umræðu á Norðurlandaráðsþingi um réttindi 
samkynhneigðra í Færeyjum. 

„Það er ekki sanngjarnt að halda því fram, út 
frá einu tilviki í Þórshöfn, að Færeyingar mismuni 
fólki, hæðist að því og ofsæki. Það gerum við 
ekki,“ segir Jógvan í samtali við Fréttablaðið.

Rannveig talaði ásamt fleiri þingfulltrúum fyrir 
ályktun þar sem færeyska Lögþingið er hvatt til að 
bæta réttarstöðu samkynhneigðra þarlendis. 
Jógvan frábiður sér slík afskipti af færeyskum 
innanríkismálum. Hann sakar jafnframt danska 
fjölmiðla um að leggja sig fram um að fjalla um 

færeysk málefni á neikvæðum nótum. Þetta mál 
væri dæmi þar um.

Rannveig móðgar Færeyinga

Nýjar árásir á Gaza-strönd
Að minnsta kosti sex Palestínumenn og einn Ísraeli týndu lífi í árás á Gaza-strönd snemma í gærmorgun. 
Hezbollah-samtökin segja viðræður hafnar um fangaskipti fyrir milligöngu Kofi Annans. 

Hjónin sem lentu í 
útistöðum við hóp manna á Café 
Victor í Hafnarstræti hafa lagt 
fram kæru hjá lögreglu. 
Maðurinn kærði líkamsárás en 
konan kynferðislega áreitni.

Konan var stödd á salerni á 
neðri hæð staðarins, þegar 
karlmaður, sem þar var staddur 
ásamt þremur félögum sínum, 
ruddist þar inn. 

Maður hennar vildi koma 
henni til hjálpar, en þá upphóf-
ust hópslagsmál. Þeim lyktaði 
með því að tíu karlmenn voru 
færðir á lögreglustöð og 
yfirheyrðir. Eiginmaðurinn hlaut 
nokkra áverka.

Hjónin kærðu 
salernisárásina

 28 starfsmönnum ÍE á 
Íslandi, og 20 starfsmönnum í 
Bandaríkjunum, var sagt upp 
störfum í fyrradag. Búið var að 
ákveða uppsagnirnar fyrir nokkru 
að sögn Eiríks Sigurðssonar, upp-
lýsingafulltrúa ÍE: ,,Uppsagnirnar 
eru liður í hagræðingu í rekstri 
fyrirtækisins. Við höfum lokið við 
ýmis verkefni og erum að endur-
skipuleggja önnur verkefni hjá 
okkur. Meðal annars vorum við að 
taka upp nýja tækni, sem með auk-
inni sjálfvirkni, eykur afköst í 
erfðarannsóknum,“ segir Eiríkur. 

Einn fyrrverandi starfsmanna 
ÍE, sem missti vinnuna í fyrradag, 
segir að sér hafi verið sagt upp 

vegna þess að ódýrara sé fyrir fyr-
irtækið að ráða nýjan starfsmann 
sem vinnur sömu vinnu og hann.

Annar starfsmaður ÍE sem 
missti vinnuna segist skilja af 
hverju sér var sagt upp. 
„Aðalástæða uppsagnanna er sam-
dráttur og breytingar. Mitt starf 
var búið hjá fyrirtækinu. Ég var í 
ákveðnum verkefnum og þeim var 
lokið. Fyrirtækið er í samkeppni á 
markaði og þegar áherslur breyt-
ast í starfseminni þarf að breyta 
til í deildum fyrirtækisins,“ segir 
starfsmaðurinn fyrrverandi.

Samkvæmt Eiríki Sigurðssyni 
er fyrirtækið að skoða frekari leið-
ir til hagræðingar.    



Framleiðandi ársins í 8 ár 
Toyo hefur í átta ár hlotið viðurkenninguna

,,Framleiðandi ársins” hjá Tire Review Magazine, 

tímariti sjálfstæðra hjólbarðasala í Bandaríkjunum.

Þetta er einstakur árangur og enn ein staðfestingin á 

gæðum Toyo dekkjana.

Með nýrri tölvutækni „T-MODE“ höfum við þróað nýtt byltingarkennt ofurdekk sem hentar 

við hörðustu vetraraðstæður líkt og ríkja gjarnan á Íslandi. TOYO, nýtir sér eiginleika 

valhnetuskelja, eins harðasta efnis sem fyrirfinnst í náttúrunni. Í dekkin fara 7 milljón 

valhnetuskeljabrot sem grípa eins og kattaklær í hált yfirborð. Þannig náum við á 

umhverfisvænan hátt auknu öryggi, minni loftmengun og lágmörkum malbiksskemmdir.

...fyrstu viðbrögð margra voru að þeir sögðu 
að við værum skrýtnir þegar við sögðum 
þeim að við settum 7 milljón valhnetu- 

skeljabrot í dekkin okkar...

... síðan þá höfum við 8 sinnum fengið
verðlaun fyrir bestu dekkin.

TOYO harðskeljadekkin 
eru bylting:

::: Umhverfisvænni - minna vegaslit

::: Kísilblandað gúmmí  – heldur mýkt óháð hitastigi
og myndar stærri snertiflöt

::: Gúmmíblandan grípur eins og sogskál í gegnum
bleytu á veginum

::: 7 milljón valhnetuskeljabrot grípa í  ísinn eins
og kattaklær

::: Meira öryggi við hemlun og í beygjum

::: Sérlega hljóðlát

Afleiðingar nagladekkjanotkunar

Gatnamálastjórinn í Reykjavík hefur á undanförnum 

árum reynt að fá bíleigendur til þess að draga úr eða 

hætta notkun nagladekkja. Notkun þeirra hefur 

gríðarlega slæm áhrif á göturnar, djúp hjólför 

myndast og þegar vatn safnast í þau minnkar 

veggrip og helmlunarvegalengdin lengist verulega. 

ýtt á Íslandi!
30 daga eða 800 km skilaréttur
Svo sannfærðir erum við um kosti TOYO 

harðskeljadekkjanna að við bjóðum 800 km

eða 30 daga skilarétt ef þú ert ekki fullkomlega

sáttur. Andvirðið gengur þá að fullu til kaupa á 

öðrum hefðbundnum vetrar- eða nagladekkum

hjá okkur, við umfelgum fyrir þig hratt og 

örugglega.

 7 milljón valhnetuskeljabrot grípa
eins og kattaklær í yfirborðið

Harðskeljadekkið.
Nýtt byltingarkennt ofurdekk!

Suðurströnd 4
Sími 561 4110

Loksins raunhæfur valkostur í stað nagladekkja

Vagnhöfða 23 - S: 590 2000 - benni@benni.is - www.toyo.is

VERÐLAUNA-MYNSTRIÐ

Tvíhliða
munstur
Eykur grip-
öryggi og
stuðlar að
betri aksturs-
eiginleikum
við hemlun
og í beygjum

Bylgjótt mynstur
Til að tryggja betra 
veggrip

Þrívíðir gripkubbar
Zik-Zak lóðrétt lögun kubbanna 
tryggir minni hreyfingu á þeim 
og aukna rásfestu

Tennt brún
Eykur
gripöryggi

Stærri snertiflötur - aukið öryggi



„Komið hefur verið 
til móts við athugasemdir sem fram 
komu við grenndarkynningu með 
því að lækka efra húsið og bakhúsið 
um eina hæð, sem telst nú nokkur 
nýlunda í byggingamálum borgar-
innar,“ segir Stefán Örn Stefánsson 
arkitekt sem hannað hefur breyt-
ingar og viðbyggingu við húsin á 
Skólavörðustíg 13 og 13a.

Bæði húsin eru í eigu Fjárfest-
ingarfélagsins Eyris ehf. sem með 
sameiningu lóðanna og þar með hús-
anna hyggst nota það fyrir starf-
semi sína á þremur hæðum. Efra 
húsinu verður breytt til samræmis 
við neðra húsið og til samræmis við 
upprunalega glugga. 

„Efra húsið verður lækkað um 
eina hæð og hæðirnar verða tengd-
ar saman. Byggt verður nýtt stiga-
hús baka til og yfir þrjú bílastæði 
sem þar eru. Nýbyggingin veldur 
ekki sólarskugga nema á bílastæðin 
á baklóðinni yfir hádaginn og þegar 
líður á daginn taka aðrar byggingar 
við sem skuggavaldar á þessum 
slóðum,“ segir Stefán Örn sem telur 
það ekki gefa rétta mynd af væntan-
legri þriggja hæða viðbyggingu að 
kalla hana „háhýsi“ líkt og eigendir 
verslunarinnar 12 Tóna á næstu lóð 
hafi gert í Fréttablaðinu á mánudag. 
Þeir segjast hafa áhyggjur af fram-
tíð tónleikahalds í bakgarði verslun-
arinnar.

„Í viðræðum við þá hefur meðal 
annars komið fram að nota megi 
vegginn á lóðamörkunum til að bæta 

aðstöðu til tónleikahalds utan dyra 
svo ekki þurfi að fella þá niður vegna 
veðurs,“ segir Stefán Örn. 

 Gert er ráð fyrir að 
nemendum á fyrsta ári í hjúkrun-
arfræði við HÍ fjölgi um 25 á 
næsta ári. Þá munu menntamála- 
og fjármálaráðuneytin leggja til 
að fjölgunin skiptist þannig að 
fjölgað verði um tíu nema á ári í 
hjúkrunarfræði við Háskólann á 
Akureyri og um fimmtán 
nemendur við HÍ. 

Þetta er í samræmi við það 
sem fram fór á milli menntamála-
ráðuneytisins og Háskólans á 
Akureyri síðastliðið sumar.

Fjölgun hjúkrunarfræðinema 
er liður í að fjölga útskrifuðum 
hjúkrunarfræðingum.

Fjölgun nema 
á fyrsta ári 

Kynbundinn launa-
munur fer minnkandi í Bret-
landi og meðal yngri kynslóða 
er hans lítt vart, kemur fram í 
frétt breska blaðsins Financial 
Times.

Helmingur kvenna á aldrin-
um 22 til 29 ára fær nú hærri 
laun en meðallaun karlkyns 
jafnaldra þeirra.

Eins hefur launamisréttið 
minnkað meðal eldri Breta, en 
þó eru karlar eldri en 29 ára þó 
enn töluvert launahærri en 
konur. Munurinn er sérstaklega 
mikill hjá konum sem taldar eru 
líklegastar til að eignast börn, 
sem og hjá konum yfir fimm-
tugt.

Kynbundið launamisrétti var 
bannað í Bretlandi fyrir þrjátíu 
árum.

Hverfandi 
í Bretlandi

Una María Óskarsdótt-
ir býður sig fram í 2. sæti 
framboðslista Framsóknarflokks-
ins í Suðvesturkjördæmi. Kjör 
um sex efstu sætin fer fram á 

kjördæmisþingi 4. 
nóvember næst-
komandi.

Una María var 
varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokks-
ins í bæjarstjórn 
Kópavogs á síðasta 
kjörtímabili og 
gegndi for-
mennsku í Íþrótta- 
og tómstundaráði 

Kópavogs síðustu tvö kjörtímabil. 
Una María er nú formaður 
jafnréttisnefndar Kópavogs og 
varamaður í skólanefnd Kópa-
vogs.

Una María hefur sem vara-
þingmaður einu sinni tekið sæti á 
Alþingi.

Býður sig fram 
í annað sætið

Alp Mehmet, sendiherra Breta á Íslandi, 
afhenti í gær mótmæli 25 þjóða og framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins við hvalveiðum 
Íslendinga í atvinnuskyni. Í mótmælaskjali sem 
sendiherrann afhenti Grétari Má Sigurðssyni, 
ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins, kemur fram 
að þjóðirnar vilji ítreka mótmæli sín og vonbrigði 
vegna atvinnuhvalveiða Íslendinga og eru stjórnvöld 
hvött til að endurskoða ákvörðun sína. 

Fram kemur í skjalinu sú skoðun að veiðarnar 
geti heft vöxt hvalaskoðunar hér á landi og að 
Íslendingar hafi ákveðið veiðikvóta út frá gögnum 
sem hvorki hafi verið kynnt, farið yfir né samþykkt 
af vísindanefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins og það grafi 
undan starfsemi ráðsins.

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir 
þessi mótmæli vera áþekk þeim sem bárust þegar 
hvalveiðar í vísindaskyni hófust árið 2003. „Þetta eru 
allt gamlir kunningjar úr hvalaumræðunni sem eru 
að ítreka sjónarmið sín, og heyrst hafa margoft áður. 
Ég virði þessar skoðanir sem þarna koma fram en 
við erum í fullum rétti og ég geri ekki ráð fyrir 
frekari aðgerðum af hálfu þessara þjóða.“

Meðal þeirra þjóða sem skrifuðu undir mótmælin 
eru Argentína, Ástralía, Brasilía, Chile, Tékkland, 
Finnland, Frakkland, Þýskaland, Írland, Ítalía, Nýja-
Sjáland, Portúgal, Spánn, Svíþjóð, Bretland og 
Bandaríkin.

Lýsa yfir vonbrigðum sínum

52 ára gamall 
Kosovo-Serbi gaf sig fram við 
landamæraverði á Seyðisfirði í 
gærmorgun og óskaði eftir hæli á 
Íslandi. Hann hafði komið til 
landsins með farþegaferjunni Nor-
rænu frá Noregi þá um nóttina. 
Lögreglan tók af manninum 
hælisskýrslu og hafði samband við 
Útlendingastofnun sem mun fjalla 
um umsókn mannsins. Hann var 
fluttur suður eftir skýrslutöku og 
dvelur á Fitjum á meðan mál hans 
er tekið til meðferðar. 

Ekki fékkst uppgefið á hvaða 
forsendum maðurinn leitaði eftir 
hæli.

Kosovo-Serbi 
leitar hælis









nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Algjör gúrka
Atburður sem átti sér 
stað á krá í Færeyjum í 
lok september hefur beint 
kastljósinu að fordómafullu 
viðhorfi frænda okkar til 
samkynhneigðra. Hópur 
manna gekk þá í skrokk á 
samkynhneigðum gítarleik-
ara, sem fékk taugaáfall 
í kjölfarið og dvelur nú á 
geðdeild.

Verndarákvæði til handa minni-
hlutahópum í færeysku hegning-
arlögunum ná ekki til samkyn-
hneigðra, en frumvarp sem ver 
samkynhneigða á sama hátt og 
aðra minnihlutahópa fer til 
atkvæðagreiðslu í færeyska þing-

inu í lok mánaðarins. Í fyrra var 
frumvarpið fellt og lögreglan seg-
ist í dag ekki hafa neinar laga-
heimildir til að verja homma og 
lesbíur gegn ofsóknum. 

Gítarleikarinn ofsótti heitir 
Rasmus Rasmussen og spilar með 
hljómsveitinni Makrel, sem oft 
hefur komið til tónleikahalds hér. 
Meðal annars lenti sveitin í 3. sæti í 
Músíktilraunum árið 2002 og Rasm-
us var valinn besti gítarleikari 
keppninnar. Rasmus, sem að sögn 
er ljúfur og viðkvæmur strákur, 
fylgdi í byrjun hefðbundnu ferli 
færeysks homma: flutti frá eyjun-
um. Samkynhneigð er ósýnileg í 
Færeyjum og ástandið svipað og 
hér fyrir þrjátíu árum eða svo. Í 
útlegðinni fór Rasmus að sakna 
vina og ættingja, en í þeirra augum 
hafði samkynhneigðin aldrei verið 
vandamál. Hann flutti því aftur 
heim til Færeyja nú í sumar. 

Rasmus er þekkt nafn í tónlist-
arlífi Færeyja og kynhneigð hans 
spurðist út. Í september voru með 
nokkurra daga millibili gerð hróp 
að honum. Í seinna skiptið var hann 
að halda upp á afmælið sitt á 
fámennri krá. Ókunnugur maður 
hóf að hrópa svívirðingar að Rasm-
usi vegna kynhneigðar hans. Rasm-
us leiddi það hjá sér í fyrstu og hlé 
varð á hrópunum. Skömmu síðar 
upphófust þau aftur, grófari og 
háværari. Þá fauk í Rasmus og 
hann hrinti manninum ofan í stól. 

Við það réð-
ust fimm 
manns á hann 
með höggum 
og spörkum 
og lömdu í 
gólfið. Vinum 
Rasmusar og 
dyravörðum 
staðarins 
tókst að forða 
Rasmusi í 
læst skjól 
bakatil í húsinu. Ofbeldismennirnir 
vildu ólmir halda barsmíðunum 
áfram en staðurinn var rýmdur og 
honum lokað. Fyrir utan krána 
söfnuðust saman nokkrir tugir 
karlmanna sem lömdu húsið að 
utan og hótuðu Rasmusi öllu illu. 
Lögreglan mætti á svæðið og tókst 
undir morgun að smygla Rasmusi 
heim til sín þar sem ótti og skelfing 
ríkti eðlilega vegna atburða nætur-
innar. 

Næstu daga á eftir fékk Rasmus 
nafnlausar símhringingar með 
morðhótunum. Svo mikið tók þetta 
á Rasmus að hann fékk taugaáfall 
og var fluttur á geðdeild í Færeyj-
um eftir að hann fannst meðvitund-
arlaus í fjörunni. Rasmus er nú 
allur að braggast og er farinn að 
borða kvöldmat heima hjá sér.

Færeysku dagblöðin voru upp-
full af fréttum um málið og í byrj-
un var það sem skrifað var flest til 
stuðnings Rasmusi. Síðar hafa birst 

greinar eftir færeyska eldklerka 
og annað trúarofstækisfólk. Þar er 
innihaldið að pústrarnir sem Rasm-
us fékk á kránni séu „smotterí 
miðað við þjáningarnar sem bíði 
hans í helvíti“. Danska pressan 
hefur fjallað mikið um málið og 
hvatt Færeyinga til að „komast inn 
í 21. öldina“. Margar hæðnislegar 
greinar hafa verið skrifaðar í 
dönsku blöðin og fjölmargir Fær-
eyingar skammast sín fyrir homm-
ahatrið.

Verndarákvæði til handa minni-
hlutahópum í færeysku hegningar-
lögunum ná ekki til samkyn-
hneigðra, og tillögur þess efnis 
hafa tvívegis verið felldar, síðast í 
fyrra, þegar tólf þingmenn greiddu 
atkvæði með slíkri tillögu en tut-
tugu voru á móti. Nú á að leggja til-
löguna fyrir á ný og fer hún til 
atkvæða í lok nóvember. Mikill 
þrýstingur er á Færeyinga í þessu 
máli og hafa fjórir þingmenn skipt 
um skoðun: Styðja nú tillöguna. 
Vonandi verður því ofbeldið gegn 
Rasmusi til einhvers gagns á end-
anum. Þeir allra trúuðustu munu þó 
seint skipta um skoðun enda líta 
þeir á alla undanlátssemi við trúar-
bókstafinn sem „svik gegn Guði“. 
Undirskriftalisti er í gangi á netinu 
(www.act-against-homophobia.
underskrifter.dk) og hafa nú um 
fimmtán þúsund manns skráð sig á 
hann.

Skammast sín fyrir hommahatrið

Hörku nagli Þegar stórt er spurt... Uppistand um allan bæ





fréttir og fróðleikur

Þrír þingmenn og þekktur 
fjölmiðlamaður berjast um 
efsta sætið á lista Samfylk-
ingarinnar í Suðurkjör-
dæmi. Alls gefa sautján 
kost á sér í prófkjöri sem 
haldið er á laugardag – tólf 
karlar og fimm konur.

Það er þröng á þingi meðal Sam-
fylkingarmanna í Suðurkjördæmi. 
Flokkurinn á fjóra þingmenn en 
oddvitinn frá því síðast, Margrét 
Frímannsdóttir, lætur af þing-
mennsku í vor. Þingmennirnir þrír 
sem sækjast eftir áframhaldandi 
setu á Alþingi, Björgvin G. Sig-
urðsson, Lúðvík Bergvinsson og 
Jón Gunnarsson, ásælast allir 
fyrsta sætið ásamt fjölmiðlamann-
inum Róberti Marshall sem gefur 
kost á sér í 1.-2. sæti.

Eins og í hinum landsbyggðar-
kjördæmunum geta búseta og upp-
runi ráðið nokkru um niðurröðun 
kjósenda á frambjóðendum. Þing-
mennirnir þrír koma úr sinni átt-
inni hver; Björgvin úr Árnessýslu, 
Jón af Suðurnesjum og Lúðvík úr 
Vestmannaeyjum, þaðan sem 
Róbert og Hlynur Sigmarsson, sem 
vill annað sætið, koma líka. 

Fyrir fjórum árum áttust Mar-
grét og Lúðvík við um fyrsta sætið 
og hafði Margrét betur. Þá gáfu 
átta kost á sér í prófkjörinu en nú 
hefur fjöldi frambjóðenda tvöfald-
ast og gott betur. Auk þing-
mannanna reyna Sigríður Jóhann-
esdóttir, fyrrverandi þingmaður, 
og Önundur Björnsson aftur fyrir 
sér nú.

Samfylkingarmenn í Suðurkjör-
dæmi hafa farið aðra leið en félag-
ar þeirra í Norðvesturkjördæmi 
þar sem auglýsingar voru bannað-

ar en þess í stað efnt til sameigin-
legrar fundaherferðar um kjör-
dæmið.

Í Suðurkjördæmi auglýsa menn 
í prentmiðlum að vild en sammælt-
ust um að láta útvarp og sjónvarp 
eiga sig. Nokkur héraðsfréttablöð 
eru gefin út í kjördæminu og hafa 
flestir beint auglýsingum sínum í 
þau. Þá hafa frambjóðendur ferð-
ast um kjördæmið og efnt til funda 
hver í sínu lagi eða í smærri hópum. 
Engir sameiginlegir fundir voru 
haldnir, ef undan er skilinn sér-
stakur kvenframbjóðendafundur í 
Reykjanesbæ sem var illa sóttur.

Þegar skammt er til prófkjörs 
er almennt mat manna að afar 
mjótt sé á munum í baráttunni um 
hið eftirsótta fyrsta sæti. Það eitt 
sé víst að karlmaður muni skipa 
fyrsta sætið á listanum. 

Um leið er víst að konur verða í 
tveimur af fimm efstu sætum 
framboðslistans í vor. Um það var 
sammælst þegar framboðstilhög-
unin var ákveðin. 

Karlarnir fjórir sem vilja fyrsta 
sætið munu því ekki raðast í fjögur 
efstu sæti framboðslistans í vor þó 
atkvæðin kunni að falla á þann veg. 
Á hinn bóginn getur það fræðilega 
gerst að sá frambjóðandi sem hafn-
ar í þrettánda sæti prófkjörsins 
skipi fjórða sæti framboðslistans. 

Kunnugir telja að kjörsókn í 
fjölmennustu byggðalögum kjör-

dæmisins geti ráðið úrslitum. Próf-
kjörið er opið sem þýðir að stuðn-
ingsmenn annarra flokka geta 
hlutast til um hvernig framboðs-
listi Samfylkingarinnar verður 
mannaður. Þannig getur fólk veitt 
manni úr sínu sveitarfélagi braut-
argengi enda vilji það heimamann í 
forystu þó það hyggist ekki kjósa 
flokkinn í kosningunum í vor. 
Frambjóðendur reyna því að ná til 
mun fleirri en eigin flokkssystkina 
og að því hefur framboðsbaráttan 
miðað.

Eins og við er að búast þegar 
samflokksmenn kynna málefnaá-
herslur sínar í prófkjöri er mikill 
samhljómur í yfirlýsingum fjór-
menninganna sem sækjast eftir 
fyrsta sætinu. Allir vilja þeir meiri 
jöfnuð. Þó sker Jón Gunnarsson sig 
úr hópnum að því leytinu til að 
hann vill lækka skatta. 

Áherslur annarra frambjóðenda 
eru alla jafnan almennt orðaðar en 
Bergvin Oddsson, nemi og formað-
ur UngBlind, sem sækist eftir 4.-5. 
sætinu setur einn á oddinn að virð-
isaukasakttur af getnaðarvörnum 
verði felldur niður.

Fjórir berjast um forystusætið

Þingmeirihluti forsetans í húfi

Fáar konur 
gerendur









Hann rignir

Faxafeni 12, Reykjavík • Glerárgötu 32, Akureyri. Opið 9-18 virka daga og 10-16 laugardaga.

Súlur
24.500 kr.

9.800kr.

Regnvettlingar
1.010 kr.

505kr.

og rignir og rignir

Freyja, regnjakki
3.410 kr.

1.700kr.

Prófkjör Samfylkingar-
innar í Suðurkjördæmi fer 
fram um helgina. Níu fram-
bjóðendur sækjast eftir 
efstu tveimur sætunum og 
er baráttan því hörð. Blaða-
maður lagði níu spurninga 
próf fyrir frambjóðendur 
sem lesendur geta yfirfar-
ið hver fyrir sig og metið 
hvaða svör standa næst 
þeirra hugsjónum.

Ekki verður framhjá því horft, 
þegar svör frambjóðenda í próf-
kjöri Samfylkingarinnar í Suður-
kjördæmi við níu spurningum eru 
skoðuð, að greinilegur skoðana-
munur er hjá frambjóðendum 
þegar horft er til stóriðjuáforma. 
Sumir þeirra segja að það hafi 
verið skynsamlegt að ráðast í gerð 
Kárahnjúkavirkjunar en aðrir 

segja: Nei, það var óskynsamlegt. 
Og ekki er eining um uppbygg-
ingu álvers í Helguvík, þótt meiri-
hluti frambjóðenda telji vel koma 
til greina að byggja upp álver, að 
uppfylltum framsettum skilyrð-
um. Það er síðan umdeilanlegt, 
hvernig þessi sjónarmið fram-
bjóðenda samræmast opinberri 
samþykkt Samfylkingarinnar í 
umhverfismálum, er nefnist Fagra 
Ísland.

Þrátt fyrir að frambjóðendur séu 
ósamstiga þegar kemur að stór-
iðjuáformum, þá er vilji þeirra til 
þess að taka á ójöfnuði augljós. 
Allir frambjóðendur vilja breyta 
skattlagningu á fjármagnstekjum. 
Líklegt má telja að sjónarmið 
frambjóðenda taki að einhverjum 
hluta mið af umræðu um vaxandi 
ójöfnuð hér á landi. Fréttablaðið 
flutti meðal annars af því fréttir 
fyrr á árinu að á milli tvö og þrjú 
þúsund Íslendingar hefðu aðeins 

fjármagnstekjur, og borguðu því 
aðeins tíu prósent skatt en ekki 
hefðbundinn tekjuskatt sem er 
umtalsvert hærri, eða 38 prósent. 
Hér kemur fram skýr vilji fram-
bjóðenda til þess að beita sér gegn 
ójöfnuði, ef þeir fá traust kjós-
enda til þess að fara inn á þing. 
Kjósendur, sem gera má ráð fyrir 
að flestir aðhyllist pólitíska hug-
sjón jafnaðarmennsku, fagna 
eflaust þessari afstöðu frambjóð-
enda.

Svör frambjóðendanna gefa 
lesendum Fréttablaðsins vísbend-
ingu um pólitíska sýn frambjóð-
endanna. Jafnframt kalla þau 
fram fleiri spurningar, sem kjós-
endur í prófkjörinu ákveða hvort 
frambjóðendur fái tækifæri til 
þess að svara með verkum sínum 
sem þingmenn.

Enn ósammála um stóriðjuáform





hagur heimilanna

 Kolbrún Halldórsdóttir alþingis-
maður segir gott að nota gamlar 
nælonsokkabuxur til að pússa skó.

Fyrir einu ári hófst gjaldtaka á notkun ryksugu á 
tveimur bensínstöðva Essó. Var það gert til reynslu 
og hefur mælst það vel fyrir hjá viðskiptavinum að 
ákveðið hefur verið að hefja gjaldtöku á notkun ryk-
sugu á fimm bensínstöðvum til viðbótar að sögn 
Ómars Jóhannssonar, rekstrarstjóra bensínstöðva 
hjá Essó.

„Kvartanir höfðu borist frá viðskiptavinum vegna 
slæmrar umgengni og tíðra bilana. Því ákváðum við 
að gera þetta almennilega og rukka frekar fyrir þjón-
ustuna. Við keyptum ný tæki sem eru stærri, betri og 
auðveldari í meðförum.“

Ekki er rukkað fyrir notkun ryksugu á bensín-
stöðvum Olís og Skeljungs að sögn rekstrarstjóra 
bensínstöðva þar. 

Borga fyrir að ryksuga bílinn

Hlustað á sama plötusafnið í 36 ár

Samkvæmt nýrri verðlags-
könnun ASÍ hafa lausasölu-
lyf hækkað um tíu til tuttugu 
prósent á einu ári. Munurinn 
á milli lyfs hjá ódýrasta apó-
tekinu og þess dýrasta er allt 
að 77 prósentum. 

Lyfjaver á Suðurlandsbraut 22 er 
ódýrasta apótek landsins sam-
kvæmt könnuninni. Kannað var 
verð á 21 tegund af lausasölulyfj-
um og átti Lyfjaver ódýrasta lyfið 
í 14 tilfellum. Verst var útkoman 
hjá Lyfjum og heilsu, Egilsgötu 3 
sem var með hæsta verðið í ellefu  
tilvikum.

Könnunin var gerð 12. október 
síðastliðinn í tíu apótekum og upp-
lýsingarnar bornar saman við 
könnun sem gerð var í sömu apó-
tekum í október í fyrra. Könnunin 
leiðir í ljós að verð á lausasölulyfj-
um hefur hækkað umtalsvert síð-
astliðið ár. Meðalverð á algengum 
lyfjum hækkaði um allt að 45 pró-
sent milli kannana en flestar teg-
undir sem skoðaðar voru hækk-
uðu um tíu til 20 prósent. 

Af þessari 21 tegund sem skoð-

uð var hafði meðalverð á 16 teg-
undum hækkað milli ára. Meðal-
verð á þremur tegundum lækkaði 
þó um 2-3 prósent og verð á tveim-
ur tegundum stóð í stað. 

Mesta hækkun var á meðalverði 
af Toilax sýruhjúpstöflum sem 
kostuðu 237 krónur að meðaltali í 
fyrra en 345 krónur nú. Það er ríf-
lega 45 prósenta verðhækkun. 
Mildison lipid krem hækkaði einnig 
mikið eða um 42 prósent  milli ára.

Meðalverð á Nezeril 0,5 mg 

nefúða og Vectavir frunsukremi 
stóð í stað á milli ára en verð á 
Paratabs verkjatöflum, Parasupps 
stílum og Prioderm lúsasápu 
lækkaði um 2-3 prósent.

Mesta hækkun var í Apótekinu 
þar sem verð á 14 tegundum lausa-
sölulyfja hækkaði um meira en tíu 
prósent milli kannana og þar af á 
tíu tegundum yfir tuttugu prósent. 
Skipholtsapótek hafði oftast lækk-
að verð á milli kannana eða á 13 
lyfjum af 21.

Lyfjaver ódýrast





Góður matur á diskinn þinn!

NAGGALÍNAN
CORDON BLEU, GRÍSASNITSEL, SÆNSKAR KJÖTBOLLUR kr.

stk.498
UNGNAUTA BURRITOS
BEINT ÚR KJÖTBORÐI OG Í OFN

MERRILD SENSEO POKAR 299 kr. pk.
MERRILD CAFÉ NOIR 399 kr. pk. 

kr.
kg3.398

UNGNAUTAFILLET
MEXICANA

Þú sparar 700 kr. kg
kr.
kg1.498

UNGNAUTASNITSEL
Í FUNGI RASPI

Þú sparar 500 kr. kg Þú sparar 500 kr. kg

kr.
kg998

SALTFISKRÉTTUR
M. SÓLÞURRKUÐUM TÓMÖTUM

30%
afsláttur

Myllu jólatertur
Jólasmákökur Nóa síríus

konsum

449 kr. pk.449 kr. pk.

Nóatúns

25%
afsláttur



2 fyrir 1

KINDAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg1.698

LÚÐUSTEIK
MEÐ LAUKHJÚP

kr.
kg898KINDAGÚLLAS

ÚR KJÖTBORÐI

2 FYRIR 1 FERSKUR
MÓA KJÚKLINGUR

375kr.
kg

á kjúkling

KINDALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐIkr.

kg398 kr.
kg1.898

Þú sparar 800 kr. kg Þú sparar 800 kr. kg

Odense
í baksturinn!

20%
afsláttur

hnetur í úrvali!

Þú sparar 300 kr. kg

398

Verði ykkur að góðu!



[Hlutabréf]

Dagur Group og Árdegi hafa sam-
einast undir merkjum síðarnefnda 
félagsins.

Heildarvelta verslunarfyrir-
tækisins, sem rekur fimmtán 
verslanir á sviði raftækja, tölvu-
vara og fatnaðar, er áætluð fimm 
milljarðar króna á þessu ári. 

Meðal þekktra verslana má 
nefna BT, Next og Skífuna. Þá er 
Árdegi meðal fjárfesta í dönsku 
raftækjakeðjunni Merlin.

Árdegi er í eigu Sverris Bergs 
Steinarssonar og Ragnhildar Önnu 
Jónsdóttur. 

Árdegi og Dag-
ur renna saman

Afkoma Existu var nokkuð fyrir 
ofan spár Glitnis og Landsbankans 
fyrir þriðja ársfjórðung en félagið 
skilaði þá 27,6 milljarða hagnaði. 

Þar sem Exista tapaði pening-
um á fyrri hluta ársins nemur 
hagnaður fyrirtækisins 24,3 millj-
örðum fyrir árið í heild. Arðsemi 
eigin fjár var 25 prósent á árs-
grundvelli.

Exista er fjármálaþjónustu-
fyrirtæki og fær tekjur af fjárfest-
ingastarfsemi og rekstrarstarf-
semi. Miklar fjárfestingatekjur 
féllu til á þriðja ársfjórðungi eink-
um vegna gengishagnaðar af 
skráðum eignarhlutum félagsins, 
til dæmis í Bakkavör og Kaupþingi.  
Styrking krónunnar á tímabilinu 
skilaði einnig gengishagnaði upp á 
1,8 milljarða króna.

Alls voru tekjur Existu 33,6 

milljarðar á ársfjórðungnum en 
kostnaður 4,7 milljarðar. Veiga-
mikill þáttur í rekstrarstarfsem-
inni er trygginga- og eignaleigu-
rekstur. VÍS skilaði rúmum þremur 
milljörðum í hagnað á fyrstu níu 
mánuðunum og Lýsing um 761 
milljón króna á sama tíma.

Eignir samstæðunnar námu 374 
milljörðum króna í lok september 
og höfðu aukist um 131 prósent frá 
áramótum. Eigið fé var rúmur 171 
milljarður króna. 

Exista byrjar vel
Afkoman er nokkuð yfir spám greiningardeilda.

Regluvarsla hjá bæði Marel og Atl-
antic Petroleum er almennt í lagi 
samkvæmt reglubundinni úttekt 
Fjármálaeftirlitsins á framkvæmd 
reglna um meðferð innherjaupp-
lýsinga og viðskipta innherhja. 

Þó er í úttektunum bent á ein-
hver atriði sem betur mættu fara, 
svo sem vöntun á að listar með 
yfirliti yfir tímabundna innherja 
hafi verið sendir eftirlitinu eða að 
ekki hafi verið staðið að slíkum 
sendingum með fullnægjandi 
hætti. Hjá fyrirtækjunum er þó 
sagður bæði metnaður og vilji til 
að framkvæmd reglna sé eins og 
best verði á kosið.

Fjármálaeftirlitið segir megin-

tilgang úttekta sem þessara fyrir-
byggjandi eftirlit og aukinn trú-
verðugleika félaga sem skráð eru 
í Kauphöll Íslands. Um leið er lögð 
áhersla á að fræða félögin um 
hvernig haga beri innherjavið-
skiptum og meðferð innherjaupp-
lýsinga og koma þannig í veg fyrir 
misnotkun þeirra, en hlutverk 
regluvarða er að hafa umsjón með 
því að þessum reglum sé fram-
fylgt af hálfu félagsins.

Birting á niðurstöðum úttekt-
anna er hluti af gagnsæisstefnu 
Fjármálaeftirlitsins sem meðal 
annars kveður á um að FME birti 
upplýsingar einstakra athugana á 
heimasíðu sinni. 

Stóðust próf FME

Líkur eru á að danski leikfangaframleið-
andinn Lego muni ekki gleðja mörg börn 
um næst jól því fyrirtækið á í erfið-
leikum með að anna eftirspurn 
og segir talsmaður fyrir-
tækisins að flestar 
vörur Lego séu 
uppseldar. 

Ástæðurnar
fyrir þessu eru 
uppsagnir á starfs-
fólki hjá Lego og 
flutningur á fram-
leiðslu til Tékk-
lands og Mexíkó 
þar sem laun eru 
öllu lægri en í Dan-
mörku. Þetta varð til 
þess að framleiðsla á 

Legokubbum og fleiri leikföngum  merkj-
um Lego hefur dregist mjög.

Hér á árum áður 
gekk brandari 

sem hljóðaði svo: 
Hver er munurinn á 

kynlífi og Legókubb-
um? Ef svarið var, sem 

var reyndar oftast raun-
in: Ég veit það ekki, Þá var 

svarað um hæl; Haltu þig við 
Legókubbana. 

Spurningin nú er hins vegar hvort 
ekki megi beita sams konar spurn-
ingu um muninn á vörustýringu eða 
viðskiptum og Legókubbum.

Peningaskápurinn ...

Kaupþing banki spáir 
því að fasteignaverð 
hækki að jafnaði um 
eitt prósent á næsta ári 
og um átta prósent árið 
eftir.
Horfur á fasteignamarkaði hafa að 
mörgu leyti batnað frá því í júlí 
segir greiningardeild Kaupþings, 
en þá birti deildin síðast yfirlit yfir 
markaðinn.

„Framvinda á fasteignamarkaði 
á næstu tólf mánuðum veltur þó að 
töluvert miklu leyti á þróun efna-
hagsmála, þá einkum atvinnuá-
standi, og því framboði sem nú er í 
pípunum,“ segir deildin í úttekt 
sem kynnt var í gærmorgun. Þar 
kemur fram að í júlí hafi velta á 
fasteignamarkaði verið á hraðri 
niðurleið, en nú virðist sem sam-

drátturinn hafi verið að ganga til 
baka og veltan sé aftur að leita að 
meðaltali. „Launahækkanir og 
fólksfjölgun virðast hafa unnið 
markaðinum í hag og að einhverju 
leyti mætt hækkun vaxta.“

Samkvæmt spálíkani greining-
ardeildar Kaupþings hækkar 
íbúðaverð að meðaltali um eitt pró-
sent á árinu 2007 og um átta pró-
sent árið 2008. Í líkaninu er  tekið 
mið af þróun kaupmáttar, fjár-
magnskostnaðar og framboðs íbúð-
arhúsnæðis á næstu misserum. 
„Greiningardeild telur að kaup-
máttur muni aukast umtalsvert 
meira en gert var ráð fyrir í síð-
ustu spá vegna fyrirsjáanlegra 
lækkana matarskatta á fyrri hluta 
næsta árs sem hægja mun á verð-
bólgu. Jafnframt er gert ráð fyrir 
að framboðsaukning verði engin á 
næsta ári og að framboð nýrra fast-
eigna muni dragast saman um 5 
prósent árið 2008.“

Eimskip gekk í gær frá kaupum á 
bandaríska flutningsmiðlunar-
fyrirtækinu Pacific Tramper Serv-
ices, Inc. sem sérhæft er í flutning-
um á frosnum fiski frá Alaska. 
Ársvelta félagsins er um fimm til 
sex milljónir Bandaríkjadala á ári 
eða um 340 til 408 milljónir íslenskra 
króna. EBITDA er í kringum 350 til 
400 þúsund bandaríkjadala eða 24 
til 27 milljónir króna. Kaupin eru 
fjármögnuð með eigin fé.

Í fréttatilkynningu frá Eim-
skipi segir að kaupin muni styrkja 
stöðu félagsins í Alaska verulega, 
meðal annars með möguleikum á 
frekari þróun á frystigeymslu-
þjónustu í Dutch Harbor og þróun 
á frystiskipaþjónustu til Evrópu 
og Asíu. Þá opnist möguleikinn á 
því að tengja Alaska og norðvest-
urhluta Bandaríkjanna við alþjóð-
legt flutnings- og frystigeymslu-
net Eimskips. 

Eimskip kaupir PTI





greinar@frettabladid.is

Samgöngur og vegamál eru ofarlega á 
baugi um þessar mundir. Nýr formað-

ur Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
sjálfstæðismaðurinn Halldór Halldórsson, 
hefur gert nýjar kröfur í samgöngumálum 
að umfjöllunarefni í þessu blaði og Sam-
tök verslunar og þjónustu hafa nýverið 
skorað á stjórnvöld að gera tíu ára stór-
átak í vegamálum. Hugmynd SVÞ er að 
ríkið einbeiti sér að endurnýjun stofn-
brautakerfisins á næsta áratug, enda sé stofnbrauta-
kerfið úr sér gengið og þoli ekki lengur þá miklu 
umferð sem á því er.

Nú er það svo að 63 prósent landsmanna búa á höf-
uðborgarsvæðinu. Á hverju hausti er bitist um fjár-
magn til vegagerðar á Alþingi. Líklega verður kjör-
dæmapotið aldrei grímulausara en í þeim hræringum. 
Og gildir þá einu úr hvaða stjórnmálaflokki menn 
koma. Í 16 ár hafa samgöngumálin verið í höndum 
ráðherra Sjálfstæðisflokks. Margt hefur breyst til 
betri vegar en það breytir því ekki að höfuðborgar-
svæðið hefur setið eftir, rétt eins og Vestfirðirnir 
hafa setið eftir. Samgöngumál höfuðborgarsvæðis og 

Vestfjarða eru með öllu ósambærileg en 
eitt eiga þessi svæði sameiginlegt: Það er 
komið að þeim í forgangsröðun vegafram-
kvæmda á vegum ríkisins. Framkvæmda-
stoppið sem átti að slá á þensluna í sumar 
– af sumum kallað „90-daga-Haarde-áætl-
unin“ – gerði lítið sem ekkert gagn og 
mikið ógagn á þeim svæðum sem mest 
þurftu á lagfæringum að halda eins og á 
Vestfjarðakjálkanum.

Á mínum heimaslóðum liggja miklar 
umferðaræðar. Reykjanesbrautin og 
Hafnarfjarðarvegurinn kljúfa Garðabæ í 
þrennt. Krafan um að setja Hafnar-

fjarðarveg í stokk í Garðabæ er ekki ný af nálinni en 
hún verður háværari með auknum umferðarþunga og 
skertu öryggi vegfarenda. Lauslega áætlað gæti kost-
að 3-4 milljarða króna að setja Hafnarfjarðarveginn í 
stokk og brúa þannig bilið á milli miðsvæðis og 
vestursvæðis Garðabæjar. Það eru miklir peningar en 
á Hafnarfjarðarveginum er líka gífurleg umferð allan 
sólarhringinn. Lífsgæði fólksins sem býr í námunda 
við veginn og umferðaröryggi tugþúsundanna sem 
um hann aka daglega eru einnig í húfi.

Höfundur situr í samgöngunefnd Alþingis fyrir 
Samfylkinguna.

Setjum Hafnarfjarðarveginn í stokk

Hvernig er bezt að lýsa 
skuldasöfnun Íslendinga í 

útlöndum? Erlendar skuldir eru 
oftast metnar eins og þær koma 
af skepnunni og bornar við 
landsframleiðsluna, því að hana 
má hafa til marks um endur-
greiðslugetu innlendra lántak-
enda. Stundum er skuldastaðan 
heldur borin saman við útflutn-
ingstekjur, því að þær skila sér 
allar í erlendum gjaldeyri og eru 
því skárri mælikvarði á endur-
greiðslugetuna en landsfram-
leiðslan, sem skilar sér að mestu í 
íslenzkum krónum frekar en í 
beinhörðum gjaldeyri, en látum 
það vera. Ef skuldirnar vaxa líkt 
og landsframleiðslan, þá er 
ekkert athugavert við skuldasöfn-
unina, hún er þvert á móti eðlileg 
í gróandi þjóðlífi. Ef skuldirnar 
vaxa hraðar en framleiðslan, svo 
að hlutfall erlendra skulda og 
landsframleiðslunnar hækkar 
með tímanum, þá er ástæða til að 
staldra við og athuga, hvort 
skuldahlutfallið stefnir í 
óviðráðanlegar hæðir og hvort 
vöxtur skuldanna stenzt saman-
burð við þróun skulda í öðrum 
áþekkum löndum. 

Sumir líta svo á, að þessi 
algenga aðferð eigi ekki lengur 
jafnvel við og áður. Þeir segja: frá 
skuldunum þarf að draga 
eignirnar, sem keyptar eru fyrir 
lánsféð, og líta á hreinar skuldir 
við útlönd, það er erlendar 
skuldir að frádregnum erlendum 
eignum. Þeir bæta því gjarnan 
við, að síðustu ár hafi íslenzkir 
bankar í stórauknum stíl miðlað 
lánsfé milli erlendra viðskipta-
vina og auknar skuldir bankanna 
vegna erlendra viðskipta eigi því 
naumast heima í yfirlitstölum um 
erlendar skuldir Íslands. Hvað er 
hæft í þessu? 

Fyrri ábendingin á við gild rök 
að styðjast. Ef lán er tekið til að 
standa straum af fjárfestingu, er 
lántakan hagkvæm svo lengi sem 
eignin, sem fjárfest er í, skilar 
meiri arði en sem nemur vaxta-

greiðslum og afborgunum af 
skuldinni. Af þessu má ráða 
nauðsyn þess, að framkvæmdirn-
ar við Kárahnjúka skili nægum – 
og gagnsæjum! – arði. Þeir, sem 
eru læsir á ársreikninga fyrir-
tækja, geta að sönnu ráðið 
arðsemina nokkurn veginn af 
ársreikningum Landsvirkjunar, 
en samt virðast Landsvirkjun og 
yfirboðarar hennar í ríkisstjórn-
inni sjá sér hag í að sveipa málið 

leyndarhjúp. Leyndin hefur 
torveldað umræðu um hag-
kvæmni framkvæmdanna og 
vakið skiljanlega tortryggni. 
Gögnum Seðlabankans um erlend 
eignakaup innlendra aðila og um 
fjárstreymi að og frá landinu 
yfirleitt er með líku lagi ábóta-
vant. Skekkjan í greiðslujafnaðar-
bókhaldi Seðlabankans fyrir 2005 
nemur 6 prósentum af landsfram-
leiðslu, en svo mikil bókhalds-
skekkja er fáheyrð í seðlabanka-
reikningum þróaðra ríkja. Það 
verður því ekki með góðu móti 
ráðið af gögnum bankans, hversu 
mikil eignamyndun hefur átt sér 
stað á móti skuldasöfnun Íslend-
inga í útlöndum. Þær tölur, sem 
Seðlabankinn birtir, benda þó til 
þess, að erlendar skuldir hafi 

aukizt langt umfram fastar 
erlendar eignir, enda er það 
alkunna, að Íslendingar hafa 
keypt sér bíla, íbúðarhúsnæði og 
neyzluvörur í stórum stíl frekar 
en framleiðslutæki fyrir erlent 
lánsfé. Skýr sundurliðun erlendra 
eigna er nauðsynleg forsenda 
fullnægjandi áhættumats á 
erlendum skuldum þjóðarinnar, 
en slíka sundurliðun er þó hvergi 
að finna í gögnum Seðlabankans. 

Síðari ábendingin – um  það, að 
erlendar skuldir þjóðarbúsins 
myndu minnka til muna, ef 
bankarnir flyttu búferlum til 
útlanda, og þær séu því ofmetnar 
eftir því – orkar tvímælis. 
Hugsum okkur, að KB banki flytti 
til Englands með allt sitt hafur-
task eða Landsbankinn til 
Rússlands og tæki með sér 
þangað austur skuldirnar, sem 
hann hefur stofnað til vegna 
erlendra viðskiptavina sinna. Við 
það myndu skráðar erlendar 
skuldir Íslendinga skreppa saman 
sem því næmi. En það þýðir þó 
ekki, að erlendar skuldir Íslend-
inga séu að sama skapi ofmetnar 
eins og sakir standa. Svo lengi 
sem KB banki og Landsbankinn 
eru íslenzkir bankar, hlýtur það í 
ljósi sögunnar að teljast líklegt, 
að íslenzka ríkið hlypi undir 
bagga með þeim, ef á þyrfti að 
halda. Ef bankarnir færu úr landi 
og tækju sér önnur ríkisföng, 
myndi óbein og óskrifuð ábyrgð 
íslenzka ríkisins og þá um leið 
íslenzkra skattgreiðenda gagn-
vart bönkunum minnka. Sú 
viðtekna bókhaldsvenja að taka 
allar erlendar skuldir með í 
reikninginn, einnig þær, sem 
stofnað er til við milligöngu 
íslenzkra banka milli erlendra 
lánveitenda og erlendra skuldara, 
á því fullan rétt á sér. Þær 
skuldir, sem íslenzkir bankar hafa 
stofnað til með því til dæmis að 
veita ensku sparifé til danskra 
fyrirtækja, eru því réttmætur 
hluti af heildarskuldum Íslend-
inga í útlöndum.

Ef bankarnir færu úr landi

Gögnum Seðlabankans um 
erlend eignakaup innlendra 
aðila og um fjárstreymi að og 
frá landinu yfirleitt er með líku 
lagi ábótavant.

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Þ
ing Norðurlandaráðs hefur staðið yfir í Kaupmanna-
höfn undanfarna daga og því lýkur í dag. Norður-
landaráð er rúmlega hálfrar aldar gamalt og þing 
þess eru árlegur viðburður, þar sem á annað hundr-
að þingmenn og ráðherrar bera saman bækur sínar 

og ræða málin. Utan Norðurlandanna hafa margar þjóðir litið 
öfundaraugum til starfs Norðurlandaráðs, sem af mörgum 
hefur verið talið mjög sérstakt í samskiptum þjóða, ekki síst 
fyrir daga Evrópusamrunans. Utanríkismál voru ekki mikið 
rædd á vettvangi Norðurlandaráðs, en löndin komu sér samt 
saman um mörg og mikilvæg mál sem skiptu borgara þeirra 
miklu í daglega lífinu. Þarf ekki annað en minnast á sameig-
inlegt menntunar-, vinnu- og markaðssvæði í þessu sambandi, 
sem hefur skipt mjög miklu í áranna rás. Við Íslendingar 
höfum tekið þátt í Norðurlandasamstafinu og notið góðs af 
– höfum kannski löngum verið meiri þiggjendur en veitendur í 
þessum efnum. Ekki þarf annað en að vísa til þess hve margir 
Íslendingar hafa notið menntunar, og þá einkum framhalds-
menntunar, í skólum annars staðar á Norðurlöndum. 

Vegna þátttöku okkar í störfum Norðurlandaráðs var því tími 
til kominn að Íslendingur yrði valinn þar til æðstu trúnaðar-
starfa. Ráðning Halldórs Ásgrímssonar, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, í stöðu framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefnd-
arinnar var því mjög eðlileg ráðstöfun, sérstaklega í ljósi þess 
að þar er maður sem hefur í þrjátíu ár tekið virkan þátt í störf-
um ráðsins og þekkir starfsemi þess út og inn sem þingmaður, 
og síðar sérstaklega sem utanríkis- og forsætisráðherra. Finn-
ar mega ekki fara í fýlu þótt Halldór Ásgrímsson hafi verið 
ráðinn í þessa stöðu, en þjóðirnar eiga það sameiginlegt að 
vera í útjöðrum Norðurlandanna og fáir utan heimalandanna 
tala tungumál þeirra. Það er því mikilvægt fyrir bæði Finna og 
Íslendinga að þeirra landsmenn gegni lykilstöðum innan Norð-
urlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Mörg og mikil verkefni blasa við Halldóri Ásgrímssyni 
þegar hann tekur við framkvæmdastjórastöðunni um áramót, 
því undir Norrænu ráðherranefndina heyra ótal stofnanir, auk 
þess sem hún er tengiliður við fjölmarga utan Norðurlandanna 
og margir vilja leita í smiðju þessara fimm landa, sem oft hafa 
verið talin fyrirmynd fyrir velferðarmál í heiminum. Starf 
Halldórs verður því líkt og fyrirrennara hans, bæði inn á við 
og í síauknum mæli út á við, til að treysta böndin við nágranna 
Norðurlandabúa, sérstaklega þó í austri.

Við Íslendingar höfum reynt að rækja okkar næstu nágranna 
á vettvangi Norðurlandaráðs og í gær gekk í gildi Hoyviks-
samningurinn svokallaði, sem kveður á um sameiginlegt 
markaðssvæði Íslands og Færeyja. Þá hefur Valgerður Sverr-
isdóttir utanríkisráðherra lýst áhuga sínum á að opnuð verði 
sendiskrifstofa Íslands í Færeyjum, sem yrði mikið framfara-
mál í samskiptum okkar við Færeyinga. Í þessum efnum þurf-
um við líka að líta í vesturátt til Grænlands og rækta sam-
skiptin við Grænlendinga á sama hátt. Forgangsatriði í þeim 
efnum ætti að vera að halda uppi góðum og greiðum samgöng-
um milli landanna, því ef sú hlið mála er í lagi kemur annað oft 
af sjálfu sér. 

Norðurlöndin



Kannast einhver við að hafa 
látið þessi orð falla við sinn 

undirmann, eftir að hafa verið sett 
til forystu hjá ÍSAL-ALCAN.

Þegar Ragnar Halldórsson var 
forstjóri, hlustaði hann á skoðanir 
starfsmanna á gólfinu án þess að 
þeir fengju mínusstig.  Það mátti 
brosa og vera með glens.  Síðustu 
ár hafa aðrir stjórnarhættir tekið 
við.  Starfsmenn ganga með veggj-

um og 
þora vart 
að ræða 
saman.

9. maí 
1998 lenti 
ég í mjög 
alvarlegu
slysi á 
vinnu-
stað
mínum
hjá ÍSAL 
og var 
vart
hugað líf.  
Ég var í 

öndunarvél í þrjár vikur og síðan 
sex mánuði á sjúkrahúsinu.  Eftir 
það var mér boðin vinna í hlið-
gæslu þar sem ég hafði ekki þrek 
til að fara til minna fyrri stafa.  
Fyrirtækið lækkaði með því laun 
mín umtalsvert.  Trúnaðarmaður 
reyndi ásamt aðaltrúnaðarmanni 
árangurslaust að sýna forstjóra 
fram á að samkvæmt kjarasamn-
ingi ætti ég að halda óbreyttum 
launum í eitt ár eftir slysið.

Ég var niðurbrotinn eftir slys-
ið, en aðför Rannveigar forstjóra 
að mér braut mig gersamlega 
niður. Rafiðnaðarsambandið hafði 
staðið á hliðarlínunni og vonast til 
þess að hægt væri að leysa málið 
innan fyrirtækisins, en sá hvert 
stefndi hjá mér og kom svo inn í 
málið eftir að trúnaðarmenn höfðu 
árangurslaust reynt í hálft ár.  
Fyrirtækið vildi losna við að borga 
slysabætur.  Eftir að Rafiðnaðar-
sambandið hafði unnið málið fyrir 
mína hönd á öllum dómstigum, 
hefur Rannveig Rist haft horn í 
síðu minni, ásamt deildarstjóra 
Gunnari Guðlaugssyni og öryggis-
fulltrúa Halldóri Halldórssyni.

Halldór öryggisfulltrúi var 
kærður fyrir einelti af undirmanni 
sínum.  Málið fór fyrir 
eineltisteymi fyrirtækisins, sem 
ásamt ráðgjafaþjónustu í bænum 
leit á mál Halldórs mjög alvarleg-
um augum.  En í skrifstofubygg-
ingunni birtist hönd sem þaggaði 
málið niður.  Kæranda og þolanda 
var síðan sagt upp störfum!!  Hall-
dór hefur ítrekað verið staðinn að 
ósannindum m.a. gagnvart eigin-
konu minni í málaferlum mínum 
gagnvart fyrirtækinu.

Hroki og mannvonska hefur 
einkennt þessa aðila í minn garð 
og starfsmanna sem ekki eru 
nægilega undirlátir og sýna við-
eigandi ótta.  Í lok vinnudags 
fimmtudaginn 5. október 2006 
komu sendiboðar af skrifstofu til 
mín og tjáðu mér að þess væri 
óskað að ég hætti strax störfum 
hjá fyrirtækinu.  Ég spurði um 
ástæðu og svarið var að þau væru 
ekki ánægð með störf mín.  Engin 
önnur ástæða.  Allan þann tíma 
sem ég hef unnið hjá ÍSAL hefur 
aldrei verið kvartað undan störf-
um mínum eða ástundun í vinnu.

Höfundur er rafvirki og starfs-
maður ÍSAL í þrjátíu og sex ár..

Það er 
gott að 
stjórna 
með ótt-
anum

Alþingismenn og ráðherrar 
núverandi stjórnarflokka 

tuða sífellt um því hvað lágmarks-
laun verkafólks hafi hækkað 
umfram önnur laun í landinu. 
Viljandi mata þeir þjóðina á þeim 
ósannindum  að lágu launin hafi 
hækkað umtalsvert meira en þau 
hærri. Og viljandi ljúga þeir að 
þjóðinni að skattar hafi lækkað 
hlutfallslega mest á lágu launun-
um. Því miður er þessu öfugt 
varið. Skattabyrði á láglaunafólki 
hefur þyngst og lágu launin setið 
eftir. Þessari staðreynd reyna 

þeir þó að leyna með öllum til-
tækum ráðum. 

Það er ömurleg staðreynd að á 
sama tíma og ekki er hægt að 
manna umönnunarstofnanir og 
sjúkrahús vegna þess hvað kaupið 
þar er lágt, þá eru laun alþingis-
manna hækkuð um tugi prósenta 
umfram almenn laun í landinu. Það 
er engu líkara en ráðamenn þjóðar-
innar haldi að það sé einhver lausn 
á vandanum. Og það er táknrænt að 
ráðherrar og þingmenn núverandi 
stjórnarflokka skuli stöðugt vara 
við hækkun lægstu launataxta 
verkafólks, en steinhalda kjafti þó 
þeirra eigin laun hækki langt 
umfram það sem almenningur fær.  

Frá janúar 1998 til júlí 2006 hafa 
lágmarkslaun verkafólks hækkað 
um 94%, úr kr. 63.399 í kr. 123.000. 

Á sama 
tíma hefur 
fast þing-
fararkaup
alþingis-
manna
hækkað um 
120 prósent, 
úr kr. 
220.168 í kr. 
485.570.
Hefðu
lægstu
launin
hækkað
jafnt þing-

fararkaupi alþingismanna væru 
þau nú tæplega kr. 140.000 á mán-
uði. Til að jafna þann mun þurfa 
þau að hækka strax um 13,4 pró-
sent eða rúmlega kr. 16.500 á mán-
uði. Til samanburðar má geta þess 
að þingfararkaup alþingismanna, 
sem nú er kr. 485.570 á mánuði 
væri ekki nema kr. 427.126 ef það 
hefði fengið sömu hækkanir og 
lágmarkslaun verkafólks.

Það skal sérstaklega tekið fram 
að hér er eingöngu gerður saman-
burður á hækkunum á föstu þing-
fararkaupi alþingismanna og lág-
markslaunum verkafólks.

Höfundur er fyrrverandi for-
maður Vlf. Hlífar. (Greinin er birt í 
heild á Visir.is)

Ljúga stjórnvöld?



Stjórnmálamenn sem og aðrir 
verða að horfast í augu við 

nútímann og takast á við fram-
tíðina með opnum huga. Íslenskt 
samfélag hefur einfaldlega 
breyst á undanförnum árum og 
þó svo að fiskurinn hafi bókstaf-

lega brauðfætt 
þjóðina um ára-
tugaskeið þá er 
öldin önnur. 
Framleiðslu-
landið Ísland 
hefur hægt og 
sígandi siglt 
upp að hlið ann-
arra vestrænna 
þjónustusamfé-

laga og störfum á sviði þjónustu 
fjölgar ört á kostnað starfa í 
framleiðslu. Þetta kann að 
hljóma annarlega í eyrum þeirra 
sem hafa um áratugaskeið hlust-
að á þjóðarleiðtoga okkar tala 
um sjávarútveginn eins og hann 
sé forsenda þess að á Íslandi 
geti þrifist nokkuð líf en stað-
reyndin er sú að hlutdeild sjáv-
arútvegs í þjóðarbúskapnum fer 
minnkandi með hverju árinu. 
Til að setja þetta í skiljanlegan 
búning má nefna að árið 2005 
fluttu Íslendingar út þjónustu 
fyrir 120 milljarða króna en 
sjávarafurðir fyrir 110 millj-
arða.

Þegar kemur að forsendum hag-
vaxtar er nýting náttúruauð-
linda almennt álitin tvíeggjað 
sverð. Við þekkjum auðvitað 
dæmi um þjóðir sem búa yfir 
mjög ríkulegum náttúruauðlind-
um og miklum auðæfum en þó 
það hljómi kannski undarlega þá 
hefur auðlindasnauðum þjóðum 
almennt vegnað betur en þeim 

auðlindaríku. Ein meginástæða 
þess er sú að mikil áhersla á nýt-
ingu náttúruauðlinda leiðir 
gjarnan til þess að raungengi 
gjaldmiðilsins verður svo hátt 
að aðrar atvinnugreinar blæða 
og ná sér jafnvel mjög illa á 
strik. Þannig er í raun fjöl-
breyttu atvinnulífi fórnað fyrir 
skammvinnan hagvöxt. Flótti 
íslenskra hátæknifyrirtækja úr 
landi ætti því kannski ekki að 
koma neinum á óvart, nema þá 
kannski ráðamönnum sem virð-
ast ekki vilja skilja það sem 
fræðimenn hafa ítrekað bent 
þeim á í þessum efnum.

Ungt íslenskt athafnafólk ætlar 
ekki að sigla aftur til fortíðar og 
fara að byggja hér upp einhæft 
iðnaðarsamfélag í takt við það 
sem þekktist í hinum vestræna 
heimi fyrir áratugum síðan. Við 
verðum að taka fram fyrir hend-
urnar á mönnum sem telja það 
rétta leið, hversu gáfulegir sem 
þeir kunna að vera í máli sínu, 
fyrrum seðlabankastjórar eða 
hvaða titil sem þeir bera fyrir 
sig í fílabeinsturni sínum. 
Við þurfum að skipta um stjórn-
völd og breyta um stefnu á 
þjóðarskútunni - á meðan það er 
enn möguleiki. Við verðum að 
leiðrétta þann misskilning sem 
hefur gert sig heimakominn í 
huga þessara valdamiklu manna 
sem telja að framtíð okkar byggi 
á því að við sameinumst um það 
eitt að kreista út úr okkar fögru 
náttúru hvern einasta blóð-
dropa. Ég vil ekki kannast við 
þá stefnu.

Höfundur er viðskiptafræðingur 
og gefur kost á sér í 4.-5. sæti í 
prófkjöri Samfylkingarinnar í 
Suðvesturkjördæmi. (Greinin í 
heild er birt á Visir.is)

Úr fílabeinsturninum

Á meðan náttúruverndarmál 
eru í óreiðu af hálfu ríkisvaldsins 
þá liggur ábyrgðin hjá sveitar-
stjórnarmönnum og forsvars-
mönnum orkufyrirtækjanna. 
Orkufyrirtæki verða þess vegna 
að sýna hófsemd í verkum sínum 
og forðast að sækjast eftir rann-
sóknar- og virkjanaleyfum á svæð-
um sem hafa óumdeilt náttúru-
verndargildi. Brennisteinsfjöll á 
Reykjanesskaga eru dæmi um 
slíkt svæði þar sem enginn efast 

um náttúruvernd-
argildi þess. 
Ríkisstjórnar-
flokkarnir hafa 
enn ekki komið 
þessu svæði á 
náttúrverndar-
skrá eins og vera 
ber og því er enn 
talsverð hætta á 
að þessu einstaka 

ósnortna svæði verði spillt. 

Höfundur sækist eftir 1. sæti á 
lista Samfylkingar í Suðvesturkjör-

dæmi. (Greinin í heild á visir.is)

Hlífum Brenni-
steinsfjöllum

Árið 2002 hættu flestir heilsu-
gæslulæknar hjá Heilbrigðis-

stofnun Suðurnesja. Upp úr því 
fóru bæjaryfirvöld fram á það við 
heilbrigðisráðherra, sem þá var 
Jón Kristjánsson, að gerður yrði 
þjónustusamningur við Grindavík 
um að Grindavíkurbær gerðist 
reynslusveitarfélag í rekstri 
heilsugæslu.

Eftir 2 ára vinnu með heimsókn-
um í ráðuneytið og bréfaskiptum 
kom loks svar frá ráðuneytinu þar 
sem segir að Grindavíkurbær verði 
að semja við Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja um þjónustusamning, 
vilji bærinn reka heilsugæsluna.

Þegar eftir því er spurt við 
stjórnendur Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja hvort hægt sé að yfir-
taka reksturinn á heilsugæslunni 
er sagt að það sé hægt en þá þurfi 
leyfi heilbrigðisráðuneytis.

Sem sagt pattstaða vegna 
ákvörðunarfælni heilbrigðisráð-
herra.

Síðan gerist það að nýr heil-
brigðisráðherra tekur við, Siv Frið-
leifsdóttir. Eftir margra mánaða 
árangurslausar tilraunir við að fá 
viðtal er sveitarstjórnamönnum 
sagt að þeir geti ekki fengið tíma 
hjá ráðherra en embættismenn 
geti tekið á móti þeim. Þann 3. 
október höfnuðu þeir að Grindavík 
gerðist reynslusveitarfélag í 
rekstri á heilsugæslu.

Mér finnst það kjarkleysi hjá 
heilbrigðisráðherra að þora ekki 
að taka á móti bæjarfulltrúum 
sjálf.

Hörður Guðbrandsson sækist eftir 
3.-4. sæti í prófkjöri Samfylkingar-

innar í Suðvesturkjördæmi. 
(Greinin er birt í heild á visir.is)

Kjarklaus
ráðherra

Já, hvað er maður að brölta þetta 
í pólitík. Það hafa einhverjir 

spurt að þessu og flestir hvatt mig 
til dáða. Ég hef starfað í kringum 
stjórnmál í 17 ár, þá mest í bæjar-
pólitík, og fannst mér kominn tími 
á að stíga skrefið og taka þátt í 

prófkjöri
fyrir
alþingis-
kosningar. 

Helsta
ástæðan
fyrir fram-
boði mínu 
er sú að 
mér finnst 
mannlegi
þátturinn
hafa

gleymst, mér finnst hreinlega 
ríkisstjórnin hafa gleymt hinum 
almenna borgara. Það er svo mikil 
klikkun hérna, á meðan einstakl-
ingar þiggja svimandi há laun eru 
aðrir sem reyna að lifa af innan 
fátæktarmarka. Það á enginn að 
þurfa að vera fátækur á Íslandi í 
okkar ríka þjóðfélagi, en þetta er 
jú takturinn, þeir ríku verða ríkari 
á meðan fjárhagsáhyggjur aukast 
til muna hjá stórum hópi. 

Þessi mál hér að ofan eru bara 
nokkur þeirra mála sem ég mun 
berjast fyrir. Atvinnumál, mennta-
mál, málefni fjölskyldunnar og 
samgöngumál eru líka mál sem 
brenna á mér. 

Höfundur er þroskaþjálfi og 
sækist eftir 3.-5. sæti í prófkjöri 
Samfylkingarinnar í Suðurkjör-
dæmi. (Greinin er birt í heild á 

visir.is)

Hvað er ég að ves-
enast í pólitík?



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sannur indíánaandi sveif yfir 
vötnum á nýlegri tískusýningu í 
Sjanghæ.

Litríkar fjaðrir, bogar og höfðingja-
skrúð var fátt eitt af því sem líta mátti 
á tískusýningu hönnuðarins Ling Yali 
á tískuviku í Sjanghæ í Kína í lok 
október. 

Ling Yali er kínversk og hefur vakið 
talsverða athygli undanfarin ár fyrir 
fallega hönnun. Hin 29 ára tískuhönn-
uður hefur meðal annars unnið til 
verðlauna fyrir nýstárlega hönnun.

framhald bls. 2

Frumlegir 
frumbyggjar



Skólavörðustíg 18

  20% afsláttur 
í verslunum Hagkaupa

Fjarðargötu 13-15 • Sími 555-4420

st. 36-41
verð 5.990

st. 36-41
verð 6.990

st. 36-41, 
verð 11.990

Frábært úrval 
af kuldaskóm á alla 

fjölskylduna!

st. 40-46, 
verð 6.990

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Allra heilagra messa sem er frí-
dagur hér í landi markar ákveðin 
þáttaskil í tískuheiminum og um 
leið upphaf jólaverslunar. Eftir 
tískuvikuna í París og annasaman 
októbermánuð er vetrartískan 
nánast að syngja sitt síðasta hér í 
borg þótt veturinn sé aðeins rétt 
að byrja. Reyndar eru sum tísku-
hús fórnarlömb velgengni sinnar 
eins og Chanel svo dæmi séu 
tekin. Þar eru skápar tómir og 
töskur frá því í sumar eða frá 
síðasta vetri teknar fram til að 
fylla upp í götin í hillunum. Svo 
mikil hefur salan verið að allar 
vinsælustu töskurnar eru löngu 
uppseldar og þær sem voru 
afhentar seinna frá framleiðend-
um seljast á nokkrum dögum. 
Svona er hungur viðskiptavin-
anna mikið eftir nýmeti.

Í nóvember er það „skemmti-
siglingatískan“ eða „cruise-
línan“ sem tekur völdin hjá tísku-
húsunum. Það er hásumarlína 
um miðjan vetur sem, eins og 
nafnið gefur til kynna, var í  upp-
hafi hugsuð fyrir þá sem fara í 
siglingar á suðlægar slóðir til að 
stytta veturinn. Cruise-línan er 
því fyrir vikið litrík og í henni er 
oft mikið notað af pallíettum og 
semelíusteinum frá Swarovski. 
Því er hún einnig tilvalin til að 
nota í kampavínsteiti í kringum 
jól og áramót. 

Stærstu hönnuðir tískuheims-
ins leita sífellt leiða til að koma 
viðskiptavinum sínum á óvart og 
það sem sumir þeirra gera um 

þessar mundir er að færa „ready-
to-wear“ nær hátískunni með 
gríðarlegri vinnu við útsaum, 
plíseringar og alls kyns skraut. 
Þetta hefur Alber Elbaz mikið 
gert hjá tískuhúsi Lanvin. Þar 
geta tugir metra farið í einn kjól 
sem unnið er að tímum saman 
við að búa til fellingar í og plís-
era, allt í höndunum.

Karl Lagerfeld hefur heldur 
ekki verið að hugsa um að spara 
vinnutímann við hönnun nokk-
urra af siglingakjólum sínum að 
þessu sinni. Í einum þeirra, úr 
hvítu tweedmússlíni, hefur verið 
smeygt áprentuðu músslíni í 
graffiti-stíl frá útsaumsmeistar-
anum Lesage, eftir að kjóllinn 
hefur verið settur saman úr 
nokkrum efnisbútum. Heildar-
vinnutími við hvern kjól er um 
sextíu og sex stundir. Annar kjóll 
sem hægt er að ímynda sér að sé 
aðeins enn einn lítill svartur kjóll 
er með Lesage-útsaumað belti 
sem hefur tekið um níutíu og sex 
tíma að fullkomna. Verðið er auð-
vitað í takti við vinnuna og kosta 
þessir kjólar á milli átta og tíu 
þúsund evrur. Það er reyndar 
annað einkenni á siglingatísk-
unni að ekki eru mörg eintök af 
hverri flík fyrir sig svo þessir 
kjólar verða strax í byrjun hálf-
gerðir safngripir og ekki ólíklegt 
að þeir verði einhvers staðar í 
„vintage-búðum“ í öðru lífi eftir 
einhver ár.

Auðvelt í notkun - 
frábær árangur

(Lúsaforvörn) Lúsin helst 
síður í vel hirtu hári. 

Inniheldur rósmarín sem 
fælir lúsina frá.

Fæst í apótekum og Hagkaupum 
um land allt

Comb and Care 
Flókasprey

Um þessar mundir höldum við 
     upp á sjö ára afmæli verslunarinnar.
Njóttu þess með okkur

Fjörður •
565 7100

Það er full ástæða til
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                kynningar í Lyf og Heilsu
Fimmtudagur 2. nóvember frá kl. 14-17 – Mjódd
Föstudagur 3. nóvember frá kl. 15-18 – Austurver
Fimmtudagur 16. nóvember frá kl. 15-18 – Melhagi
Laugardagur 18. nóvember frá kl. 13-16 – JL Húsið
Föstudagur 24. nóvember frá kl. 16-19 - Kringlan 1. hæð



Tölvur kynntar á nýstárlegan 
hátt.

Acer á Íslandi og IOD stóðu fyrir 
nýstárlegri tískusýningu í vöru-
húsnæði IOD í síðustu viku. Þar 
var verið að kynna nýja línu af 
Acer búnaði. Það var gert með 
því að halda tískusýningu þar 
sem fyrirsætur frá Eskimo gengu 
um í fötum frá GK Reykjavík og 
höfðu sem aukahluti nýjustu 
tæknina. Undir spilaði DJ Daddi 
Diskó.
„Þetta er hugmynd sem varð til í 
umræðu Ásgeirs framkvæmda-
stjóra og mín fyrir rúmu ári. 
Okkur langaði til að kynna Acer 
og kynna tölvur á einhvern nýstár-
legan hátt,“ segir Halla S. 
Margrétardóttir Haugen hjá 
markaðsdeild IOD. Tilefni 
sýningarinnar var síðan að for-
stjóri Acer Benelux, Hr. Marc 
Pauly, var að koma í fyrstu heim-
sókn til IOD sem er dreifingar-
aðili Acer á Íslandi.
„Gestunum sem var boðið eru 

vanir að skoða tölvur í hillum og á 
stöndum á sýningum og er óhætt 
að segja af viðbrögðum þeirra að 

dæma að þessi nýja aðferð sló í 
gegn,“ segir Halla en lögð var 
mikil áhersla á flotta umgjörð. 

Tölvutískusýning

GLEÐIN BYRJAR Í DAG

25%
GYLLTI KÖTTURINN         4. NÓVEMBER

AFSLÁTTUR AF
VÖLDUM VÖRUM

AUSTURSTRÆTI 8 •534 0005  •HALLO@GYLLTIKOTTURINN  •WWW.GYLLTIKOTTRUINN.IS

1 ÁRS

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Er þér kalt á 
höndunum?
Úrval af ítölskum og 
dönskum gæðahönskum 
fyrir dömur og herra

Heildsölu lagersala
2.-6. nóvember 2006

                                Listaverð        Útsöluverð frá
Útivistarjakki 29.990  11.900
Barnaúlpur  8.900  3.900
Skíðabuxur  15.900  7.900
Flíspeysa  12.990  5.900
HiTec Golfskór  12.990  5.900
Fótboltaskór  13.990  5.900

Einnig mikið úrval af:
Skíðafatnaði, Útivistarfatnaði, Golffatnaði, Íþróttafatnaði, 

Brettafatnaði, Barna-, unglinga- og fullorðinsstærðir

Við rýmum til á lagernum fyrir  nýjum vörum.
Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði!

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað 

magn er til af öllum vörum

Opnunartími
  Fimmtud. 14-20
  Föstud. 14-20
  Laugard. 10-18
  Sunnud. 11-17
  Mánud. 14-20

ZO-ON Iceland
Nýbýlavegur 18

(gengið inn Dalbrekku megin)

50-90% afsláttur!!



Sú kona sem er á allra manna vörum 
í Bandaríkjunum í dag er leikkonan 
og leikstjórinn Sofia Coppola sem 
færði okkur myndir eins og Lost In 
Translation og er nýbúin að frum-
sýna mynd um spillta franska 
stelpu.

Þessi hæfileikaríka dóttir leik-
stjórans Francis Ford Coppola 
hefur verið rómuð erlendis fyrir  
mjög fágaðan fatasmekk. Hún 
hefur verið kölluð best klædda 
konan í Bandaríkjunum af mörg-
um tískuspekúlöntum og fata-
hönnuðurinn Marc Jacobs nefndi 
tösku eftir henni. Engin furða, 
þar sem Sofia var lærlingur hjá 
Marc og hefur hann kallað hana 
gyðjuna sína. Reyndar er oft sagt 
að hún fari ekki út úr húsi án þess 
að vera í kjól en það eru bara sögu-

sagnir sem við skulum ekki stað-
festa.

Eins og nýjasta myndin hennar 
Marie Antoinette sem gerist í 
Frakklandi á sautjándu öld einkenn-
ist stíll Sofiu af klassískum sniðum 
en samt einföldum sem hvaða kona 
getur apað eftir. Til að taka upp 
hennar stíl mælum við með:
1. Ökklasíðum kjólum í svörtu og 

hvítu.
2. Ermastuttum peysum sem byggja 

á klassískum peysum frá lokum 
18. aldar.

3. Perlum, alltaf klassískt og klikkar 
aldrei.

4. Röndóttum Navy bolum. Helst 
síðum sem ná niður fyrir  mitti. 

5. Setja eitthvað sætt á kjólinn. Til 
dæmis slaufu eins og Sofia gerir. 

Sofia Coppola heillar marga 

Geisha á 
gallabuxum

Finnst þér leiðinlegt þegar nagla-
lakkið fína, (sem þú hafðir tölu-
vert fyrir því að bera rétt á negl-
urnar), byrjar að flagna? Þá gæti 
það nýjasta frá OPI reynst þér vel 
því hér er um að ræða naglalakk 
sem kemur í veg fyrir að lakkið 
flagni af og fyrir vikið endist 
liturinn miklu lengur. Berið eitt 
lag á hreinar neglur áður en litað 
lakk er borið á og neglurnar hald-
ast fínar lengur. 

Chip Skip
Nýtt frá OPI

NEYTENDUR 
HAFA TALAÐ SÍNU MÁLI!
Um leið og við viljum þakka viðskiptavinum okkar fyrir frábærar móttökur á 
opnunarhelgi Sappos viljum við óska neytendum til hamingju með því að stuðla 
að „VERÐLÆKKUN TIL FRAMBÚÐAR”  í skóm & fylgihlutum! Sappos stendur við 
sitt og býður áfram frábæra vöru á verðum sem hingað til hafa eingöngu átt heima 
erlendis . . . Kæru neytendur, njótið vel.

Miðhrauni 14 · Garðabæ
Sími 534 5700 · www.sappos.is

Opið fi mmtudaga - sunnudaga frá kl. 12 - 19

Stærðir: 24-39
Litir: úrval lita

Stærðir: 22-35
Litir: svart

Stærðir: 40-46
Litir: svartur

Stærðir: 40-46
Litir: svartur

Loðfóðraður kuldaskór með rennilás innan á hlið.

2000 kr.

1000 kr.

Stærðir: 30-39
Litir: bleikt, svart

2500 kr.
Stærðir: 40-46
Litir:  svartur

1000 kr.

Stærðir: 40-46
Litir: köfl óttir

Dempun í hæl

5000 kr.

Stærðir: 40-46
Litir:  svartur

LEÐUR
að innan
og utan

3000 kr.

Stærðir: 40-46
Litir:  brúnn, svartur

LEÐUR
að

innan

2500 kr.
Stærðir: 40-46
Litir:  brúnn

2500 kr.

2000 kr.

1500 kr.

Frábærir jólaskór

Stærðir: 22-30
Litir:  svartur, rauður

2000 kr.

Stærðir: 22-30
Litir:  svarturFrábærir jólaskór

”Þetta er aðeins brot 
af tilboðsvörum 

helgarinnar”

UNGBARNAGALLAR
Stærðir: 68-92
Litir: rauður, blár

3000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  svartur, brúnn

500 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  gull, svart, grænt

1500 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  brúnn, svartur

1000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  brúnn, svartur

1500 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  brúnn

4000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir:  grár

Vatnsvarinn CON-TEX ®

Frábært úrval af húfum, 
hönskum frá 300 kr.

300 kr.

EKTA KÁLFASKINN
Dömu- og herrastærðir

2000 kr.

1500 kr.

2500 kr.



Tískusýning á Skólavörðustíg

Á kjötsúpudegi sem haldinn var nýlega á Skólavörðustíg var mikið um 
uppákomur. Meðal þeirra var tískusýning á fötum Maríu Lovísu fata-
hönnuðar. „Ég ákvað að vera með sýningu á nýjustu hönnuninni fyrir 
veturinn,“ segir María Lovísa sem fannst vel til takast. „Þetta gekk mjög 
vel enda fylgdust fjölmargir með.“
María Lovísa notar íslensku ullina mikið í fötum sínum, bæði í kápur og 
peysur. Þá ber einnig töluvert á íslensku skinni í hönnun hennar. Fyrirsæt-
urnar í tískusýningunni voru í skóm frá Gallerí Grjóti á Skólavörðustíg.

Íslensk hönnun

Í dag kl 14 opnar verslunin Lykkju-
fall í Garðastræti 2, en hún mun 
m.a. hafa á boðstólnum fatnað sem 
hentar vel konum sem eru með 
barn á brjósti. Eigendur verslun-
arinnar eru hjónin Valdimar Geir 
Halldórsson og Sigrún Baldurs-
dóttir, en Sigrún segir að hún hafi 
lengi gengið með hugmyndina í 
kollinum. „Vinkona mín, sem eign-
aðist barn, var alltaf í vandræðum 
með að gefa brjóst í fjölmenni og 
það fékk mig til að velta því fyrir 
mér hvort ekki væri sniðugt að 
hanna slíkan sérfatnað. Þegar ég 
fékk svo styrk frá Nýsköpunar-
sjóði námsmanna lét ég verða af 
þessu, setti til dæmis skoðana-
könnun inn á Barnaland.is og 
heilsugæslustöðvar þar sem ég 
rannsakaði afstöðu fleiri kvenna 
til þessa máls og eftir að hafa 
skoðað þetta svona frá nokkrum 
hliðum lét ég af því verða að 
undirbúa verslunina og setja 
framleiðslu af stað.“ 

Sigrún ætlar fyrst og fremst að 
bjóða upp á hönnunarvöru, sem er 
heppileg fyrir brjóstagjafatíma-
bilið, en hentar líka vel fyrir og 
eftir meðgöngu. „Fatnaðurinn er 
samt aðallega hannaður með það 
í huga að gera brjóstagjöfina 
sem þægilegasta, sérstaklega á 
almannafæri, því ekki þarf að 
fletta upp um sig og sýna maga,“ 
segir Sigrún. Hún bætir því við að 
í versluninni standi líka til að selja 
fleira en fallegar prjónapeysur. 
„Við ætlum líka að vera með 
ýmsar handunnar hönnunarvörur 

svo sem barnaleikföng, handunnar 
bækur, fylgihluti, myndaramma 
og flottar töskur.“ 

Lykkjufall er í húsnæði beint á 
móti Heilsugæslustöð miðbæjar, 
þar sem ungbarnaeftirlit fer fram. 
Sigrún segir að staðsetningin hafi 
ekki ráðið úrslitum um þá ákvörð-
un að opna verslun sem sérhæfir 
sig í fatnaði fyrir nýbakaðar 
mæður, „Þetta atvikaðist bara 
þannig að þetta húsnæði var laust 
og staðsetningin alveg einstaklega 
heppileg.“

Verslunin verður opin mánu-
daga til föstudaga frá 13-18, laug-
ardaga 12-16, en lokuð á miðviku-
dögum.  

Fyrir brjóstagjöf
Lykkjufall er verslun með vörur fyrir konur með barn á brjósti.

Stundum horfa menn á varir 
kvenna og hugsa hversu gott væri 
að fá að kyssa þær. En hvað með 
þá sjálfa? Eiga ekki strákar líka að 
hafa mjúkar varir? Clarins hefur 
sett á markaðinn varasalva sem er 
sérstaklega hannaður fyrir stráka, 
en hann glansar hvorki né klístr-
ast og hefur ekkert  bragð. Slíkur 
varasalvi er alveg nauðsynlegur 
ef halda skal í skíðaferðir, en einnig 
hentar þetta vel dags daglega til 
að koma í veg fyrir sár og flagn-
aða húð á vörunum.

Varasalvi 
fyrir stráka
Dúnmjúkar varir dáðadrengja.

Laugavegi 66

Símapantanir: 552 2460

GELNEGLUR
HANDSNYRTING
FÓTSNYRTING
VAXMERÐFERÐIR
ANDLITSBÖÐ
LITUN OG PLOKKUN
HÚÐSLÍPUN
SÝRUMERÐFERÐIR
FÖRÐUN
TÁSUNEGLUR

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Frábært úrval 
af leður- og 
loðskinnsjökkum 
og kápum.

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS



Hárgreiðslustofan Mólekúl var 
opnuð fyrir skemmstu á Vega-
mótastíg 4.

„Þetta er hárgreiðslustofa og hjá 
okkur starfar naglasérfræðing-
ur,“ segir Rúna Magdalena Guð-
mundsdóttir. „Hér er fagleg ráð-
gjöf og þjónusta í fyrirrúmi. Þá 
notumst við eingöngu við hágæða-
vörur, liti og skol frá Matrix og 
sjampó, næringu og uppbyggingar-
efni frá L´Oreal og Paul 
Mitchell.“

Mólekúl var opnuð föstudaginn 

13. október síðastliðinn og segir 
Rúna hlæjandi frá því að þær Sig-
rún Garðarsdóttir, sem á einnig 
hlut í stofunni, hafi ekki látið hjá-
trú standa í vegi fyrir því að sú 
dagsetning skyldi verða fyrir val-
inu.

Að sögn Rúnu hafa viðtökur við 
Mólekúli farið fram úr öllum 
væntingum en næsta kvöld verður 
heljarinnar partíi slegið upp í 
húsakynnunum til að fagna opnun-
inni. Viðbúið er að partíið verði 
fjölmennt, enda hafa þær Rúna og 
Sigrún getið sér góðs orðs í brans-
anum.

Auk þess er Mólekúl á besta 
stað í bænum, nánar tiltekið á milli 
Vegamóta og Ölstofu Kormáks og 
Skjaldar, þar sem hárgreiðslustof-
an Mojo var áður til húsa.

Ný hárgreiðslustofa á besta 
stað í bænum 

Gyllt rönd á augun ásamt 
gegnsæjum augnskugga á fyrir-
sætum Valentinos. 

Á myndinni má sjá fyrirsætu sem 
var förðuð af snyrtisérfræðingi 
tískuhönnuðarins Valentino. Hér er 
lagt  upp úr náttúrulegu útliti og til 
þess voru notaðir gegnsæir litir á 
augu og kinnar og rauður, léttur 
varalitur. Hörundið er matt, en gyllt 
rönd var sett á augnlokin og á brún-
ir efri vara. „Hárið er tekið saman í 
hnút aftan á hnakka, en ekki of 
snyrtilega. Þess vegna er það túper-
að fyrst og svo snúið upp. Rauða 
hárbandið er svo til að draga athygl-
ina að andlitinu,“ sagði Pat 
McGrath, hárgreiðslukona hjá 
Valentino, um hárstíl fyrirsætunnar.

Náttúrulegt

Belgísku hönnuðurnir vinsælu 
spila hér út sínu nýjasta trompi; 
ilmvatni sem ber heitið Flower 
Bomb. Þessi ilmur á eflaust eftir 
að verða sígildur líkt og Chanel 5 
eða Shalimar því hver sem af 
honum lyktar segir einfaldlega 
ahhhhh ... Ilmurinn góði fæst ein-
göngu í Debenhams, Smáralind. 

Blóma-
sprengja
Victor og Rolph kynna nýjan 
ilm á markaðinn.

NÝ VERSLUN!

Laugavegi 7 • Sími: 551 3033

NÝJAR VÖRUR

FRÁBÆRT ÚRVAL 

AF JAKKAFÖTUM OG YFIRHÖFNUM



Hjá Þjóðminjasafninu og Ljós-
myndasafni Reykjavíkur er að 
finna gríðarlegt safn mynda sem 
almenningur getur fengið að 
skoða. Sjái menn svo mynd sem af 
einhverjum ástæðum heillar, er 
hægt að láta stækka hana upp og 
kaupa gegn sanngjörnu verði. 
Slíkar myndir eru tilvaldar sem 
afmælis- eða jólagjafir, en svo má 
líka kaupa fallega ljósmynd til að 
hengja upp í stofunni eða hvar 
sem er á heimilinu. Hafi amma þín 
einhverntíma birst opinberlega á 
ljósmynd, (t.d. þar sem hún ung að 
árum heilsar forseta eða syngur á 

skemmtun), gæti verið að sú ljós-
mynd leynist í öðru hvoru safninu. 
Að fá slíka gjöf, myndi eflaust 
laða fram undrunarsvip og kæti 
hjá ömmu gömlu, enda um sér-
staklega persónulega og skemmti-
lega gjöf að ræða.

Myndabanka Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur er að finna á Netinu 
undir vefslóðinni http://ljosmynda-
safnreykjavikur.is, en vilji menn 
finna myndir hjá Þjóðminjasafni 
þarf að hafa samband við mynda-
safn í síma 5302200. Að auki má 
senda tölvupóst á thjodminja-
safn@thjodminjasafn.is

Láttu stækka gamla ljósmynd
Gamlar íslenskar ljósmyndir hafa löngum heillað marga.

Skólavörðustíg 21 • Sími 551 4050 • Reykjavík

Úrval af gæðarúmfatnaði
Margar gerðir og margir litir

Fyrir endurnærandi svefn



Flestir kannast við rafmagnssnúr-
ur í hrúgu á gólfinu, sérstaklega í 
stofunni þar sem ótal raftæki eiga 
heima. Það getur verið erfitt að 
komast að til að þrífa undir öllum 
þessum snúrum, en rafmagnið 
getur líka ógnað öryggi heimilis-
fólksins og gæludýra. Hér eru 
nokkur ráð um frágang á rafmagni 
og snúruflóðinu. 

Það er nauðsynlegt að allar raf-
magnslagnir heimilisins séu í lagi 
og algert skilyrði að allar raflagn-
ir á baðherbergi og þvottahúsi séu 
jarðtengdar þar sem vatn getur 
leitt rafmagn. Lekastraumsrofi 
þarf að vera til staðar og hann 
þarf að vera í lagi. Rofinn ásamt 
jarðtengingu raflagna er örugg-
asta vörnin gegn raflosti. Inn-
stungur á heimilinu þurfa einnig 
að vera heilar og vel festar í vegg-
inn. Öryggislæsingar draga veru-
lega úr slysahættu og fást í nokkr-
um gerðum. Allar nýrri innstungur 
eru með innbyggðar öryggislæs-
ingar eða skífur þar sem lokað er 
fyrir götin og henta vel fyrir inn-
stungur sem eru í stöðugri 
notkun. Fyrir innstung-
ur sem eru sjaldan 
eða aldrei í notkun 
má setja á lok sem 
þarf að taka út ef á 
að nota innstunguna. 
Fáið ráðgjöf fagmanna 
ef þið eruð ekki viss. 
Stærstu rafmagnstækin er gott 
að taka úr sambandi á kvöldin, 
eða nota fjöltengi með rofa á. 
Öruggast er þó alltaf að taka 
úr sambandi, sér-
staklega þegar farið 
er að heiman. Oft 
fara rafmagnstæki 
aðeins í dvala og það 
eru dæmi um að kvikn-
að hafi í út frá tækjum 

út af því. Þegar farið er í lengri 
ferðalög er þetta sérstaklega mik-
ilvægt. Gamlar og trosnaðar raf-
magnssnúrur þarf að endurnýja 
því þær geta skapað eldhættu. Þar 
sem börn eru á heimilum ættu raf-
magnssnúrur ekki að hanga niður 
á gólf eða liggja eftir gólfinu þar 
sem barnið getur náð til þeirra og 
togað yfir sig þunga hluti. Einnig 
getur verið gott að fjarlægja 
ónauðsynlegar framlengingar-
snúrur og fjöltengi eða koma þeim 
fyrir í veggfestingum eða öðrum 
snúrugeymslum eins og snúru-
hjólum, eða gormum. Ágætis 
snúrugeymslur og lausnir, að 
gerðinni Rabalder, fást í verslun-
um IKEA. Í flestum  rafvöru- og 
húsgagnaverslunum eru svipaðar 
lausnir í boði. Dæmi eru um að 
gæludýr hafi nagað rafmagns-
snúrur, sérstaklega nagdýr sem 
eru höfð laus eða kettlingar og 
hvolpar að leik. Við þetta geta 
dýrin slasast og skapað eldhættu 
ef ekki upp kemst um skemmdina. 
Einnig þarf að athuga allar raf-
magnsleiðslur ef vitað er um 
músa- eða rottugang í húsum. 
Þessar öryggisvörur er hægt að 
fá víða svo sem í barnavöruversl-
unum, lyfjaverslunum, matvöru-

verslunum, bygg-
ingavöruverslunum 
og húsgagnaversl-
unum.

Heimildir og 
nánari upplýsing-
ar: IKEA www.
ikea.is, Lands-
björg www.lands-

bjorg.is, Lýðheilsustöð-www.
lydheilsustod.is.

Rafmagns- og snúru-
flóð heimilanna

Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17 rumogsofi.is

Í tilefni af því að 70% þjóðarinnar
eru fylgjandi hvalveiðum veitum við

allt að 70% afslátt af rúmum og sófum!
Andstæðingar hvalveiða sem eru 10% fá 10% afslátt.
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Ég fæ að vera í 
Greenpeace

sófa!

Enginn fer til
Spánar því þar eru 

NAUTABANAR.

Ef mannslífið væri jafn 
hátt skrifað og mitt 
væri heimurinn betri.

Svíar selja 
hríðskotabyssur

en elska 
okkur.

Munaðarlausu börnin
samglöddust mér þegar

ég var ættleiddur.

Félagar!
öll dýr eru jöfn en
sum eru jafnari 

en önnur. 

Hro… Zzzz
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Við og þorskseiðin
skiptum ljósátunni

jafnt á milli 
okkar.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Út af ströndum Afríkuhornsins þar sem Sómalía 
skagar úr í Indlandshaf er dálítill eyjaklasi sem 
nú tilheyrir ríkinu Jemen á Arabíuskaga. Eyjarnar 
eru fjórar, en aðeins þrjár í byggð. Eyjar þessar 
hafa verið aðskildar meginlandi Afríku í meira 
en sex milljónir ára og vegna þessarar löngu 
einangrunar hefur þarna myndast afar einstætt 
gróðurríki með fjölda tegunda sem hvergi er að 
finna annars staðar á jarðarkringlunni, þótt flóra 
eyjanna hafi í grundvallaratriðum þróast út af 
þeim plöntum sem algengar voru á afríska 
meginlandinu í lok Júratímabilsins. En á meðan 
stórir grasbítar röguðu um fastalandið og stýrðu 
beint og óbeint gróðurframvindunni þar, fengu 
eyjaplönturnar frið fyrir slíkum gestum og gátu 
þroskast óáreittar í þá átt sem aðstæður á eyjun-
um buðu upp á. Stóra grasbíta, eða aðrar stórar 
skepnur var þar ekki að finna fyrr en fólk fór að 
flytjast til eyjanna fyrir svo sem tvö- til þrjúþús-
und árum. En eyjaskeggjar, siðir þeirra og sér-
stakir lifnaðarhættir eru ekki til umfjöllunar hér, 
þótt full ástæða væri til vegna þess að hvergi í 
heiminum mun vera til jafn löng, samhangandi 
saga um virka stjórnun á nýtingu náttúruaðlind-
anna með sjálfbærnina að leiðarljósi.

Stærsta eyjan heitir Sókotra, eða Soqotra eins og 
heimamenn vilja að ritað sé á latínuletri, og liggur 
frá vestri til austurs. Íbúarnir eru um 40.000. 
Eyjan er á stærð við Reykjanesskagann en á köfl-
um mun hálendari, því að til beggja enda hennar 
eru háir fjallaklasar með fjallatoppum í 1500 
metra hæð yfir sjávarmáli. Láglendið er mest 
sandar og sólbakaðar sandsteinsklappir en fjalla-
kjarninn er úr hörðu graníti. Á sólbökuðu lág-
lendinu er fremur þurrt og regnskúrir sjaldgæfar. 
Gróður þar er kyrkingslegur. Margar plöntu-
tegundirnar safna vatnsforða í rótarhnýði djúpt í 
jörðu, eða þá að þær vaxa eins og tré og belgja 
bolinn út sem einskonar vatnsforðabúr sem fyllt 
er á eftir hverja skúr. Upp til fjalla dregur ský að 
fjallatoppunum og þar rignir meira. Í hlíðunum 
er strjáll runnaskógur sem gefur undirgróðri 
skjól fyrir sterkustu sólargeislunum. Árstíða 
gætir þarna: Mestan part ársins gassar sólin yfir 
guma og grundir, en svo kemur svalur árstími 
þegar kaldir hafstraumar að sunnan mæta hlýju 
lofti norðan að. Þá verða nöprustu dagarnir þarna 
eins og mildir júlídagar í úrkomusumri hjá 
okkur.

Í þetta umhverfi hafa vestrænir garðyrkjumenn 
sótt fjölda plöntutegunda sem við könnumst við 
sem pottaplöntur. Flestar þeirra eru eftirsóttar 
af söfnurum vegna þess hversu „skrýtnar“ þær 
eru, en aðrar hafa verið vinsælar blómplöntur í 
fjölda áratuga. Sem dæmi má nefna jólabegón-
íuna sem var „jólablómið“ áður en jólastjarnan 
hafði vinninginn. Nú er jólabegónían sjaldgæf 
sjón hér á landi, þótt enn sé hún mörgum jóla-
væmnum Norðmönnum jafn mikilvæg og jóla-
tréð. Aftur á móti hefur mörtuvöndur átt vaxandi 
viðtökum að fagna hérlendis síðustu áratugina. 
Mörtuvöndurinn er afar nett og þybbin einær 
jurt frá Sókotru. Þar sprettur hún upp um regn-
tímann og blómstrar bláum, bleikum eða hvítum 
blómum. Fellir síðan fræ og deyr þegar rakann 
þverr. Mörtuvöndurinn tilheyrir ættkvíslinni 
Exacum sem í eru um 60-65 tegundir dreifðar um 
tiltölulega mjótt, skeifulaga belti sunnan frá 

Zimbabwe norður, austur og suðurum allt til 
norðurstrandar Ástralíu. Carl von Linné nefndi 
ættkvíslina Exacum. Það er gamalt grískt nafn á 
kornblómi. Hann bætti svo um betur og gaf 
mörtuvendinum tegundarheitið „affine“ sem 
þýðir „næstum því eins og“. En mörtuvöndur er 
alls óskyldur kornblómi. Hann er af Maríuvandarætt 
og á nokkra ættingja hér uppi á Íslandi.

Mörtuvöndur hefur líka verið kallaður „persa-
fjóla“ og ber það alþýðuheiti á mörgum tungu-
málum, enda þótt hann hafi engin tengsl við 
Persíu og sé allsendis óskyldur fjólum. Mörtu-
vöndurinn er fáanlegur í blómabúðum frá miðju 
sumri og fram á haust. Blómgunartími hverrar 
plöntu er langur, eða allt að þrír mánuðir. Plönt-
urnar þurfa að standa á fremur björtum stað, 
varðar gegn sterku sólskini. Moldinni er best að 
halda jafnrakri allan tímann og snotrast er að 
klípa sölnuð blóm burt um leið og þau sjást. Það 
örvar líka blómgunina. Hægt er að fjölga plönt-
unum með græðlingum, en þeir skila litlu og lifa 
sjaldan af veturinn svo að árleg endurnýjun er 
nauðsynleg. Ýmist með innkaupum á nýjum 
plöntum eða að ala þær upp af fræi á vorin.

Mikið úrval af 
gjafavörum



Góð dyramotta getur komið 
sér vel á haustin og veturna 
þegar blautt og kalt er í veðri 
og snjór og óhreinindi berast 
inn með heimilisfólki. Finnbogi 
Karlsson í Kjaran selur mottur 
sem taka í sig megnið af því 
sem á ekki að fara alveg inn á 
gólf.

Finnbogi segir að dyramotta sé 
ekki það sama og dyramotta og á 
meðan sumar geti verið mjög 
góðar séu aðrar meira upp á 
punt. „Dyramotta þarf náttúru-

lega fyrst og fremst að geta tekið 
við slabbinu og drullunni,“ segir 
hann.

Í Kjaran má fá góðar 
dyramottur sem gera sitt gagn 
að sögn Finnboga. „Ég er til 
dæmis með mottur sem taka við 
níutíu prósentum af óhreinind-
unum á fyrstu sex metrunum, en 
þetta eru mottur úr nælonefni 
með vínylefni undir,“ segir 
hann.

Mikilvægt er að hreinsa þess-
ar mottur reglulega þar sem þær 
taka svo mikið af óhreinindum í 
sig. „Það er ágætt að ryksuga 
þær reglulega eða fara með þær 
og láta hreinsa þær en það má 

líka alveg spúla þær og skrúbba,“ 
segir hann.

Finnbogi segir að ágætt sé að 
vera líka með dyramottu fyrir 
utan dyrnar ef fólk vill halda 
gólfunum alveg hreinum hjá sér. 
„Það er ekki verra að vera með 
grófari mottur fyrir utan en 
gúmmímottur með bursta eru til 
dæmis ágætar þar sem situr vel 
eftir í þeim og svo erum við með 
sautján millimetra þykkan kók-
osdregil sem er hægt að búta 
niður í ágætis mottustærð.“ 

Ekki bara puntmottur

Maddömurnar er nafn á ný-
legri verslun með antikvörur og 
skart. Hún er á Eyrarvegi 8 á 
Selfossi.

Danskir antikmunir eru uppistað-
an í vöruúrvali Maddamanna enda 
er önnur maddaman, Helga Sal-
björg Guðmundsdóttir, nýkomin 
frá Danmörku eftir átta ára búsetu 
þar. Hin er móðir hennar, Jósefína 
Friðriksdóttir. Þær selja meðal 
annars mublur, silfuráhöld og 
útsaumaða dúka. Húsgögnin eru 
af ýmsum gerðum, allt frá ekta 
mahóní-mublum til málaðra vinnu-
konubekkja með hirslu undir set-
unni. Stell og ýmsir stakir hlutir 
úr postulíni eru líka áberandi og 
nú er meira að segja væntanlegt 
skart úr sama efni. Helga er kunn-
ug í antikbúðum í Köben og fer 
reglulega þangað í innkaupaferð-
ir. Afraksturinn má sjá á heima-
síðunni maddomurnar.com og þess 
má geta að þær mæðgur taka frá 
hluti og senda í pósti eftir pöntun-
um.

Dönsk dýrð
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Nicorette Fruitmint

Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

www.nicorette.is

Nýttbragð
sem kemurá óvart

25%
afsláttur*

Á haustin byrja margir að huga að 
hvers kyns dægradvöl. Fólk flykk-
ist á alls konar námskeið sem 
ýmist göfga andann, auka á þekk-
ingu og færni eða kenna einfald-
lega eitthvað nýtt. Eitt af því sem 
hægt er að gera er að skella sér á 
dansnámskeið, en í þeim geira er 
af nógu að taka. Til dæmis geta 
hjón, pör, sambýlingar eða bara 
einhleypir tekið dansnámskeið 
sem gera það að verkum að auð-
veldara verður að vekja aðdáun á 
gólfinu. Ef upp úr samböndum 
slitnar getur karlpeningurinn svo 
nýtt sér þessa þekkingu til að 
koma sér aftur á séns, því fátt er 
betur til þess fallið að heilla konur, 
en að vera góður á dansgólfinu. 
(Þetta sannaðist t.d. svo um munar 
fyrir tæpum þremur áratugum 
þegar John Travolta varð kyntákn 
á einni nóttu sökum þess hversu 
heillandi hann þótti í myndinni um 
Laugardagsfárið).

Einstaklingar geta líka farið á 
margs konar dansnámskeið. Til 
dæmis býður Jazzballettskóli 
Báru upp á skemmtileg námskeið 
fyrir karla og konur, átján ára og 
eldri. Á þeim námskeiðum er 
kenndur fjölbreyttur djassdans, 
allt frá „lýrískum“ djassdansi, yfir 
í dansa á borð við þá sem fólk sér í 
tónlistarmyndböndum og þáttun-
um „So you think you can dance“ 
sem nú eru sýndir við miklar 
vinsældir á sjónvarpsstöðinni 
Sirkus. Kennslan hjá JSB fer 
fram tvö kvöld í viku, klukkutíma 
í senn en námskeiðin standa yfir í 
sex vikur og er þemað þá endur-
nýjað. Tónlistin í tímunum fer 
eftir því hvaða þema er notað 

hverju sinni, en hægt er að full-
yrða að engum ætti að leiðast á 
slíku námskeiði. Um þessar mundir 
var að fara af stað námskeið í 
„commercial“ djassdansi („MTV“ 
dansar) og í janúarbyrjun hefst 
námskeið í ljóðrænum djassdansi 
hjá JSB.

Hjá Dansskóla Sigurðar 
Hákonarsonar eru margs konar 
námskeið í boði. Þangað geta ein-
staklingar komið til að læra maga-
dans, salsa og fleiri suður-amer-
íska dansa en pörum stendur til 
boða að læra almenna samkvæmis-
dansa þar sem víða er  komið við. 
Næsta námskeið fer af stað á 
mánudaginn, en það mun standa 
yfir í fimm vikur og er hugsað 
sem undirbúningur fyrir áfram-
haldandi námskeið sem standa þá 
í fjórtán vikur. Kennt er einu sinni 
í viku en ef fólk langar til að æfa 
sporin er alltaf opið í dansskólan-
um á laugardagskvöldum frá kl. 
20.30 og þangað er öllum frjálst að 
mæta.

Hjá Dansskóla Jóns Péturs og 
Köru eru í boði sambærileg nám-
skeið og hjá Dansskóla Sigurðar 
Hákonarsonar – almenn námskeið 
í samkvæmisdönsum sem undir-
búa fólk fyrir góða skemmtun á 
gólfinu. Fyrst og fremst er stuðst 
við suður-ameríska dansa á borð 
við mambó, salsa, cha-cha-cha, 
tjútt og jive en þessa dansa er hægt 
að nota við flest alla tónlist. Einnig 
er hægt að fá þar einkatíma og 
einstaklingsnámskeið í salsa, bæði 
fyrir pör og einstaklinga. Í þeim 
tímum eru pörum kennd salsaspor 
en einstaklingstímarnir eru byggðir 
upp eins og línudans (þ.e.a.s. fólk 
sem stendur í röð, hlið við hlið líkt 
og í gamla diskódansinum eða 
kántrídansi) en þau námskeið voru 
sett á þar sem aðal dansáhugafólkið 
er konur sem skortir dansfélaga. 
Næstu námskeið hjá Dansskóla 
Jóns Péturs og Köru hefjast í jan-
úar og því er um að gera að skrá 
sig bara sem fyrst. 

Hvert skal halda til að dansa?
Að fara á dansnámskeið er frábær leið til að styrkja líkamann og stytta sér stundir í skammdeginu. 

Blanx tannhvíttunartyggjó*
Tyggðu blettina burt og verðu þig gegn tannskemmdum
*Inniheldur m.a. xylitol, natron og heimskautamosa, sem vinna á
tannblettum eftir matarleifar, kaffi, te og nikótín, draga úr 
tannskemmdum og gefa ferskan andardrátt.

Fæst aðeins í verslunum Lyf og Heilsu og Lyfjavals
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ÁHUGASAMUR FRÁ BARNÆSKU
Einar Þór Einarsson hefur verið 
í vinnuvélabransanum í nokk-
uð langan tíma en hann starfar 
hjá GG. Stærsti bíllinn sem hann 
hefur keyrt á er núverandi bíll Ein-
ars en hann er af gerðinni Man 
og segir Einar það vera algjöran 
draumatrukk. ,,Hann er þrettán 
tonn í heildina en burðargeta hans 
í drætti eru 180 tonn,“ útskýrir 
Einar galvaskur. Einar segist samt 
ekki vera sú manngerð sem segir: 
,,Því stærra þeim mun betra.“

Að meðaltali segist Einar keyra 
um 40 til 60 þúsund kílómetra á 
ári og hann hefur því keyrt vel yfir 
milljón kílómetra. En hvað þarf 
maður að hafa til þess að vinna í 
þessum geira? ,,Það þarf náttúru-
lega kunnáttu og reynslu og síðast 
en ekki síst áhuga,” svarar Einar 
sem hefur greinilega áhugann. 
,,Já, ég hef haft hann síðan ég var 
krakki.“

FJÖLBREYTILEGT STARF
Bylting varð í vegakerfi landsins 
árið 1974 þegar hringvegurinn var 
opnaður. Margir bílstjórar virðast 
það ár hafa farið að keyra stærri 

bíla og er Úlfar Örn Harðarson 
einn þeirra. ,,Ég byrjaði bara með 
einn bíl og síðan þá hef ég unnið 
á alls konar bílum, allt frá Trader 
yfir í þá sem ég er á í dag,“ útskýrir 
Úlfar. Úlfar vinnur á Scania-krana-
bíl sem hann segir að sé Rollsinn í 
bransanum en eins og Einar segist 
Úlfar hafa keyrt nokkrar milljónir 
kílómetra. 

Skemmtilegast við starfið segir 
Úlfar hversu tilbreytingaríkt það 
sé. ,,Maður er aldrei á sama stað 
og hittir marga. Tíminn er líka 
alveg ótrúlega fljótur að líða og 
oft vantar svolítið upp á daginn 
hjá manni,“ útskýrir Úlfar glaður 
í bragði enda er hann greinilega 
ánægður í starfi. ,,Þetta er topp-
urinn.“

MARGAR GÓÐAR MINNINGAR
Þó að stétt vinnuvéla- og vörubíl-
stjóra sé nokkuð fjölmenn þá virð-
ist hún vera nokkuð samrýmd enda 
hafa margir sem til hennar teljast, 
verið þar í tugi ára. Þetta þekkir 
Gunnar Margeirsson sölumaður 
hjá Krafti. Hann byrjaði sjálfur 

sem bílstjóri árið 1979 þegar hann 
hóf að keyra austur á Reyðarfjörð. 
,,Þetta var mikið ævintýri á sínum 
tíma enda nær allt malarvegir og 
túrinn tók um viku,“ segir Gunn-
ar og hjá ungum pilti hefur þetta 
vafalaust skilað miklu inn í reynsl-
ubankann. 

Gunnar hætti hins vegar sem bíl-

stjóri árið 1996 eftir að hafa verið í 
hinum og þessum bílstjórastörfum. 
,,Sölustarfið er svolítið sambærilegt 
(við bílstjórastarfið), því ég er alltaf 
að heyra í þessum körlum sem ég 
hef unnið með um árin,“ útskýrir 
Gunnar sem segist oft fá fiðring 
þegar hann sjái stóra flutningabíla 
þeysast fram hjá. Gunnar segir bíl-
stjórastarfið vera minnisstætt og að 
hann gæti eytt heilu kvöldstundun-
um í að ræða gamlar bílferðir eins 
og blaðamaður fékk að kynnast af 
spjalli sínu við bílstjórana góðu.

 steinthor@frettabladid.is

Bílstjórarnir á veginum 
Bílstjórar á alvöru þungavigtarbílum eru sérstakir karakterar enda ekki fyrir hvern sem 
er að keyra um á margra tonna járnflikki allan liðlangan daginn. Mennirnir við hið 
gríðarstóra stýri eru þó magnaðir karakterar sem hafa margt að segja.
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Renault leggur mikið upp úr því að 
sendibílar þeirra séu búnir ákveðn-
um fólksbílaeiginleikum. Þeir eiga 
að vera þægilegir í akstri, auðveld-
ir í umgengni, en um leið traustir 
vinnuþjarkar. Þetta hefur tekist í 
Master.

Renault Master kemur í fjöl-
mörgum stærðum og gerðum sem 
er ótvíræður kostur. Vélarnar eru 
ýmist 2,5 lítra eða 3,0 lítra dís-
ilvélar frá 100 hestöflum upp í 
136. Bílinn er hægt að fá í þrem-
ur lengdum, 4.888, 5.388 og 5.888 
millímetra og tveimur hæðum, 
2.249 og 2.486 millímetra. Boðið er 

upp á ýmsa aukahluti og -búnað, 
allt frá aukahurðum og loftpúðum 
til bakkmyndavélar með flatskjá.

Master er frekar lágur miðað við 
keppinauta sína sem er gott þegar 
hlaða á bílinn. Bíllinn er með burð-
argetu frá 1.050 kg upp í 1.910 kg, 
en það fer eftir gerð, stærð og vél 
hver hún er. Sama á við um farm-
rými en það er á bilinu 8 til 12,6 
rúmmetrar. Aðgengi í farmrými er 
gott, sérstaklega þegar valið er að 
hafa rennihurðir báðum megin á 
hliðum bílsins.

Bílstjórasætið er þægilegt og til-
tölulega stutt er í alla takka. Það 

er einna helst útvarpið sem er í 
einhverri fjarlægð, en það kemur 
ekki að sök nema þegar skipta þarf 
snögglega um rás er David Hassel-
hoff byrjar að hljóma. Gírstöngin er 
þægileg en hún er í mælaborðinu 
líkt og í minni sendibílum. Auðvelt 
er að komast inn og út úr bílnum 
og í heildina er aðgengi ökumanns 
með besta móti.

Í prufubílnum var svokölluð 
Quickschift ROBO rafskipting. Bíll-
inn var því ekki sjálfskiptur í sjálfu 
sér heldur beinskiptur án kúpl-
ingar. Án þess að fara nánar út í 
tæknilýsingar er vert að taka fram 

að hægt er að skipta handvirkt eða 
láta skiptinguna um það sjálfa. 
Einnig eru þrjár stillingar á gír-
kassanum: fyrir venjulegan akstur, 
fyrir vel hlaðinn bíl, og fyrir akst-
ur í snjó. Skiptingin virkaði vel í 
öllum stillingum og var auðveld í 
meðförum.

Renault Master er vel heppnað-
ur sendibíll. Bestu meðmælin sem 
hægt sé að veita honum eru að þrátt 
fyrir mun meiri reynslu af fólksbíl-
um átti undirritaður ekki í teljandi 
vandræðum með að athafna sig og 
finna stæði á Ránargötunni í 101.

Traustur og meðfærilegur
Í Renault Master er haft að leiðarljósi að sendibíll sé ekki einungis vinnutæki heldur einnig vinnuaðstaða.
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Fyrirtækið JCB lauk nýverið endur-
hönnun á verksmiðju sinni í Roc-
ester en verkið kostaði níu milljónir 
punda. Um það leyti sem endur-
hönnuninni lauk rúllaði hundrað-
þúsundasti skotbómulyftarinn af 
færibandinu en í nýrri verksmiðju 
JCB er mögulegt að framleiða helm-
ingi fleiri skotbómulyftara en áður.

Fyrsti skotbómulyftarinn var 
framleiddur af fyrirtækinu árið 
1977. Sá lyftari er enn að og er 
staðsettur í Skotlandi. Fyrirtækið 
hefur vaxið stöðugt síðan og í 
dag koma um 700 manns að fram-

leiðslu og hönnun skotbómulyftara 
hjá verksmiðju JCB. Framleiddar 
eru 34 mismunandi gerðir af 
skotbómulyfturum, þar af 29 gerðir 
framleiddar í Rocester en hinar 
fimm gerðirnar eru framleiddar í 
verksmiðju fyrirtækisins í Cheadle. 
Þessar 34 gerðir ná frá tvö þúsund 
kílóa lyftigetu upp í 4.100 kílóa 
lyftigetu og lyftihæð frá fjórum til 
sautján metra.
Á næsta ári 2007 mun svo JCB 
halda upp á  þrjátíu ára afmæli sitt 
sem leiðandi frumkvöðull á sviði 
skotbómulyftara. - jóa

Hundrað þúsund 
skotbómulyftarar
JCB framleiddi nýverið hundraðþúsundasta skotbómu-
lyftarann í nýrri og endurhannaðri verksmiðju sinni.

„Þetta eru tvö fyrirtæki sem sam-
einast, Súperbygg, sem var í Hafnar-
firðinum og var með eina verslun 
þar og timbursölu, og Mest,“ útskýrir 
Elvar Bjarki Helgason, markaðsstjóri 
Mest. Mest er í örum vexti, sérstak-
lega þegar miðað er við aldur þess 
en fyrirtækið var stofnað í upphafi 
árs með sameiningu Steypustöðv-
arinnar og Merkúr. „Með nýju 
sameiningunni verður til enn meiri 
hagræðing og gríðarleg aukning í 
vöruúrvali sem á eftir að efla þjón-
ustuna til viðskiptavina verulega“ 
segir Elvar um ávinninginn af 

sameiningunni. „Við erum með allt 
sem tengist byggingariðnaðinum 
núna og erum þess vegna komnir 
með meiri heildarlausn fyrir aðila á 
þessum markaði.“

Eftir allar þessar sameiningar 
hljóta margir að spyrja sig hverj-
um Mest sameinist næst. „Það hafa 
ekki verið teknar neinar ákvarðanir 
um það en við erum að skoða ýmis 
markaðssvæði. Við ætlum okkur að 
halda áfram að stækka, við erum 
rétt að byrja,“ segir Elvar að lokum, 
glaður í bragði.

- sha

Meiri hagræðing 
og aukið úrval
Súperbygg og Mest sameinuðust í eitt fyrirtæki fyrir 
skömmu. Með sameiningunni verður til eitt öflugasta 
fyrirtæki landsins með vörur og þjónustu fyrir aðila í 
byggingariðnaði og verklegum framkvæmdum.
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Börn hafa frá því að bíllinn kom á 
markað haft gaman af því að leika 
sér með bíla og annað því tengdu. 
Reglan virðist líka vera að því stærri 
sem bílarnir eru því betra. Vinnu-
vélaleikfangabílar ættu því að geta 
glatt að minnsta kosti einn eða tvo. 
Dótabúðin í Kringlunni og Smára-
lind er með til sölu nokkuð flotta 
línu fyrir þá sem langar í „raun-
verulegar“ leikfangavinnuvélar. Um 
er að ræða breiða línu landbúnaðar- 
og vinnuvéla sem eru nákvæm 
eftirlíking alvöru véla en hönnun 

og framleiðsla vörunnar gengur út 
frá því að börn vilji alvöru leikföng. 
Öryggi leikfanga skiptir miklu máli 
og eru allar Bruder vörur metnar 
af hlutlausum aðilum áður en þær 
fara í sölu. Bruder vörurnar hafa á 
síðastliðnum árum fengið fjölmargar 
viðurkenningar fyrir vörur sínar og 
ber þar hæst að nefna þýska gæða-
stimpilinn Speil Gut auk þess sem 
valdar vörur hafa fengið bandarísku 
Dr. Toy verðlaunin.

Bruder bílarnir henta þess vegna 
breiðum aldurshópi og má nota þá 
hvort heldur úti sem inni. Einn helsti 

kostur vörunnar er breið lína fylgihluta 
og margir mismunandi notkunarmögu-
leikar en hægt er að kaupa litla sem 
stóra bíla og síðar bæta við tengivögn-
um og alls kyns fylgihlutum. Bruder 
bílarnir þýsku ættu því vel að geta 
skemmt bæði ungum sem öldnum.

Fyrir unga jafnt sem aldna
Ekki eru allir sem hafa tækifæri til að erfiða í margra tonna tryllitækjum alla daga. 
Hinir, og sérstaklega yngri kynslóðin, geta hins vegar fundið smjörþefinn með því að 
leyfa ímyndunaraflinu að taka völdin.

Trafic kom fyrst á markað í núver-
andi mynd í byrjun árs 2002 og var 
þá valinn sendibíll ársins í Evrópu. 
Nýja útgáfan, sem er væntanleg til 
landsins síðari hlutann í nóvem-
ber, verður fáanleg í fjölmörgum 
útgáfum eða bæði sem sendibíll, 
combi-fólksbíll og pallbíll. Þá verð-
ur Trafic áfram fáanlegur í tveimur 
lengdarútgáfum, annars vegar með 
2.410 mm og hins vegar 2.810 mm 
flutningsrými.

Nýja 2.0 lítra dísilvélin verður 

fáanleg annaðhvort í 90 hö eða 
115 hö útgáfu og verður sú aflmeiri 
jafnframt fáanleg með sex-þrepa 
rafstýrðri Quickshift sjálfskiptingu. 
„Í fullum afköstum skilar hún ann-
ars vegar 240 Nm og hins vegar 290 
Nm, í báðum tilvikum við 1.600 sn/
m og í báðum tilvikum erum við að 
tala um sömu eldsneytisnotkunina 
eða 7,9 lítra á hundraðið miðað 
við blandaðan akstur,“ segir Bjarni 
Þ. Sigurðsson, sölustjóri hjá B&L 
atvinnubílum.

Nýr Renault Trafic
Renault Trafic hefur um árabil verið með mest seldu 
atvinnubílunum í sínum flokki hér á landi. Hann er nú 
væntanlegur í nýrri útgáfu með 2.0 lítra dísilvél.

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum 

tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.

Líka fyrir þig; lífið, fréttirnar og fjörið á ensku





10

Iveco Daily hefur löngum verið 
þekkt fyrir hönnun bíla sem ætl-
aðir eru til léttari flutninga innan 
Evrópu.

Nýi sendibílinn frá Iveco Daily 
er eins og fyrri útgáfur með aftur-
drifi sem gerir að verkum að stutt 
er á milli hjóla og þar með fæst 
góður beygjuradíus. Í sendibílnum 
er vinnuvistfræðileg hönnun höfð 
að leiðarljósi og er því gírskiptingin 
komin í mælaborðið við stýrið 
ásamt því að bíllinn er prýddur 
þunnum og fyrirferðarlitlum sætum 
sem henta vel í langakstur. Einnig 
er hægt að fá ýmsan aukabúnað 
eins og bakkskynjara, leið-
sögukerfi og fleira.

Nýjasti fjórhjóladrifni bíllinn frá 
Iveco Daily er smíðaður í samstarfi 
við ítalska fyrirtækið SCAM sem 
hefur um árabil framleitt fjórhjóla-
drifna ferðabíla. Samstarfið er á 
þann hátt að Iveco leggur til húsið, 
vélina og gírkassann, SCAM grind-
ina og millikassann en öxlar eru frá 
Carraro.

Vélaver HF, umboðsaðili IVECO 
á Íslandi, áætlar að frumsýna nýju 
Daily-bílana um miðjan desember á 
þessu ári. - jóa

Nýr Daily sendibíll
Nýr Iveco Daily sendibíll og Iveco Daily 4x4 pallbíll voru 
kynntir nú í haust.

Borarnir sem notaðir eru við gerð 
ganganna við Kárahnjúka eru þrír, 
og engin smásmíði. Þeir koma frá 
Bandaríkjunum og með öllu eru 
þeir yfir þúsund tonn að þyngd. 
Við flutninga eru þeir teknir í 
sundur, en stærsta einstaka stykkið 
er sjötíu tonn. Bor eitt hefur þegar 
lokið sínu hlutverki og verður 
sendur úr landi bráðlega en enn 
er unnið með tveimur seinni 
borunum.

Verið er að taka Bor tvö út úr 
göngunum núna til viðhalds og 
verður haldið áfram að nota hann 
að því loknu. Hann verður notaður 
til að bora göng sem á eftir að 
bora í Jökulsárveitu, austan við 
Snæfell. „Það á eftir að bora tæpa 
fjögur hundruð metra með bor þrjú 
og klárar hann einhverntímann 
fyrir lok nóvember,“ segir Sigurður 
Arnalds, upplýsingafulltrúi Lands-
virkjunar við Kárahnjúka. - öhö

Yfir þúsund 
tonn að þyngd
Mesta jarðgangavinna Íslandssögunnar fer nú fram við 
Kárahnjúka og sér senn fyrir endann á henni. Til þess þarf 
stórtæka bora og eru þeir fengnir frá Bandaríkjunum. 

Snjótennur
allar stærðir

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Vélaburstar
og vír
allar stærðir

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Saltdreifarar
Nido Stratos

Daewoo lyftarar
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„Ég byrjaði í þessu af alvöru árið 
2001, en hef verið að eiga við 
vinnuvélar lengi,“ segir Finnur 
Aðalbjörnsson, eigandi fyrirtæk-
isins Finnur ehf. „Reksturinn byrj-
aði smátt en hefur vaxið jafnt og 
þétt. Ég byrjaði sjálfur með lítinn 
Bobcat, en núna er ég með tvær 
sex tonna gröfur, eina tíu tonna 
hjólavél, 20 tonna beltavél, tvo 170 
hestafla traktora og það vinna sjö hjá 
fyrirtækinu allt árið.“ Á sumrin hafa 
bæst við ýmis verkefni hjá Finni og 
fjölgar þá starfsmönnum töluvert. 

Meðal annars hefur hann séð um 
grasslátt fyrir Akureyrarbæ. „Þegar 
mest var í sumar unnu fjórtán hjá 
fyrirtækinu. Við erum í lagnavinnu 
og minni jarðvegsvinnu en einnig 
að vinna fyrir Vegagerðina,“ segir 
Finnur. „Á veturna sjáum við síðan 
um snjómokstur fyrir fjölda fyrir-
tækja hér á Akureyri. Það er mikil 
vinna og öll á nóttunni því plönin 
þurfa að vera snjólaus þegar fólk 
kemur til vinnu á morgnana.“ 
Eldri bróðir Finns á verktakafyrirtæki 
í Ólafsfirði og Finnur segir að það 

hafi átt sinn þátt í því að hann gerðist 
verktaki. „Ég var að vinna hjá honum 
fyrst og maður hefur litið upp til 
hans og gegnum tíðina hef ég leitað 
mikið til hans,“ segir Finnur. Finnur 
er framkvæmdastjóri fyrirtækisins 
ásamt því að vinna á gröfu. „Ég er 
níutíu prósent að vinna úti en kona 
mín sér um bókhald og saman rekum 
við fyrirtækið. Það má segja að þetta 
sé nokkurs konar fjölskyldufyrirtæki. 
Þá hef ég á að skipa frábæru starfs-
fólki og þetta væri ekkert án þess.“

hnefill@frettabladid.is

Fyrirtækið vex jafnt og þétt
Finnur Aðalbjörnsson rekur verktakafyrirtækið og vélaleiguna Finnur ehf. á Akureyri. Sjálfur vinnur hann á gröfu 
hjá fyrirtækinu.

Vilberg hefur starfað hjá Malbikunar-
stöðinni í hvorki meira né meinna 
en 41 ár og hefur því töluverða 
reynslu af þeim tækjum og tólum 
sem koma við sögu í malbikun.

Vilberg veit því hvað hann 
syngur þegar hann segir kostina 
við Titan 326 marga, meðal annars 
hversu góðri yfirferð malbikunar-
vélin nær í einni ferð.

„Titan 326 getur tekið sjö metra 
eða heila götubreidd í einni ferð,“ 
útskýrir Vilberg og bætir við að 
hún geti þó náð allt að átta og hálf-
um metra. „Þó er fremur óalgengt 

að vélar af þessu tagi nái jafn góðri 
breidd, algengara er að þær taki á bil-
inu þrjá til sex metra í einu. Þú getur 
því bara rétt ímyndað þér hve miklu 
er hægt að afkasta með þessari vél.“

Titan 326 var keypt fyrir þremur 
árum í Þýskalandi og er góð við-
bót í flota Malbikunarstöðvarinnar 
Höfða, sem átti fyrir þrjá útleggj-
ara, fimm valtara, sjö vörubíla og 
malbikunarstöð. Innan skamms 
verður önnur malbikunarstöð tekin í 
notkun og má þá búast við að starf-
semi fyrirtækisins verði enn öflugri.

- rve

Meiri vinnuafköst
Vilberg Ágústsson, yfirverkstjóri lagningar malbiks hjá 
Malbikunarstöðinni Höfða er ánægður með malbikunar-
vél sem er af gerðinni Titan 326.

 { vinnuvélar } 
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Upprunalegur tilgangur derhúfa var 
einmitt að halda sólinni frá augum 
hafnaboltaleikmanna í Bandaríkjun-
um.

Derhúfan eins og við þekkjum 
hana í dag tók þónokkur ár í þróun. Í 
dag má segja að ekki sé hægt að finna 
þjóðfélagsstétt sem ekki notar der-
húfur. Trukkaderhúfurnar, svoköll-
uðu, urðu til rétt eftir seinna stríð en 
þá var byrjað að nota létt plast í stað 
bómullarefnis sem var bæði léttara 
og leyfði hausnum að ,,anda“ örlítið 
betur. Þessar plastderhúfur tengdust 
síðan trukkabílstjórum í Bandaríkjun-
um á sjötta og sjöunda áratug sein-

ustu aldar þar sem þeir þeyttust um 
landið endilangt.

Meðal þess sem talið er að hafi 
aukið vinsældir derhúfna og þar á 
meðal trukkaderhúfnanna er sú stað-
reynd að þekktar persónur á borð við 
tónlistarmenn, kvikmyndaleikstjórar 
og leikarar hafa ýtt undir vinsældir 
derhúfunnar. Nostalgíustemningin 
sem ríkir í kringum derhúfuna hefur 
líka ýtt undir vinsældir hennar og 
hefur gert það að verkum að hátísku-
liðið er í dag orðið líklegra til að sjást 
með trukkaderhúfur en sjálfir trukka-
bílstjórarnir.

- sha

Derhúfa undir stýri
Hinar klassísku trukkaderhúfur hafa hin seinni ár orðið 
að algjöru tískufyrirbrigði. 

Kraftvélar er eitt af leiðandi 
fyrirtækjum á vinnuvélamarkaðn-
um. Fyrirtækið er mikilli sókn en 
samkvæmt síðasta hefti Frjálsrar 
verslunar jókst velta þess um 60 
prósent á síðasta ári. „Það er mikill 
uppgangur á markaðnum og það 
á ekki bara við um okkur held-
ur alla,“ segir Ólafur Baldursson, 
markaðsstjóri Kraftvéla. „Síðasta ár 

var metár en þá voru menn mikið 
að bæta við vinnuvélaflota sinn og 
kaupa nýjar vélar.“ 

Uppgangur Kraftvéla er ekki 
eingöngu bundinn við Ísland. 
Markaðssvæði fyrirtækisins nær til 
Grænlands, Færeyja og Danmerkur 
en þar eiga Kraftvélar dótturfyr-
irtæki sem fer með mál Komatsu 
í Danmörku. „Í Danmörku hefur 

markaðurinn vaxið mikið og jafn-
vel meira en hér heima,“ segir Ólaf-
ur. „Vöxturinn hefur því bæði verið 
hér heima, en við höfum bætt við 
okkur mikið af umboðum, og líka 
erlendis.“

Ólafur býst við svipuðum sölu-
tölum á næsta ári og í ár en að 
vöxturinn minnki. Hann spáir því 
enn frekar að markaðurinn muni 
snúast um endurnýjun véla frekar 
en aukningu í flota. „Það er hlutur 
sem menn hugsa út í þegar vél er 
keypt. Hún þarf að vera góð í end-
ursölu.“

Líftími vinnuvéla er mjög mis-
munandi en það fer að sjálfsögðu 
eftir vélum og í hvað þær eru not-
aðar hver hann er. Reynslan sýnir 
að hefðbundinn endingartími sé 10 
til 20 ár en þó þekkist að tæki end-
ist mun lengur. 

„Sum tæki fara á tún hjá bænd-
um eftir að hafa verið í harðri og 
erfiðri vinnu hjá verktökum. Þá 
eru þau notuð í að grafa skurði 
og slíkt og eru kannski ekki keyrð 
nema 200 tíma á ári. Þá lengist 
endingartíminn,“ segir Ólafur. „Það 
hefur líka vaxið að menn selji eldri 
gröfur úr landi. Þær hafa farið til 
Írans eða Íraks og auðvitað líka til 
Evrópu. Við áttum eina stóra 100 
tonna gröfu sem við tókum upp í 
á sínum tíma. Það er enginn mark-
aður fyrir slík tæki hér heima svo 
við bútuðum hana í fjóra parta og 
seldum til Kasakstans.”

Seldu gröfu til Kasakstans
Vinnuvélamarkaðurinn hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum. Þar, eins og á svo 
mörgum stöðum, hefur íslenska útrásin blómstrað.

 { vinnuvélar } 

Partner K750 / Þyngd 9,7 kg / Skurðdýpt 12,5 cm
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Smágröfur

KUBOTA gröfur frá einum stærsta 
smágröfuframleiðanda heims

Sýningarvélar á staðnum.
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Jæja, nú eru ekki nema átta 
vikur til jóla. Ótrúlega stutt, en 
samt nóg til að framkvæma 
mikið á þeim tíma ef maður 
ætlar sér það. Í framhaldi af síð-
asta pistil er nú lag að setja sér 
snjallt markmið fyrir jólin. Mörg 
okkar eru með örlitla frestunar-
hneigð og finnst voðalega gott að 
ýta óþægilegum hlutum frá 
okkur í von um að þeir leysist 
sjálfkrafa eða að einhver bjargi 
okkur. En það kann sjaldan góðri 
lukku að stýra. Frestum því ekki 
markmiðum okkar þangað til 
eftir jól, heldur hefjumst handa 
nú þegar.

Þegar takast þarf á við stór verk-
efni er mikilvægt að brjóta verk-
efnin niður í minni einingar, svo 
að þau virðist ekki óyfirstígan-
leg og klára hverja einingu fyrir 
sig.Við þurfum líka að vera raun-
sæ og ætla okkur ekki um of, en 
vera frekar sívinnandi í átt að 
markmiðum okkar, því árangur-
inn liggur í ástunduninni. Þegar 
við sjáum afreksfólk uppskera 
árangur erfiðisins eða einstakl-
inga sem eiga mikilli velgengni 
að fagna, skulum við minnast 
þess að ekkert er ókeypis og allt 
tekur sinn tíma. Það liggur mikil 

vinna, dugnaður og elja að baki 
allrar velgengni og hún er okkar 
verkefni. Ekki bankans eða ann-
arra, þó við gefum okkur það að 
þau vilji okkur vel.  Ekki láta 
mistök fortíðarinnar trufla þig 
til að setja þér markmið og fram-
kvæma. Mistökin voru æfinga-
leikurinn, en nú er komið að því 
að taka öll þrjú stigin heim!

Að klára eitthvað fyrir jól er gott 
markmið, en það má ekki verða 
endapunkturinn, heldur upphaf 
að einhverju meiru og ánægju-
legu.  Ef þú byrjar núna verð-
urðu komin(n) lengra en flestir 
sem byrja ekki fyrr en eftir jól. 
Engu skiptir hvort markmiðin 
þín séu bætt heilsa, meiri tími 
með fjölskyldunni eða að ljúka 
stóru verkefni í vinnunni. Ef þú 
byrjar núna ertu komin(n) á gott 
skrið fyrir jól og auðveldara að 
halda stefnunni eftir jól, heldur 
en að vera þá á byrjunarreit.

Nýtum því tímann til jóla í 
uppbyggileg verkefni til árang-
urs.  En gleymum ekki að njóta 
skammdegisins framundan með 
kertaljósum og góðu fólki. Bara 
af því að það er svo miklu léttara 
að njóta en að bölva. 
 Kær kveðja, Borghildur

Á fundi Evrópska þingsins í 
Strassborg í vikunni var þeirri 
skoðun fleygt fram að 25 aðildar-
ríki Evrópusambandsins þyrftu 
að herða baráttuna gegn brjósta-
krabbameini.

Aðeins 11 af 25 aðildarríkjun-
um bjóðu nú upp á brjóstamynda-
töku á landsvísu, það er Finnland, 
Frakkland, Ungverjaland, Lúx-
emborg, Holland, Svíþjóð, Spánn, 
Bretland, Belgía, Eistland og 
Tékkland.

Um 275.000 konur frá aðildar-
ríkjunum greinast árlega með 
brjóstakrabbamein og leggur það 
88.000 konur að velli. Krabba-
mein veldur flestum dauðsföllum 

hjá konum á aldursbilinu 35-59 
ára.

Evrópska þingið álítur að 
konur á aldrinum 50-69 eigi rétt á 
brjóstamyndatöku annað hvert 
ár, þar sem það gæti fækkað 
dauðsföllum af völdum brjósta-
krabbameins um 35 prósent.

Dauði af völdum brjósta-
krabbameins getur verið allt að 
50 prósentum algengari í sumum 
ríkjum Evrópu. Einnig er 60 pró-
senta munur á fjölda skurðað-
gerða framkvæmdum á brjósta-
krabbameinssjúklingum, eftir 
því um hvaða ríki ræðir.  

Frá þessu er greint á fréttavef 
CNN, www.cnn.is. - rve

Brjóstakrabbamein 
í brennidepli
Evrópska þingið vill herða róðurinn í baráttunni gegn brjósta-
krabbameini.

Þýsk rannsókn bendir til þess 
að nálarstungur geti létt þján-
ingar gigtarsjúklinga.

Rannsóknin var viðamikil, en rúm-
lega 3.500 einstaklingar voru rann-
sakaðir. Allir þjáðust þeir af krón-
ískum verkjum í mjöðm eða hnjám 
vegna gigtar.

Niðurstöðurnar urðu þær að 
einstaklingum sem fengu nálar-
stungumeðferð auk hefðbundinn-
ar meðferðar leið mun betur en 
þeim sem fengu eingöngu hefð-
bundna meðferð. Lífsgæði bötn-
uðu og sársaukinn minnkaði og 
varð batinn varanlegur.

Lengi hefur verið deilt um 
ágæti nálarstungumeðferðar en 
með þessum niðurstöðum vonast 
þýskir nálarstungulæknar til að 
þarlend heilbrigðisyfirvöld gefi 
þeim aukinn gaum og viðurkenni 
meðferð þeirra sem löggilda lækn-
ismeðferð.

Nálarstunga 
gegn gigt

V
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 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Ný og kraftmikil TT-námskeið!

Innritun hafi n núna í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári
 og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi  þar sem 
 alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfi nu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1

Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og 
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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Áfengis og vímuefnaráðgjöf
Einnig ráðgjöf um meðvirkni 
í fjölskyldum og uppeldisáhrif
Erna Sigrún Hákonardóttir
Áfengis og vímuefnaráðgjafi ICRC
Sími: 848 4528
Netfang: ernasigrun@msn.com 
EINKATÍMAR, HÓPAR OG NÁMSKEIÐ
Tímapantanir: Mánudaga og fimmtudaga kl. 16-19

Útsölustaðir: Apótek, Heilsubúðir, Fjarðarkaup og Hagkaup

1 til 2 tsk. 5 mínútur fyrir 
t.d. morgunmat og 
kvöldmat
Það veldur mettunartilfinningu, 
jafnar blóðsykur og kemur 
meltingunni í jafnvægi. 
Duftið er troðfullt af öllum 
helstu vítamínum, steinefnum, 
ammónísýrum, góðum fitusýrum 
og próteinum.  Lífrænt ræktað, 
eykur orku, úthald og vellíðan!

Gott ráð er að taka
inn Living Food 
Engergy duftið frá 
dr. Gillian McKeith.

Sækir þú mikið í sætindi, 
halda þér engin bönd?

























Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Vorum að fá í einkasölu nokkrar nýjar
glæsiíbúðir í miðbænum. Íbúðirnar eru
allar nýjar, búnar vönduðum innréttingum
og gólfefnum. Verð frá 29,9 millj.

HVERFISGATA - GLÆSIÍBÚÐIR

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Auglýsing um skipulagsmál 
í Sveitarfélaginu Árborg

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr.73/1997 
með síðari breytingum, auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélags-
ins Árborgar tillögu að deiliskipulagi  á  lóðunum Fossnes  
16 og 18  á   Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg.

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Suðurlandsvegi (þjóð-
vegi 1)  og Árbæjarvegi og grænu belti á sveitarfélags-
mörkum  Ölfus  við  bæinn  Hátún.   Deiliskipulagssvæðið 
er 9,0 ha að stærð.

Lóðin hefur tvær aðkomur frá Fossnesi, eina frá Árbæjar-
vegi og eina frá  Suðurlandsvegi.  Á lóðinni sem er 65.370 
m2 að stærð er gert ráð fyrir tveim byggingum  annars 
vegar  Fossnes 16 með verslun og þjónustu og hins veg-
ar Fossnes 18 með verslun, þjónustu og bensínstöð.  Eitt 
bílastæði skal vera á lóð fyrir hverja 35 m2 birts flatarmáls 
byggingar.  A.m.k. eitt prósent stæða skal vera bílastæði 
fyrir fatlaða. 

Á lóðinni Fossnes 16 er hámarks flatarmál bygginga 
27.800 m2 og hámarkshæð bygginga 10 m. Tveir auglýs-
ingaturnar  á  lóð nr. 16,  við  Árbæjarveg  25 m2 og 12 
m hár og annar  Fossnes 16 m2 og 12 m hár.   Á lóðinni 
Fossnes 18  er hámarks flatamál bygginga 824 m2 og há-
markshæð bygginga 6 m. Auglýsingarturn  bensínstöðvar  

8 m2 að flatarmáli og mesta hæð 12 m.   Nýtingarhlutfall 
lóðarinnar er 0.44. 

Teikningar og greinargerð   mun liggja frammi á skrifstofu 
framkvæmda - og veitusviðs Árborgar að Austurvegi 67  á 
Selfossi  frá og með  02. nóvember   til  og með  30. nóv-
ember   2006.

Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út  14. 
desember  2006 og skal þeim skilað skriflega til  skipulags- 
og byggingarfulltrúa  á skrifstofu framkvæmda- og veitu-
sviðs Austurvegi 67,  800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem  hægt 
er að skoða hana og senda athugasemdir til skipulags- 
og byggingarfulltrúa í netfangi skipulag@arborg.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan ofan-
greinds frests, teljast samþykkja hana.

Selfossi, 30. október 2006.
Bárður Guðmundsson, skipulags- og 
byggingarfulltrúi Árborgar.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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nám, fróðleikur og vísindi

Stelpur gegndu stöðu 
formanns nemendafélags í 
fjórða hverjum framhalds-
skóla síðasta vetur og höfðu 
þá aldrei verið fleiri. Þetta 
er eitt af því sem fram 
kemur í MA ritgerð Hönnu 
Bjargar Vilhjálmsdóttur 
sem hún gerði í kennslu-
fræði við Háskóla Íslands. 
Ástæður þess að svo fáar 
stelpur gefa kost á sér er 
skortur á sjálfstrausti og 
fullkomnunarárátta.  

Ritgerð Hönnu Bjargar Vilhjálms-
dóttur bar yfirskriftina Ég fékk 
alltaf hvatningu: leiðtogaynjur í 
framhaldsskólum, og í tengslum við 
hana tók Hanna viðtöl við tíu stelp-
ur sem allar voru starfandi for-
menn nemendafélaga í framhalds-
skólum.

„Þær stelpur sem ég ræddi við 
áttu það sameiginlegt að þær töldu 
sig frekar góða námsmenn og höfðu 
alist upp við hvatningu.“

Þegar saga kynjahlutfalls í emb-
ætti formennsku nemendafélaga er 
skoðuð kemur í ljós að um fjögur 
hundruð strákar hafa verið for-
menn nemendafélaganna, svo langt 
aftur sem gögn hvers skóla ná, en 
einungis þrjátíu stelpur. Þetta þýðir 
að hlutfall kvenna í þessari stöðu er 
einungis 6,9 prósent. Þessar upplýs-
ingar koma fram í athugun Kristín-
ar Tómasdóttur sem kannaði stöðu 
stelpna í forystu framhaldsskól-
anna. 

Hanna segir að síðasta vetur hafi 
ellefu stelpur verið formenn nem-
endafélaga og höfðu þá aldrei verið 
fleiri. „Þrátt fyrir þetta voru stelp-
ur aðeins formenn í fjórða hverjum 
framhaldsskóla í fyrravetur og er 
hlutur stráka í embættinu því enn 
mun meiri en hlutur stelpna, en alls 
voru strákar sem gegndu embætti 
formanns nemendafélaganna 28.“    

Hanna segir að það sem ein-
kenndi þær stelpur sem hún ræddi 
við hafi verið metnaður og allar 
hugðu á frekara nám í framtíðinni. 

„Eitt af því sem viðmælendur 
mínir töluðu um voru fordómar í 
þeirra garð sem kvenna í embætti 
formanns nemendafélags. Fordóm-
arnir birtust meðal annars í því að 
fyrirtæki sem þær höfðu 
samband við vegna 
styrkja litu gjarnan svo 
á að stelpa frá nemenda-
félagi væri annaðhvort 
ritari eða gjaldkeri 
félagsins en ekki for-
maður. Fordómana var 
ekki síður að finna meðal 
annarra nemenda fram-
haldsskólanna en meðal 
þeirra voru uppi hávær-
ar raddir um að strákur 
tæki við embættinu 
þegar stelpan léti af 
störfum.“

Hanna segir þessar raddir hafa 
verið háværar óháð því hvernig 
stelpan þótti standa sig í embætt-
inu og líkir þessu við umræðuna 
sem fór á stað eftir að Vigdís Finn-
bogadóttir, fyrrverandi forseti, 
ákvað að hætta. „Þá komu einnig 
upp raddir um að karlmaður tæki 
við forestaembættinu þrátt fyrir 
að Vigdís hafi þótt standa sig með 
eindæmum vel í embættinu.“

Hanna segir að þegar stelpurn-
ar voru spurðar út í ástæðu þess að 

svo fáar þeirra hefðu verið for-
menn nemendafélaga sögðu þær 
að kynsystur þeirra byðu sig ekki 
fram vegna fullkomnunaráráttu og 
skorts á sjálfstrausti. „Í uppeldi 

sínu er strák-
um frekar gef-
inn laus taum-
ur og þeir eru 
endalaust
hvattir áfram, 
þetta er hins 
vegar ekki allt-
af raunin með 
stelpur. Að 
þessum sökum 
tel ég þörf á að 
kenna stúlkum 
leiðtogaþjálf-
un í framhalds-

skólum sem myndi um leið hvetja 
þær til þátttöku í félagsmálum. 
Jafnréttisfræðsla á öllum skóla-
stigum, sem getið er um í lögum, 
hefur verið í skötulíki í grunn- og 
framhaldsskólum og tel ég að leið-
togafræðslan gæti verið beinn eða 
óbeinn hluti af henni.“ 

Hanna segir að jafnari hluti 
kvenna í stöðu formanns nemenda-
félags sem og öðrum störfum sé 
krafa nútíma samfélags sem vilji 
jafnari stöðu kvenna í skólum og á 
vinnumarkaði.

Formenn nemendafé-
laga mun oftar strákar

„Jafnréttisfræðsla á öll-
um skólastigum, sem get-
ið er um í lögum, hefur 
verið í skötulíki í grunn- 
og framhaldsskólum og 
tel ég að leiðtogafræðslan 
gæti verið beinn eða 
óbeinn hluti af henni.“

Samræming Bologna-ferlisins

Fjögur íslensk verkefni frá Tann-
smíðaskólanum, Stúdentaferðum, 
Háskóla Íslands og Félagi ferða-
þjónustubænda fengu viðurkenn-
ingu sem fyrirmyndarverkefni 
Leonardó fyrir árin 2003 og 2004. 
Tólf íslensk verkefni voru tilnefnd 
sem fyrirmyndarverkefni í fjór-
um flokkum.

Leonardo da Vinci er starfs-
menntaáætlun Evrópusambands-
ins og geta íslensk fyrirtæki, stofn-
anir, skólar og félagasamtök sótt 
um styrki frá áætluninni til manna-
skipta- og tilraunaverkefna.

Tannsmíðaskólinn sigraði í 
flokki verkefna fyrir fólk í grunn-

starfsnámi og fóru þrír tannsmíða-
nemar í starfsþjálfun á eitt stærsta 
og fullkomnasta tannsmíðaverk-
stæði í Svíþjóð.

Stofnun stjórnsýslufræða og 
stjórnmála í Háskóla Íslands sigr-
aði í flokki háskólanema. Tveir 
nemendur í opinberri stjórnsýslu 
fóru í starfsþjálfun við opinberar 
stofnanir í Írlandi og Estilandi.

Stúdentaferðir sigruðu í flokki 
verkefna fyrir stúdenta og ungt 
fólk á vinnumarkaði. 37 ungmenni 
fóru í starfsþjálfun til nokkurra 
Evrópulanda.

Félag ferðaþjónustubænda 
sigraði í flokki leiðbeinenda og 

stjórnenda. Sex félagsmenn 
kynntu sér starfsemi á ferðaþjón-
ustubæjum í Skotlandi, Eistlandi 
og Noregi.



Takk
FYRIR AÐ HLUSTA!

Ný könnun – aldrei vinsælli
Samkvæmt nýjustu dagbókarkönnun

Capacent – Gallup* er FM957 lang-
sterkasti miðill ungs fólks í dag.

Þetta er mikil hvatning fyrir FM957 
og við þökkum hlustendum okkar 
fyrir að taka þátt og standa
með okkur.
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FM957 sigurvegari
COOLBRANDS 2006!



Það er ekki á hverjum degi sem fjórbur-
ar verða sjálfráða á Íslandi en það gerð-
ist þó í vikunni því systurnar Alexandra, 
Brynhildur, Diljá og Elín Guðjónsdætur 
fögnuðu átján ára afmæli 1. nóvember. 
Þær eru því 72 ára samtals. 

Stúlkurnar voru hins vegar pollró-
legar yfir þessum tímamótum. „Við 
ætlum út að borða en fyrir utan það er 
ekkert sérstakt á döfinni,“ segir Diljá, 
sem hefur orðið fyrir þeim systrum. 
„Þetta er eins og hvert annað afmæli í 
okkar huga.“ 

Þær systur vörðu afmælisdeginum 
ekki allar saman, Diljá og Alexandra 
voru hér heima en Brynhildur er au pair 
á Englandi og Elín hélt utan í vikunni til 
að heimsækja hana. Diljá segir að þær 
systur séu samrýmdar en ólíkar. 

„Þegar við vorum litlar vorum við 
alltaf klædd í eins föt og það fór ósegj-
anlega í taugarnar á okkur,“ segir hún 
og hlær. „Við erum auðvitað mikið 
saman hérna heima en höfum líka eign-
ast okkar eigin vini og fórum hver í sinn 
skólann. Ekki svo að skilja að við værum 
að forðast hver aðra, þetta bara þróaðist 
svona.“ Sjálf er Diljá í Borgarholtsskóla 
en var í Verzló, Alexandra í MR, Elín 
útskrifaðist frá Menntaskólanum Hrað-
braut í sumar og vinnur nú tískuvöru-
versluninni Zöru og Brynhildur var í 
Borgarholtsskóla áður en hún fór út. 

Það er enginn hægðarleikur að ala 
upp fjögur börn, hvað þá þegar þau 
koma öll á sama tíma, en Diljá segir þær 
systur ávallt hafa verið prúðar og stillt-
ar. „Að minnsta kosti held ég að það hafi 
ekki verið mikið umstang sem fylgdi 
okkur.“

Diljá segir að óneitanlega dragi það 
úr hátíðahöldunum að afmælið bar upp 
á virkan dag. „Þetta er frekar leiðinleg 
tímasetning, en hver veit nema við 
gerum eitthvað skemmtilegt um helg-
ina.“

Ég sé ekki þjóðina heldur 
bara textavélina mína. Ég 

er innilokuð í herbergi og er 
ekki meðvituð um þá sem 

eru að horfa. Mér líður 
stundum eins og Palla 
þegar hann var einn í 

heiminum.

Howard Hughes tekst á loft

Ástkær frænka okkar,

Ásta Lára Jóhannsdóttir
Dalbraut 20, Reykjavík,

lést á elliheimilinu Grund 23. október. Jarðarförin
fer fram frá Fossvogskapellu föstudaginn 3. nóv-
ember og hefst athöfnin kl. 11.00. Jarðsett verður í
Fáskrúðarbakka kirkjugarði sama dag kl. 16.00.
Kristjana Björnsdóttir
Kristján Björnsson
Agnes Björnsdóttir
Guðni P. Kristjánsson
Kristján Kristjánsson

Legsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Valgerður Jóna Pálsdóttir
frá Sunnutúni, Eyrarbakka, Baugstjörn 6
Selfossi,

verður jarðsungin frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn
4. nóvember kl. 13.30.

Ingunn Hinriksdóttir Sigurður Ingólfsson
Jón Halldórsson Svana Pétursdóttir
Stefán Halldórsson Erna Friðriksdóttir
Páll Halldórsson Ingibjörg Eiríksdóttir
Anna Oddný Halldórssdóttir Jón Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Jónsdóttir

lést á dvalarheimilinu Eir þriðjudaginn 31. október.

Anna Jóna Óskarsdóttir                       Þórir Þorsteinsson
Auður Inga Óskarsdóttir Hansen    Bent V. Hansen
barnabörn og barnabarnabörn.

90 ára afmæli
Guðni Eyjólfsson

fyrrverandi skipstjóri og vigtarmaður,
Höfðagrund 23, Akranesi,

varð 90 ára í gær, 1. nóvember. Hann tekur
á móti gestum í sal Félags eldri borgara á 
Akranesi, Kirkjubraut 40, laugardaginn 

4. nóvember, klukkan 15 til 18.  Hann biðst 
eindregið undan öllum blómum og g jöfum
en biður sem flesta að gera sér þá ánæg ju

að líta við og þigg ja veitingar.

60 ára afmæli
Sunnudaginn 5. nóvember nk. verður

Snorri Þór Tómasson
bifreiðastjóri 60 ára. Eiginkona hans 
er Kristjana Unnur Valdimarsdóttir.

Þau vonast til að sjá sem fl esta vini og 
vandamenn fagna þessum tímamótum 

á sunnudaginn í félagsheimili Fáks,
Víðidal, milli kl. 17 og 20.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Klara Ásgeirsdóttir
Kirkjuvegi 1, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
3. nóvember og hefst athöfnin klukkan 14.00.

Kjartan Sædal Sigtryggsson       Ása S. Atladóttir
Sigríður Sædal Anatrella       William Joyner
Steinar Sædal Sigtryggsson         Birna Martinsdóttir
Kristín Sædal Sigtryggsdóttir       Hallur A. Baldursson
Hólmfríður Sædal Sigtryggsdóttir  Þórður Kárason
barnabörn og langömmubörn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sólveig Pálsdóttir
fyrrum húsfreyja frá Svínafelli, Öræfum,
til heimilis að Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands, Höfn í Hornafirði,

verður jarðsett frá Hofskirkju í Öræfum laugardaginn
4. nóvember klukkan 14.00.
Guðlaugur Gunnarsson
Þuríður Gunnarsdóttir
Pálína Gunnarsdóttir                    Svavar Magnússon
Jón Ólafur Gunnarsson              Inger Ipsen
Halla Þuríður Gunnarsdóttir
Jóhanna Gunnarsdóttir
Kjartan  Gunnarsson                    Anna María Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



Áskrift á www.bistro.is
 eða í síma: 550 5060
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ÓMÓTSTÆÐILEGT
ÁSKRIFTARTILBOÐ

Fyrsta tölublaðið frítt og
tappatogari fylgir með!

650 KR. Á MÁNUÐI*

Bístró - sæta blaðið kemur út í dag!

NÝTT TÍMARIT UM MAT OG VÍN!



Mál málanna í dag eru 
hvalveiðar og virðast 
menn seint ætla að komast 
að einni niðurstöðu í þeim 
efnum.

Nú virðist annað stór-
mál er varðar dýraríkið í upp-

siglingu. Maður nokkur hringdi í 
Þjóðarsálina í vikunni og var svo 
mikið niðri fyrir að hann vissi varla 
hvernig hann átti að bera upp erindi 
sitt. Eftir nokkurt hik greindi hann 
frá því að hann hefði um síðustu 
helgi farið með unga dóttur sína í bíó 
að sjá teiknimyndina Bæjarhlaðið 
(Barnyard), sem væri ekki í frásög-
ur færandi hefðu kýrnar í myndinni 
ekki reynst algjörlega siðlausar.

Þegar þáttarstjórnandi bað vesal-
ings manninn um að útskýra betur 

við hvað hann ætti, stundi hann upp 
úr sér að kýrnar hefðu gerst óþarf-
lega vinalegar hver við aðra. Með 
öðrum orðum væru beljurnar í 
myndinni meira en bara vinkonur! 
Ein kýrin var að mati mannsins sér-
staklega frökk, karlleg í alla staði og 
hagaði sér eins og versta naut! Mað-
urinn spurði hálfklökkur hvernig 
faðir ætti eiginlega að útskýra svona 
hátterni fyrir barninu sínu.

Mér var auðvitað brugðið við að 
heyra þetta enda umhugað um að 
vernda æsku landsins fyrir spilling-
aráhrifum, sem samkvæmt þessari 
frásögn virðist teygja anga sína 
víða. Mér fannst því hálfskrítið 
þegar ég endursagði foreldrum 
mínum þetta að þeir skyldu gera sér 
lítið fyrir og skella upp úr, með þeim 

orðum að kýr sýndu oft svona til-
burði á sumrin nýkomnar úr fjósinu. 
Þá væri talað um að þær væru yxna 
og naut yfirleitt sótt til að róa þær 
niður.

Mig rak í rogastans við að heyra 
þetta því ég skil ekki af hverju þessi 
ósómi hefur verið hafður fyrir ung-
dómnum öldum saman. Nú er mér 
skapi næst að hringja sjálfur í Þjóð-
arsálina og leggja til að blátt bann 
verði lagt við frekari skólaferðalög-
um í sveitina. Svo finnst mér að setja 
eigi reglur sem meina gæludýraeig-
endum að eiga tvö eða fleiri dýr af 
sama kyni, enda aldrei að vita upp á 
hverju málleysingjarnir geta tekið. 
Hversu lengi ætla menn að býsnast 
yfir hvalveiðunum á meðan siðleysi 
af þessi tagi veður uppi?



Fyrsta sólóplata Idol-stjörnunnar 
Bríetar Sunnu Valdemarsdóttur 
er komin út. Lagið „Bara ef þú 
kemur með“ hefur verið eitt vin-
sælasta lag sumarsins og er það að 
sjálfsögðu að finna á plötunni.

Meðfram því að vinna við gerð 
plötunnar hefur Bríet Sunna 
skemmt vítt og breitt um landið og 
fengið góðar viðtökur hvar sem 
hún hefur komið.

Einn færasti upptökustjóri 
landsins, Óskar Páll Sveinsson, 
stýrði upptökum á plötunni. Hljóð-
færaleikarar eru þeir Jóhann 
Hjörleifsson, Guðmundur Péturs-
son, Þórir Úlfarsson og Valdimar 
Kolbeinn Kristinsson.

Bríet Sunna syngur næst í Vest-
mannaeyjum á laugardaginn á 
hinu árlega verslunarmannaballi 
Eyjaskeggja.

Fyrsta plata 
Bríetar

Leikkonan Elizabeth Taylor hefur 
vísað á bug sögusögnum um að 
hún ætli sér að ganga upp að altar-
inu í níunda sinn.

Taylor, sem er 74 ára, segist 
ekki eiga í sambandi við Firooz 
Zahedi sem var ljósmyndari henn-
ar á áttunda áratugnum, hvað þá 
heldur ætla að giftast honum.

Taylor var tvívegis gift breska 
leikaranum Richard Burton. Hún 
var síðast gift Larry Fortensky en 
þau skildu árið 1996 eftir fimm 
ára hjónaband.

Gifting ekki 
í vændum

Í tilefni af 20 ára afmæli „Ammælis“ Sykurmolanna og 
stórtónleikum þeirra í Laugardalshöll 17. nóvember 
ætlar Rás 2 að efna til samkeppni um bestu Sykurmola-
„ábreiðuna“.

Rás 2 hvetur íslenska tónlistarmenn til að hljóðrita 
Sykurmola-lag að eigin vali með sínu nefi og senda Rás 
2 á geisladiski fyrir 9. nóvember. 

Sérstök dómnefnd hlustar og velur áhugaverðustu 
útgáfurnar sem verða svo settar á vef Popplands www.
ruv.is/poppland og það er síðan íslenska þjóðin sem 
velur besta lagið. Sigurvegarinn fær í verðlaun flug-
miða fyrir fjóra til einhvers af áfangastöðum Ice-
landair í Evrópu, auk miða á tónleikana með Sykurmol-
unum í Höllinni. Einnig verður sigurvegaranum boðið 
út að borða á veitingastaðinn Vox. Verðlaunin verða 
afhent í beinni útsendingu í Popplandi á tónleikadag, 
17. nóvember. 

Keppt um bestu „ábreiðuna“

Bandaríska hljómsveitin My Chem-
ical Romance hefur gefið út sína 
þriðju plötu, sem nefnist The Black 
Parade. My Chemical Romance var 
stofnuð í New Jersey árið 2001 af 
þeim Gerard Way, Mikey Way, Bob 
Bryar, Frank Iero, og Ray Toro. 
Síðasta plata sveitarinnar, Three 
Cheers for Sweet Revenge, seldist 
í tveimur milljónum eintaka og 
kom sveitinni rækilega á kortið.

Upptökustjóri nýju plötunnar 
var Rob Cavallo sem hefur áður 
unnið með Green Day. Hefur plöt-
unni verið lýst sem blöndu af rokki, 
pönki og poppi.

Fyrsta smáskífulagið, Welcome 
to the Black Parade, hefur náð 
miklum vinsældum í Bretlandi að 
undanförnu.

Þriðja plata My 
Chemical Romance



! Kl. 21.00
Hljómsveit Guðrúnar Drafnar 
Ólafsdóttur kemur fram á Domo 
bar í Þingholtsstræti á vegum 
Jazzklúbbsins Múlans. Sveitina 
skipa auk Guðlaugar þeir Vignir 
Þór Stefánsson píanóleikari, Róbert 
Þórhallsson bassaleikari og Jóhann 
Hjörleifsson trommuleikari.

Bravúraríur og fleira fjör

Færri komast að en vilja á tón-
leika píanóleikarans Víkings 
Heiðars Ólafssonar sem leikur 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Uppselt er á tónleikana í kvöld og 
engar ósóttar pantanir í boði  en 
þess má geta að húsfyllir varð 
einnig á nýafstöðnum afmælis-
tónleikum Karlakórsins Fóst-
bræðra fyrr í vikunni.

Fyrirhyggjusamir tónlista-
runnendur fá notið efnisskrár 
kvöldsins og tónsmíða Beet-
hovens og Brahms undir stjórn 
Rumons Gamba í Háskólabíói en 
aðrir áhugasamir verða að láta 
sér nægja útsendingu Rásar 1 frá 
tónleikunum sem hefst kl. 19.30.

Á hinn bóginn er nóg af spenn-
andi tónleikum fram undan því 
um helgina halda félagar úr Sin-
fóníunni sína þriðju tónleika í 
kammertónleikaröð þeirri er 
kennd er við Kristal. Tónleikarn-
ir fara fram í  Listasafni Íslands 
og mun fríður flokkur hljóðfæra-
leikara flytja verk eftir Astor 
Piazzolla, Steve Reich og André 
Jolivet í safninu undir stjórn 
Eggerts Pálssonar á laugardag-
inn.

Á döfinni eru einnig hinir 
sívinsælu kvikmyndatónleikar 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Þrjár þöglar myndir verða sýnd-
ar á bíódögum sveitarinnar sem 
hefjast að viku liðinni. Hin fyrsta 
er kvikmyndin Intolerance, sem 
var gerð árið 1916 en efniviður 
hennar er sóttur í fjögur söguleg 
tímabil sem öll fjalla um hörmu-
legar afleiðingar af óþoli manns-
ins: Babýlon til forna, krossfest-
ing Krists, Frakkland miðalda og 
Bandaríkin í byrjun 19. aldar. 
Bandaríska tónskáldið Carl Dav-
ies samdi tónlistina við myndina.

Annan laugardag er síðan 
komið að Charles Chaplin að 
heilla bíógesti en tvær kvik-
mynda hans verða á dagskrá, The 
Kid og Idle Class. Chaplin samdi 
sjálfur tónlist við kvikmyndir 
sínar þótt hann læsi ekki nótur.

Hljómsveitarstjóri á bíódög-
um er Frank Strobel frá Þýska-
landi sem hefur sérhæft sig í að 
stjórna flutningi tónlistar við 
undirleik þögulla mynda. 

Nánari upplýsingar um dag-
skrána er að finna á heimasíð-
unni www.sinfonia.is. 

Húsfyllir í Háskólabíói

Nýlega var fyrsti samlestur á 
desemberverki Leikfélags 
Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu. 
Það er eftir Bretann Anthony 
Neilson og kallast í þýðingu Þór-
arins Eldjárns Ó, fagra veröld  en 
á frummálinu Wonderful world of 
dissosia. Þetta er nútíma ævin-
týri um Lísu í „Sundralandi“ eins 
og Þórarinn snýr út úr.

Við fylgjum Lísu inn í undra-
heim geðveikinnar, litríkan heim 
ótrúlegra andstæðna þar sem 
Lísa mætir alls kyns dularfullum 
verum og lendir í krefjandi ævin-
týrum. Við fáum líka að skyggn-
ast yfir landamærin þar sem við 
mætum náköldum raunveruleik-
anum, þar eru litirnir horfnir og 
Lísa þarf að takast á við hið raun-
verulega líf. Hvort er betra 
draumur eða veruleiki? Það er 
Benedikt Erlingsson sem leik-
stýrir en sviðsetning hans á 
Draumleik Strindbergs á stóra 
sviðinu vakti mikla athygli og lof 
fyrir fáum misserum og var verð-
launuð af Grímugenginu. Með 
honum er Gretar Reynisson sem 

var verðlaunaður fyrir sömu sýn-
ingu.

Leikhópurinn er ekki stór: 
Ilmur Kristjánsdóttir, Laddi, Guð-
mundur Ólafsson, Margrét Helga 
Jóhannsdóttir, Þór Tulinius, Björn 
Ingi Hilmarsson, Bergur Þór Ing-

ólfsson og Charlotte Böving. 
Ilmur snýr nú aftur til starfa eftir 
mæðraorlof og Charlotte Böving 
kemur nú á stóra sviðið undir 
stjórn bónda síns en hún er virt 
leikkona í heimalandi sínu, Dan-
mörku.

Lísa í Sundralandi á leiksvið

Á laugardag verður opnuð 
í Hafnarhúsi - Listasafni 
Reykjavíkur sýning á 
bandarískri samtímalist. 
Verk þeirra yngstu í banda-
rísku listalífi munu ryðjast 
inn í skynfæri gesta þar 
næstu vikur og hætta á að 
fólk láti sér bregða. 

Sýningin er stór fjölþjóðleg sam-
setning: það eru Gunnar Kvaran, 
fornvinur íslenskra listunnenda, 
Hans Ulrich Obrist, sem tekinn er 
að venja komur sínar hingað af 
ýmsum tilefnum, og Daniel Birm-
baum, sem eru sýningarstjórar. 
Hefur sýningin þegar komið upp í 
Osló, London og New York og er 
ferð hennar um heiminn ekki lokið 
enn.

Átök stórveldanna í myndlist-
inni standa yfir; álfurnar takast á. 
Hið forna vígi samtímalistanna, 
gamla Evrópa, hefur mátt þola 
margar innrásir Bandaríkjamanna 
á síðustu hundrað árum og um 
þessar mundir sækir Asía á. Raun-
ar spá margir því að tími Asíu í 
heimslistinni sé að rísa upp og  þar 
eru Kínverjar að verða æ fyrir-
ferðarmeiri.

Samt hafa Bandaríkjamenn 
tekið sér pláss í listalífi Reykja-
víkur síðustu daga. Í Kling og 
Bang hefur hópur bandarískra 
listamanna hreiðrað um sig. Og í 
vikulok verður sýningin Uncerta-
in States of America opnuð. Sömu 
helgi er að ljúka í London stórsýn-
ing Saatchi á bandarískum nútíma-
verkum: USA Today. 

Sýningin í Listasafninu er með 
ferskari svip. Sýningarstjórarnir 
hafa á ferðum sínum um Banda-
ríkin safnað sér upplýsingum um 
yfir þúsund listamenn og þaðan er 
úrvalið dregið: 42 aðilar og allir 
fæddir eftir 1970.

Er mögulegt að greina straum í 
list ungra myndlistarmanna frá 
nýja heiminum? Þar hefur krafan 
svo lengi sem elstu menn muna 
verið „Make It New“. Glæsileg 
sýningarskrá leiðir í ljós að hér 
fer mörgum sögum fram, sumar 
eru í lausu bandi, kjalarlausar og 
óbundnar, sumar jafnvel ekki 
sögur heldur hugarástand, staður, 
stund, afdrep jafnvel.

Það verður gestum Listasafns-

ins hollt að minnast hvað rammar 
inn sýninguna: árásin 11. septem-
ber og nú yfirvofandi kosningar, 
þar í milli innrásir og náttúruham-
farir. 

Gestir sem hafa farið um Amer-
íku gera sér ljósan kraftinn í sköp-
un listamanna þar, líka hefðar-
veldið sem ræður og almennan 
smekkinn. Þar ganga menn á vegg 
auðs og fátæktar, menntunar og 
þekkingarskorts. Þar æpa and-
stæður. Breski rithöfundurinn 
Zadie Smith lýsti því svo í texta-
safninu Burned Children of Amer-
ica að djúpt í amerískri vitund 
ríkti sorg um þessar mundir: 
„Bakvið fagmannlegt brosið er 
svo djúp sorg í menningunni að 
bragðið af henni finnst af seríosinu 
á morgnana.“

Tækifærið sem sýningarstjór-
arnir og safnið gefur listunnend-
um til að kanna með eigin skynjun 
bandaríska list er einstakt. Sýn-
ingin verður opnuð á laugardag og 
varir til 27. janúar.



Fyrstu dómar tóku að birtast í gær 
um nýjan disk bresku hljómsveit-
arinnar Who en hann ber yfir-
skriftina Endless Wire og er fyrsta 
safn nýsmíða sem kemur frá 
hljómsveitinni í 24 ár. Raunar eru 
aðeins tveir af upphaflegu hljóm-
sveitarmönnunum á lífi, Keith 
Moon og John Entwhistle, eru 
báðir látnir og verður engu kennt 
um ótímabært andlát þeirra en 
ofneyslu áfengis og annarra vímu-
efna. Á lífi eru þeir Pete Townshend 
og Roger Daltrey. Á diskinum nýja 
eru níu lög, þar af tíu mínútna 
ópus sem kallast Wire and Glass. 
Bandarísku útgáfunni fylgir dvd-
diskur með tónleikum þeirra frá 
liðnu sumri í Lyon, en hér á landi 
verður hann án þess viðauka.

 Bæði gagnrýnandi Washington 
Post og Boston Globe eru hrifnir 
af verkinu og segja þá félaga feti 
framar flestum jafnaldra hljóm-
sveitum frá sjöunda áratugnum 
sem enn eru að − eða í öndunarvél-
um. Telja þeir upp fjölda laga sem 
hafa í sér gamla neistann sem sé 
til vitnis um að þeir félagar séu 
enn í þróun og síður en svo staðn-
aðir. Gagnrýnandi Times er ekki 
hrifinn og gefur disknum fjórar 
stjörnur, segir frægan raddstyrk 
Daltreys ekki svip hjá sjón og  
verkið standi langt að baki þeirra 
bestu verkum fyrr á tíð.

Who var ein af unglingahljóm-
sveitunum sem fram komu á miðj-
um sjöunda áratugnum í Bretlandi 
og áttu þeir hvað mestum vinsæld-

um að fagna er rokkóperan Tommy 
kom út en hún var síðar kvik-
mynduð. Þeir gáfu út fjölda laga-
safna og telja margir verk þeirra 
frá 1971, Who´s Next, vera eina 
bestu rokkplötu allra tíma. 

Von mun á Endless Wire í allar 
betri hljómlötuverslanir í dag.

Næsta Who-plata
Forlagið Nýhil heldur útgáfufagn-
að í Þjóðleikhúskjallaranum í 
kvöld þar sem þrír höfundar munu 
lesa úr splunkunýjum skáldsögum 
sínum.

Haukur Már Helgason les úr 
bókinni Svavar Pétur og 20. öldin 
og Bjarni Klemenz úr bók sinni 
Fenrisúlfur en þetta eru fyrstu 
skáldsögur þeirra beggja. Auk 
þess les Eiríkur Örn Norðdahl úr 
bók sinni Eitur fyrir byrjendur, en 
hann hefur áður gefið út skáldsög-
una Hugsjónadrusluna. 

Meðlimir hljómsveitarinnar 
múm munu spila ljúfa tóna af skíf-
um milli upplestra en kynnir er 
Ingibjörg Magnadóttir. Óttar 
Martin Norðfjörð kynnir að auki 
væntanlega ljóðabók sína og 

fyrsta bindi ævisögu Hannesar 
Hólmsteins Gissurarsonar.

Húsið verður opnað kl. 20 og 
hefst dagskráin hálftíma síðar. 

Útgáfu fagnað

Einn helsti sagnamaður þjóðar-
innar, Einar Már Guðmundsson, 
hefur sent frá sér nýja ljóðabók: 
Ég stytti mér leið framhjá dauðan-
um.

Síðasta ljóðabók hans, Í auga 
óreiðunnar, kom út árið 1995. 
Einar sló fyrst í gegn sem ljóð-
skáld með bókunum Er nokkur í 
kórónafötum hér inni? og Sendi-
sveinninn er einmana. Ári síðar 
kom út Róbinson Krúsó snýr aftur, 
árið 1991 sendi Einar frá sér ljóða-
bókina Klettur í hafi sem var til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna og árið 2002 komu þessar 
fimm bækur út saman í einni bók, 
Ljóð 1980-1995.   Bókin hefur 
þegar verið seld til Danmerkur 
þar sem hún mun koma út næsta 
vor í danskri þýðingu Eriks Skyum 
Nielsen.

Nýjasta ljóðabók Vésteins Lúð-
víkssonar, Sumir láta einsog hold-
ið eigi sér takmörk, kom út hjá 
forlaginu Bjarti á dögunum. 
Vésteinn olli vissum vatnaskilum í 
íslenskum bókmenntum með 
skáldsögum sínum og smásögum á 
áttunda áratugnum. Hann kvaddi 
sér síðan hljóðs að nýju eftir langt 
hlé með ljóðabókinni Úr hljóðveri 
augans sem Bjartur gaf út árið 
2003. Árið eftir fylgdi bókin Svona 
er að eiga fjall að vini.
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Tónlistarmaðurinn Jóel 
Pálsson gaf á dögunum út 
sína fjórðu plötu með eigin 
tónsmíðum. Hann kveðst 
vera starfandi málaliði í 
tónlistarbransanum en nýj-
asta platan er sannkallaður 
suðupottur.

Á plötunni Varp má merkja sterk 
áhrif rokktónlistar í bland við 
djass, rafpopp, kirkjumúsík og 
frjálsan spuna. Jóel fæst við alls 
konar tónlist en hann kveðst ávallt 
reyna að feta nýjar slóðir í tón-
smíðum sínum. 

„Þetta er suðupottur af ýmiss
konar áhrifum en það eru ansi mikil 
rokkáhrif á þessari plötu og hún er 
kannski ágengari fyrir vikið,“ segir 
Jóel. Einvalalið tónlistarmanna 
leikur með honum en Jóel útskýrir 
að félagar hans hafi allir sterk 
karktereinkenni sem skili sér vel á 
plötunni. Davíð Þór Jónsson leikur 
á Hammond-orgel, píanó og minim-
oog, Hilmar Jensson á raf- og 
kassagítar, Valdimar Kolbeinn Sig-
urjónsson á kontra- og rafbassa og 
Matthías Hemstock leikur á tromm-
ur og slagverk auk þess að eiga við 

trommuheila sem er nokkuð óvenju-
legt í djassmúsík.

„Það mætti alveg teljast skipu-
lagslegt afrek að ná þessum mönn-
um saman inn í stúdíó í nokkra 
daga,“ segir Jóel, „við tókum plöt-
una upp í einni lotu – vorum allir í 
sama herberginu og það myndaðist 
skemmtileg orka og kraftur í stúd-
íóinu sem skilar sér vel í upptök-
unni. Ég skrifa lögin mín upp og 
mæti með þau á blaði upp á gamla 
mátann. Með þessum spilunum 
koma síðan fram milljón hugmynd-
ir í viðbót og lögin eiga það til að 
fara í allt aðrar áttir en maður ætl-
aði.“

Titill plötunnar hefur viðeigandi 
skírskotun í vinnuferlið. Jóel 
útskýrir að varp geti þýtt jaðar, 
„varp er fjallshringur þar sem eru 
vatnaskil, en lögin verpast líka í 
meðförum hljómsveitarinnar,“ 
áréttar hann.

Jóel kveðst spenntur að flytja 
efnið á tónleikum enda sé þarna 
dúndurhljómsveit á ferð. Útgáfu-
tónleikarnir verða þó ekki fyrr en 
um miðjan desembermánuð enda 
ekki hlaupið að því að samstilla 
dagskrár tónlistarmannanna. Tón-
leikarnir verða haldnir innan 
vébanda Jazzklúbbsins Múlans og 
munu  þeir fara fram í nýjum höf-
uðstöðvum þeirra á skemmtistaðn-
um Domo í Þingholtsstræti.

 Jóel hefur sjálfur í ýmsu að snú-
ast og er til að mynda nýkominn 
heim úr sinni fyrstu ferð til Kína 
þar sem hann hélt tónleika á lista-
hátíð í Sjanghæ ásamt Sigurði Flos-
asyni, Einari Scheving og Valdimar 
Kolbeini Sigurjónssyni. „Það gekk 
vonum framar, við fengum mikla 
kynningu þarna úti og hljóðrituð-
um plötu sem kemur út í Kína á 
næstunni. Þetta var mjög sérstakt 
því við tókum hana upp í kommún-
ísku stúdíói, þarna er bara ríkis-
stúdíó, ríkisupptökumaður og ríkis-

útgáfa,“ útskýrir hann og kveðst 
lítið vita um skilvirkni þessa fyrir-
komulags né um framhaldið á 
útrásinni austur. „Upptökumaður-
inn var samt ansi góður, við tókum 
líka upp tvö kínversk lög sem vöktu 
mikla lukku,“ segir hann sposkur. 

Jóel er þannig á músíkölsku 
flakki bæði í bókstaflegri og óeig-
inlegri merkingu. „Maður ferðast 
til misskrýtinna staða en það er 
pottþétt að maður lendir alltaf í 
einhverjum ævintýrum.“ 

Músíkalskur málaliði
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fimmtudaginn 2. nóvember kl. 20.00
föstudaginn 10.nóvember kl. 20.00
laugardaginn 11.nóvember kl. 20.00
sunnudaginn 12. október kl. 20.00

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR!

Í dag eru 
hundrað ár 
liðin frá því 
reglulegar
kvikmynda-
sýningar hóf-
ust á Íslandi 2. 
nóvember 1906 

í Fjalakettinum við Aðalstræti. Þá 
efndi Alfred Lind til atvinnu-
rekstrar í samkomusal í Breið-
fjörðshúsinu eins og það hét, en 
almenningur kallaði húsið Fjala-
köttinn. Það hafði fram að því 
verið nýtt sem samkomuhús og 
var rétt tíu ára gamalt. Lind vann 
með danska ljósmyndaranum 
Peter Petersen sem var í vinnu hjá 
Pétri Brynjúlfssyni, þeir og Ólaf-
ur Johnsen stofnuðu löngu síðar 
Nýja Bíó en Petersen hélt áfram 
að reka Gamla bíó.  Kvikmynda-
sýningar hófust hér sem einstakur 
viðburður fyrr, 1904 og fyrirrenn-
ari þeirra voru myndasýningar 
sem hreyfðust á frumstæðari hátt. 

Þær voru meðal annars í Sjó-
mannaklúbbnum sem faðir Ólafs, 
Þorlákur Johnsen,  stofnaði. Fjala-
kötturinn var elsta kvikmyndahús 
í heimi þegar hann var rifinn á 
valdatíma vinstri flokkanna í 
Reykjavík á áttunda áratug síð-
ustu aldar.

Bíó í heila öld 



Undantekningin er ekki auðveld 
aflestrar þó þýðing Ólafar Eldjárn 
á þessari dönsku skáldsögu sé 
hreint afbragð eins og við var að 
búast af jafn ágætum þýðanda, 
sem ofan í kaupið er vel að sér um 
danska hugsun og siði. Sagan er 
löng, nær sexhundruð síður, og þó 
íslenskum lesenda finnist um 
margt nóg um það menntamanna-
samfélag sem hún lýsir, þá er 
margt í sögunni sem hæglega má 
heimfæra upp á hvaða vestrænt 
samfélag sem er. 

Sagan náði mikilli athygli þegar 
hún kom út í Danmörku. Höfund-
urinn, Christian Jungersen, hafði 
þá verið vonarpeningur í nokkurn 
tíma eftir fyrstu sögu sína, Krat. 
Ein skýring þess er að Undantekn-
ing teygir sig inn á þrjú svið sem 
duga til að vekja athygli. Hún er 
fantavel sögð og rekur samhliða 
atburðarás frá fjórum sjónarhorn-
um, inn í söguna er skotið köflum 
sem kryfja sögu þjóðernisofsókna 
í Evrópu á liðinni öld og hafa á sér 
yfirbragð sagnfræðitexta. Eftir 
því sem lengra á söguna líður 
verða þessir rannsóknartextar 
sem eru skrifaðir af einni sögu-
persónunni, Iben, æ nærgöngulli í 
greiningu sinni á orsök og eðli ein-
eltis af þeirri stærðargráðu að 
heilu þjóðirnar eru í hættu. Í 
þriðja lagi er sagan í eðli sínu 
spennusaga og þar liggur raunar 
eini galli hennar: endalokin verða 
full mikið í þeim stílnum. 

Undantekningin er merkilegt 
verk. Höfundurinn sýnir ótrúlega 
innsýn í mannlegt eðli og skapar 
fullkomlega trúverðuga mynd af 
stöðu þeirra fjögurra kvenna sem 
eru í miðju sögunnar. Jafnframt 
tekst honum í gegnum þeirra sjón-
arhorn að varpa skýru ljósi á sögu 
fleiri aðila sem að atburðarásinni 
koma.

Fléttan er síður en svo einföld 
en hana má draga saman: Í sjálfs-

eignarstofnun sem vinnur að 
heimildasöfnun og rannsóknum á 
þjóðarhreinsunum starfa fjórar 
konur. Tvær þeirra eru vinkonur 
frá fornu fari. Iben er nýsloppin 
úr höndum mannræningja í Afr-
íku þar sem hún var að störfum. 
Magdalena, fornvinkona hennar 
er vöðvagigtarsjúklingur. Camilla 
var eineltisfórnarlamb úr barna-
skóla, Anna Lise býr við mesta 
einangrun á skrifstofunni þar sem 
hún er lokuð af á bókasafni rann-
sóknastöðvarinnar. Sagan lýsir 
ekki síður persónulegu lífi þeirra, 
hleypur fram og aftur í tíma og 
lesandi raðar smátt og smátt 
saman í huga sér heildarmynd 
sem stenst ekki til fulls, því 
stöðugt bætast við nýir bútar sem 
riðla því sem fyrir er í minni les-
andans.

Það sem kemur sögunni á 
hreyfingu er nafnlausir og í fyrstu 
órekjanlegir tölvupóstar sem þær 
stöllur fá hver á fætur annarri. Í 
þeim felast gildisdómar um inn-
ræti þeirra og jafnvel ógn. Þessar 
sendingar kveikja grunsemdir um 
heilindi og áður en langt er komið 
í sögunni er komið í gang einelti á 
vinnustaðnum sem hrindir öllum, 
bæði gerendum og þolendum, í 
örvæntingu. Þannig eru tvær hlið-
stæðar línur meginefni í þræðin-
um, lýtur önnur að einelti á vett-
vangi sögu Evrópu en hin að 
starfsvettvangi kvennanna.

Það er meistaralega vel haldið 
á öllum þessum þráðum og lesand-
inn er lokkaður áfram í lestrinum 
af stöðugt meiri undrun ¿ og ógn: 
hversu langt er manneskja reiðu-
búin að ganga til að svala illsku 
sinni? Stafar hættan utan frá eða 
innan frá? Býr slík illska í okkur 
öllum? Og niðurstaða höfundarins 
er skýr.

Undantekningin er afbragðs 
saga. Hún reyndist þessum lesara 
nokkuð seintekin en varð er fram 

leið sögunni ógnarspennandi og 
raunar með þeim sjaldgæfa snún-
ingi sem einkum er iðkaður af 
handritshöfundum kvikmynda að 
skilja lesanda eftir í lausu lofti án 
klárrar niðurstöðu. 

Það er enginn svikinn af lestri 
þessa verks sem birtist í íslenskri 
þýðingu með styrk þriggja sjóða, 
Nordbok, Þýðingarsjóði og Nor-
ræna þýðingarsjóðnum. 

Undantekningin færir lesend-
um sínum aukinn skilning og 
þroska, þekkingu á eðli eineltis og 
sögu, og fólki yfirleitt. Þetta er 
merkileg bók með reyfaralegum 
endi.

Böðlar okkar og fórnarlömb
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Kvikmyndin The Last Kiss verð-
ur frumsýnd í Sambíóunum og 
Háskólabíó á föstudaginn og er 
væntanlega fyrir þá sem sjá ekki 
fram á að geta hlegið að grodd-
aralegum bröndurum Borat. 
Myndin er gerð eftir handriti 
Pauls Haggis sem skrifar hand-
ritið fyrir nýjustu Bond-myndina, 
Casino Royal, auk þess sem hann 
fékk Óskarinn fyrir kvikmyndina 
Crash. 

Hér er um að ræða endurgerð 
ítölsku kvikmyndarinnar L´Ult-
imo Bacio sem naut mikilla vin-
sælda í heimalandi sínu en í amer-
ísku útgáfunni segir frá þeim 
vandamálum sem fylgja því að 
verða þrítugur og takast á við lífið 
eftir áhyggjulausa tilveru. 

Leikstjórinn Tony Goldwyn er 
flestum kunnur fyrir afrek sín 
fyrir framan tökuvélina. Hann lék 
meðal annars óþokkann í Ghost og 
fór með hlutverk Colonel Bagley í 
The Last Samurai. Goldwyn virð-
ist hafa lagt leikaraferilinn á hill-
una í bili en hann hefur reynt fyrir 
sér í leikstjórastólnum í sjón-

varpsþáttaröðum á borð við Grey`s 
Anatomy og Law & Order.

 Zach Braff, sem margir kann-
ast við úr sjónvarpsþáttunum 
Scrubs, leikur aðalhlutverkið 
ásamt Rachel Bilson og Casey 
Affleck.

Vandinn við þrítugt

Eli Roth er af mörgum 
talinn einn fremsti hryll-
ingsmyndaleikstjóri heims 
um þessar mundir en hann 
er staddur hér á landi til 
að taka upp smáhluta fyrir 
framhald kvikmyndarinnar 
Hostel. Freyr Gígja Gunn-
arsson ræddi við hann um 
Hostel-ævintýrið, hrædda 
landa hans og hvalveiðar. 

Eli sat að snæðingi þegar Frétta-
blaðið bar að garði á Nordica hótel 
en eftir að hafa rennt samlokunni 
niður settist leikstjórinn í sófann 
og útskýrði ástæðuna fyrir dvöl 
sinni hér á landi, af hverju hann 
væri að taka upp senu sem ætti í 
myndinni að gerast í Slóvakíu. 
„Þetta er bara léleg afsökun fyrir 
að koma til Íslands,“ segir Eli og 
glottir. „Ég vildi heimsækja hest-
inn sem ég á auk þess sem líkam-
inn slakar ótrúlega vel á hérna,“ 
segir Eli en hann var nýkominn 
frá tökustað á Ingólfshvoli þar 
sem Eli vann á hestaleigu fyrir 
fimmtán árum.

Leikstjórinn fékk jafnframt leyfi 
frá forráðamönnum Bláa lónsins 
til að taka upp nokkur atriði þar en 
eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er þetta í fyrsta skipti sem 
náttúruundrið í Grindavík er notað 
í kvikmynd. „Ég lofa því að engu 
blóði verður úthellt þar enda veit 
ég hversu heilagur staðurinn er 
fyrir Íslendinga,“ segir Eli sem 
augljóslega ber mikla virðingu 
fyrir landi og þjóð. 

Þá upplýsir leikstjórinn jafn-
framt að nokkrar senur verði 
teknar upp í kjallaranum í Laug-
um, staður sem Eli segist alltaf 
verða jafn undrandi á. „Alveg 
merkilegt, það er nánast sama á 
hvaða tíma maður fer, það er allt-
af troðið þarna,“ segir Eli. Einung-
is er um þrjá tökudaga að ræða en 
Eli reiknar ekki með að fara fyrr 
en á þriðjudaginn, ætlar að nota 
smá tíma til að ríða út á hestinum 
sínum. „Ég ætlaði að vera lengur 
en þarf því miður að fara út og 
klára að klippa myndina,“ segir 
Eli.

Óhætt er að segja að síðast 
þegar leikstjórinn kom hingað 
ásamt stórvini sínum Quentin Tar-
antino hafi myndast hálfgerður 
fjölmiðlasirkus. Eli segir að Tar-
antino hafi líkað dvölin hér á landi 
einstaklega vel og hafi bölvað sér 
í sand og ösku fyrir að fara hingað 
án hans. „Ég bauð honum með mér 
og það var upphaflega ætlunin. 

Tarantino hélt að hann yrði búinn 
að klára tökur á Grindhouse en 
þær frestuðust aðeins,“ segir Eli 
en bætir við að þeir félagar vilji 
gjarnan koma hingað aftur á gaml-
árskvöld. „Við vildum gjarnan 
vera hérna á hverju einasta gaml-
árskvöldi,“ segir leikstjórinn.

Roth hefur verið í fararbroddi 
fyrir kvikmyndastefnu sem kölluð 
hefur verið „torture-porn“ eða 
„pyntingar-klám“. Eli er þó ekki 
sammála þeirri skilgreiningu því 
klám í sjálfu sér skilji ekkert eftir 
sig. „Hostel gerði það hins vegar, 
hún skildi eitthvað eftir sig, ein-
hvern vitnisburð um hvar vest-
ræn menning stendur,“ útskýrir 
hann. „Á meðan George W. Bush 
er við völd í Bandaríkjunum verða 
gerðar svona myndir því þær eru 
ekkert annað en spegilmynd af því 
tætta þjóðfélagi sem Bandaríkin 
eru,“ segir Eli og er kominn á flug. 
„Fólk er í uppnámi yfir því hvern-
ig Bandaríkin eru orðin, þau eru 
sundurleit og í henglum og Íraks-
stríðið stendur verr en Víetnams-
stríðið á sínum tíma,“ heldur leik-
stjórinn áfram. „Fólk vill öskra en 
getur það ekki, hryllingsmyndir á 
borð við Hostel og Saw gefa fólki 
tækifæri til þess. Fyrir 9/11 héldu 
Bandaríkjamenn að þeir væru 
öryggir en í fyrsta sinn síðan borg-
arastyrjöldinni lauk finnst Banda-
ríkjamönnum þeir ekki vera óhult-
ir,“ segir Eli. Hinar nýju 
hryllingsmyndir séu því ekki 
annað en afþreying handa tauga-
óstyrkri og hræddri þjóð.

Eli lofar meiri hryllingi í næstu 
Hostel-mynd, eitthvað sem fáir 
myndu halda að væri gerlegt. 
Leikstjórinn segir hins vegar að 
blóðið muni ekki flæða stanslaust 
í níutíu mínútur því Hostel II verði 
að vera betri en forveri sinn. „Að 
skrifa handritið fyrir þessa mynd 
var mun erfiðara en fyrir þá 

fyrri,“ útskýrir Eli. „Þá vissu 
menn ekkert við hverju var að 
búast en mér finnst vera gerðar til 
mín meiri kröfur fyrir þessa mynd 
og áhorfendur búast við meiru,“ 
bætir leikstjórinn við. „Í fyrri 
myndinni var léttleikinn í fyrir-
rúmi fyrsta hálftímann en svo tók 
myrkrið öll völd. Hostel II verður 
í myrkrinu mest allan tímann.“ 
Þegar tökum á Hostel II lýkur 
gerir Eli kvikmynd eftir bók Step-
hens King, Cell, en það eru sömu 
höfundar og skrifuðu handritið 
fyrir People vs. Larry Flynt sem 
vinna hörðum höndum að því að 
gera handritið og segist leikstjór-
inn vera spenntur fyrir verkefn-
inu.

Eli hefur jafnframt sterkar 
skoðanir á hvalveiðum Íslendinga, 
eitthvað sem hann segir vera mjög 
viðkvæmt mál í sínu heimalandi. 
„Ég skal vera fyrstur til að viður-
kenna að þær skoðanir eru hroka-
fullar, Bandaríkjamenn vilja ekki 
láta drepa hvali af því að þessar 
skepnur eru tilfinningaverur en 
svo er allt í lagi að drepa mann-
eskjur úti um allan heim,“ segir 
Eli og getur ekki annað en hlegið. 
„Þessi ákvörðun á hins vegar eftir 
að hafa áhrif á íslenska ferðaþjón-
ustu því þegar landar mínir frétta 
af þessu verða 
þeir alveg 
brjálaðir
og vilja 
ekki
heim-
sækja
ykkur.“

Frímann í Sigtinu efni í sígilda jólamynd



Hvað hefur Mel Gibson verið að 
gera undanfarin tvö ár? Leikar-
inn vingjarnlegi birtist allt í einu 
á forsíðum blaðanna, draugfullur, 
öskrandi ókvæðisorðum að gyð-
ingum. Nýjasta mynd hans, Apoc-
ylpto, á því vafalítið eftir að vekja 
töluverða athygli enda hefur 
Gibson lýst því yfir að hún sé 
gagnrýni á þær mannfórnir sem 
vestræn samfélög eru tilbúin að 
færa fyrir siðmenningu sína. 

Apocalypto fjallar um ungan 
mann sem reynir að bjarga sér 

undan sársaukafullum dauðdaga 
og hafa kvikmyndaspekúlantar 
líkt söguþræðinum við blöndu af 
Mad Max og Leathal Weapon í 
framandi umhverfi.Myndin er öll 
leikin á fornri tungu may-veldis-
ins en leikstjórinn sagði í samtali 
við kvikmyndavefinn Movieweb.
com að það hefði ekki reynst 
honum erfitt. „Enda ekki mikið 
talað í myndinni,“ útskýrði Gibs-
on og upplýsti jafnframt að hann 
hefði farið víða um Suður-Amer-
íku til að leita að leikurum í 
myndina. „Það tók mikið á að 
finna rétta fólkið og fram á síð-
asta dag vorum við ekki einu 
sinni komin með kóng,“ útskýrir 
Gibson.

Leikstjórinn segir að meiðsli 
og hiti hafi sett stórt strik í reikn-
inginn en í upphafi var gert ráð 
fyrir að tökur stæðu yfir í fjóra 
mánuði, þegar yfir lauk höfðu 
Gibson og hinir 800 aukaleikarar 
verið að í átta mánuði. Apocalyp-
to verður frumsýnd í Bandaríkj-
unum 8. desember.

Gagnrýni á mannfórnir

Kvikmyndin Borat: Cultur-
al Learnings of America 
for Make Benefit Glori-
ous Nation of Kazakhstan 
verður frumsýnd á morgun 
en þessi fréttamaður frá 
Kasakstan hefur gert allt 
brjálað með súrum húmor 
sem virðist eiga upp á pall-
borðið víða.

Mikið hefur verið skrifað um 
þessa persónu breska grínistans 
Sasha Baron Cohen sem birtist 
fyrst í þætti hjá annarri persónu 
Cohen, Ali-G. Borat gerir í því að 
ögra viðmælendum sínum með 
heimskulegum athugasemdum um 
málefni sem alla jafna eru eldfim 
og viðkvæm. Borat er því kannski 
fyrst og fremst öfgafull gagnrýni 
á pólitíska rétthugsun.

Á wikipediu.org er að finna fróð-
lega upplýsingar um Borat, per-
sónu sem ekki einu sinni er til í 
raunveruleikanum. Þar er hann 
sagður hafa fæðst í árið 1972 í 
smáborginni Kuzcek og hefur 
Borat margoft lýst því yfir að 
hann sé „einn af sjö frægustu 
mönnum Kasakstan“. Borat er 
samkvæmt heimasíðu kappans 
sonur nauðgarans Boltok og er 
systir hans Natalya vændiskona í 
heimalandinu. Borat stærir sig oft 
af því í viðtölum að systir hans 
hafi verið kosin fjórða besta vænd-
iskona landsins og sú sjötta besta í 
munnmökum. Bilo, bróðir Borat, 
er ekki síður skrautlegur en sam-
kvæmt wikipediu er hann ekki 
heill á geði. „Við opnuðum því 
hausinn á honum og létum fisk éta 
hina illu anda en það endaði með 
ósköpum og nú er Bilo þroskaheft-

ur,“ sagði Borat við fjölmiðla. 
Stjórnvöld í Kasakstan hafa 

horn í síðu þessa blaðasnáps, hótað 
honum lögsókn og keypt auglýs-
ingu í New York Times þar sem 
þeir áréttuðu að allt sem kæmi 
fram í myndinni um Kasakstan 
væri uppspuni frá rótum. Þegar 
forseti landsins Nursultan Nazar-
bayev heimsótti Bandaríkin bar 
kvikmynd Borats á góma en viti 
menn, Borat sjálfur mætti og bauð 
hinum „virðulega stríðsherra 
George Bush“ í bíó ásamt Mel 
Gibson og O. J. Simpson. Þeir sem 
hafa séð myndina segja lýsingar 
Borats á heimalandi sínu vera svo 
fjarri lagi að þær séu ef til vill 
gagnrýni á viðhorf hins vestræna 
heims á öðrum heimshlutum. 
Kannski að þetta sé líka bara gott 
grín.

Sögurnar af tökunum á myndinni 
eru ansi skrautlegar en Sasha 
Baron fór aldrei úr karakter á 

meðan á þeim stóð. Kvikmynda-
tökuliðið var meðal annars hand-
tekið alls fimmtíu sinnum en 
Baron hætti aldrei að vera Borat. 
Allir þeir sem koma fyrir í mynd-
inni töldu nokkuð öruggt að andlit 
þeirra myndu aldrei sjást á hvíta 
tjaldinu en skjalið sem viðmæl-
endurnir skrifuðu undir var svo 
flókið og langt að enginn nennti að 
lesa það til enda auk þess sem 
tökuliðið lét allan tímann eins og 
það væri frá Kasakstan. Flestir 
héldu því að myndefnið yrði ein-
göngu sýnt þar í landi.

Borat birtist hins vegar ekki 
aftur þegar öllu fárinu er lokið, 
stjórnvöldum í Kasakstan vafalít-
ið til ómældrar gleði, því Sasha 
Baron Cohen hefur gert þriggja 
milljarða krónu samning við Uni-
versal kvikmyndaverið um dreif-
ingu á sinni nýjustu mynd sem 
fjallar um samkynhneigðu tísku-
lögguna Bruno. Persóna sem vafa-
lítið á eftir að vekja engu minna 
umtal en sjálfur Borat.

Bandaríski leikstjórinn Steven 
Soderbergh ætlar að gera tvær 
myndir um argentíska byltinga-
leiðtogann Che Guevara. Reiknað 
er með að Benico del Toro leiki 
Che en aðrir leikarar sem hafa 
verið nefndir til sögunnar eru 
Javier Bardem, Frank Potente og 
Benjamin Bratt. 

Fyrri myndin fjallar um þá 
atburði sem áttu sér stað þegar 
Che og Fidel Castro komu til Kúbu 

árið 1956 en seinni myndin er 
um ferðalag hans til New 

York þegar Che talaði á 
allsherjarþingi
Sameinuðu þjóð-
anna árið 1964. 

Ný mynd 
um Che

Helmingurinn
af ánægjunni
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Njóttu til fulls ánægjunnar af því
að horfa á gott sjónvarp með
KEF heimabíói.

KEF hefur þróað þá einstöku
tækni að staðsetja „tweeter“
hátalarann í miðju bassa-
hátalarans. Hljómurinn hefur því 
eina uppsprettu, í staðinn fyrir
tvær, eins og í hefðbundnum 
hátölurum.

Fyrir vikið stækkar sæti bletturinn 
heima hjá þér (sweet spot) og 
hljómurinn dreifist um mun 
stærra svæði í rýminu.

KEF hefur einkaleyfi á þessari
tækni og kallar hana „Sit-any-
where Uni-Q“ tækni.
Hljómurinn verður jafnari
(hljóðdreifing, ekki hávaði) og 
upplifunin á bæði mynd og
hljóði verður öll miklu betri.

Fyrir utan háþróaða tækni hefur 
KEF lagt mikla áherslu á 
glæsilegt útlit, nútímalega og 
stílhreina hönnun sem fyrir
marga er hinn helmingurinn af 
ánægjunni.



... að krydd á helst ekki að geyma nálægt elda-
vél eða vaski, þar sem hiti og raki skemma þau. 
Geymdu kryddin frekar inni í skáp og raðaðu 
þeim í stafrófsröð svo þú þurfir ekki að eyða tíma 
í að leita.

Drekkur mysu á hverjum degi

Gestur Páll Reynisson, 
rekstrarstjóri Kaffibarsins, 
er matgæðingur mikill og 
hendir saman fiskifrauði án 
þess að blikka auga.

Uppskriftin sem Gestur deilir með 
lesendum Fréttablaðsins er nán-
ast fjölskylduleyndarmál. „Ég 
lærði þennan rétt af mömmu 
minni sem lærði hann af mömmu 
sinni. Þetta er þriðju kynslóðar 
fjölskylduuppskrift,“ sagði Gest-
ur. „Þessi réttur hefur alltaf verið 
í miklu uppáhaldi hjá mér og var í 
raun það fyrsta sem ég lærði að 
elda þegar ég flutti að heiman.“ 
Soufflé hefur reynst mörgum erf-
itt viðureignar, og það gæti því 
þótt merkilegt að leggja í að elda 
það fyrst allra rétta. „Maður varð 
bara að bjarga sér, eldhúsið henn-
ar mömmu var heila fimmtíu kíló-
metra í burtu,“ sagði Gestur, en 
hann kemur frá Keflavík. 

Smyrjið stórt eldfast mót með 
ólífuolíu eða smjörlíki. Sjóðið hrís-
grjónin og dreifið vel yfir botninn 
á mótinu. Roðflettið fiskinn og 
sjóðið í nokkrar mínútur. Fullsjóð-
ið hann ekki þar sem hann á eftir 
að eldast í ofninum, en hann má 
heldur ekki vera hrár. Mér þykir 
best að skera flökin  niður og þekja 
mótið með litlum bitum. 

Kryddið fiskinn eftir smekk, til 
dæmis með estragoni, hvítlauks-
salti og hvítum pipar. Þekið fisk-
inn alveg með ostinum.

Brjótið eggin og 
skiljið rauðuna vand-
lega frá hvítunni. 
Þeytið hvíturnar þar 
til þær eru kyrrar í 
ílátinu ef því er 
hvolft. Bætið majón-
esinu smátt og smátt 
út í eggjahvíturnar. 
Hrærið hægt og 
vandlega til að koma 
í veg fyrir að loftið 

fari úr blöndunni. Dreifið 
souffléinu yfir réttinn í mótinu og 
gætið þess að þekja allt.

Bakið við 200 gráður í u.þ.b. 20 
mínútur, eða þar til yfirborðið er 
orðið vel brúnt. Það má þó ekki 
brenna.

Mér þykir best að hafa soðnar 
kartöflur eða bakaðar kartöflu-
skífur með. Það fer eftir smekk og 
jafnvel tilefni. 

Salat með fetaosti hefur líka 
reynst vel sem meðlæti. Svo er 
gott hvítvín, helst með ríku ávaxta-
bragði, alveg ómissandi.

Margur er feiminn við að nota vín í matargerð heima 
við. Ari Karlsson, kokkur á Argentínu, segir engar 
sérstakar reglur gilda um matargerð með víni. „Fyrir 
nokkru var sagt að rautt vín ætti að nota með rauðu 
kjöti og ljósari vín með ljósara kjöti. Með fusion-mat-
argerðinni hefur það breyst, en fyrir byrjendur er það 
samt enn þá ágæt þumalputtaregla. Létt vín eiga vel 
við léttan mat, og eikuð vín eða vín með moldarbragði 
hæfa þyngri mat. Rauðvín og portvín eru til dæmis 
mjög góð í sveppasósur.“

Ari segir fólk eiga að varast mikið krydduð vín. 
„Vínið á aldrei að yfirkeyra bragðið af matnum. Það á 
að bæta bragði og fyllingu í matinn.“ Vín er oftast 
notað í sósur og súpur og þá soðið niður. „Þú hellir vín-
inu yfir svitað grænmeti á pönnu og sýður það niður 
þar til að einn fimmti vökvans er eftir. Þá hefur alkó-
hólið og vatnið gufað upp, en bragð og fylling sitja 
eftir,“ sagði Ari. „Romm er svo mjög gott til að marín-
era ávexti, og viskí eða bjór hentar vel út í súkkulaði-
frauð. Nautakjöt má liggja í rauðvíni með rósmaríni 

eða anís yfir nótt, þá meyrnar það og tekur í sig bragð. 
Ef kjötið er gott er samt algjör óþarfi að marínera 
það,“ sagði Ari. 

Notkun víns í matargerð

Síðastliðið laugardagskvöld, á uppskeruhátíð vínbransans á Hótel 
Borg, kynntu Vínþjónasamtökin úrslitin í Gyllta glasinu 2006. Tíu vín 
fengu verðlaun, fimm rauðvín og fimm hvítvín. Þetta er annað árið 
sem Vínþjónasamtökin veita þessi verðlaun og í þetta sinn kepptu vín 
sem kosta 1.500 til 2.000 kr. í Vínbúðum. Dómnefndina skipuðu 
valinkunnir vínáhugamenn og gagnrýnendur. Alls voru 35 vín sem 
kepptu og höfðu dómarar orð á því að valið hefði verið afar snúið 
sökum þess hve vínin reyndust góð og jöfn. Enda er það svo að þegar 
vín eru komin í þennan verðflokk er yfirleitt um virkilega góð vín að 
ræða. Þetta eru með bestu vínum viðkomandi framleiðanda og fyrir 
íslenska neytendur er áhugavert að þegar komið er í þennan verðflokk 
kosta umrædd vín mjög svipað hér á landi og í nágrannalöndum okkar, 
eru jafnvel heldur hagstæðari í verði ef eitthvað er. Þessi staðreynd 
réði mestu um það að keppt var í þessum verðflokki, að sögn forsvars-
manna Vínþjónasamtakanna. Þeir vildu benda vínáhugamönnum á 
hversu frábær vín má fá ef fólk bætir nokkrum hundraðköllum ofan á 
þá upphæð sem það er venjulega tilbúið að eyða í flösku af víni.

Keppnin í rauðvínsflokknum var sérstaklega hörð enda 23 úrvalsvín 
sem kepptu um aðeins fimm verðlaunasæti. Ítalir og Ástralir áttu tvo 
fulltrúa hvor og Suður-Afríka einn. Ítölsku vínin eru það sem stundum 
er kallað í gamni og virðingarskyni „lítil ofurvín“. Argiano Rosso di 
Montalcino er þannig stundum kallað „litli“ Brunello og Tommasi 
Ripasso „litli“ Amarone. Arigiano er hreint sangiovese-vín sem sýnir 
sterkustu hliðar Toskanahéraðs en Tommasi er stórfín blanda úr 
þrúgunum corvina, rondinella og molinara. Í áströlsku vínunum er 
höfuðþrúga þeirra í aðalhlutverki, Peter Lehmann Futures Shiraz er 
eingöngu úr shiraz en í Rosemount GSM hafa grenache og mourvedre 
bæst við. Robertson Prospekt Hill Cabernet Sauvignon er svo glöggt 
dæmi um að Suður-Afríkumenn gera ekki bara risavín úr pinotage. 
Þeir kunna ekki síður að gera afburða hvítvín eins og Glen Carlou 
Chardonnay er dæmi um. Tvö hvítvín úr hinni áhugaverðu þrúgu 
viognier hlutu verðlaun, hið ameríska Clay Station og hið ástralska 
Yalumba. Frá Bandaríkjunum kom líka Beringer Fumé Blanc en 
fulltrúi gamla heimsins var hið klassíska vín frá Alsace, Trimbach 
Pinot Gris.

Tíu vín fá gyllta glasið
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Nú hafa nýjar upplýsingar borist 
varðandi skilnað leikaranna Ryans 
Phillippe og Reese Witherspoon 
sem var gerður opinber í vikunni. 
Phillippe á að hafa haldið framhjá 
Witherspoon með samleikkonu 
sinni, Abby Cornish. Þau leika 
saman í kvikmyndinni „Stop Loss“ 
en Abby er þekkt áströlsk leik-
kona. Framhjáhaldið átti sér stað 
á meðan tökur stóðu í Texas og 
segjast sjónarvottar meðal annars 
hafa séð þau tvö saman úti að 
borða, samkvæmt blaðinu Nation-
al Enquirer. 

Phillippe var gripinn glóðvolg-
ur þegar Witherspoon komst í 
tölvupóst hans og las þar bréf stíl-
að á Abby sem innihélt ástaryfir-
lýsingar. Hún mun hafa tafarlaust 
sett sig í samband við stjörnulög-
fræðinginn Robert Kaufman þrátt 
fyrir afsökunarbeiðni Phillippes. 

Hjónakornin voru gift í sjö ár 
og var samband þeirra talið með 
þeim traustari i Hollywood. Ekki 
er þetta þó í fyrsta sinn sem 
kvæntir leikarar falla fyrir mót-

leikkonum sínum og þykja það 
tíðar fréttir í Los Angeles. Þekkt-
asta dæmið eru Brad Pitt og Ang-
elina Jolie en þau kynntust við 
tökur á myndinni „Mr. and Mrs.
Smith“ á meðan Pitt var enn 
kvæntur Jennifer Aniston.

Ryan hélt framhjá 
Reese í Texas

Ekki er langt síðan því var lýst 
yfir að magrar fyrirsætur væru 
ekki lengur eftirsóttar. Þetta virð-
ist ekki eiga við í Hollywood þar 
sem fremstu leikkonurnar verða 
grennri með hverri mynd sem 
þær leika í.

Í áranna rás hefur útlitsdýrkun nútíma-
samfélagsins breyst og aukist. Helst má 
það sjá á Hollywood-stjörnunum sem 
virðast verða grennri og grennri með 
árunum. Það er greinilegt að það er svalt 
að vera sem grennstur í englaborginni ef 
markja má útlit leikkvennanna sem vin-
sælastar eru um þessar mundir. Hinar 
kvenlegu línur eiga víst ekki upp á pall-

borðið hjá kvikmyndaframleiðendum 
vestanhafs og hafa leikkonurnar lýst því 
yfir að mikil pressa sé á þeim að líta vel 
út. En er fallegt að vera með útstæð bein 
og innfallinn maga? Er þetta ekki komið 
langt út fyrir almenna skynsemi?

Hin nýja kynslóð leikkvenna í Holly-
wood virðist vera þeirra skoðunar að því 
grennri sem þær eru því betra. Leikkonur 
á borð við Kate Bosworth, Lindsay Lohan, 
Keiru Knightley og síðast en ekki síst 
Nicole Richie, sem hefur vakið mikla 
athygli fyrir grannan vöxt sinn, eru góð 
dæmi um þessa þróun. Ef litið er á gamlar 
og nýjar myndir af þessum stöllum sést 
að útlit þeirra hefur breyst til muna á 
stuttum tíma og eru þær meira í ætt við 
gangandi beinagrindur en hraustlegar 
ungar stúlkur. 

Nú hafa leikkonurnar 
Scarlett Johansson og Kate 
Winslet sagt útlitsdýrkun-
inni í Hollywood stríð á 
hendur og segjast aldrei 
ætla að fara í megrun fyrir 
hlutverk í bíómynd. Þær 
hafa meðal annars sagst 
vera ánægðar með sinn 
kvenlega vöxt og vilja þær 
vera ungum stúlkum 
góðar fyrirmyndir. En 
grindhoruðu leikkonurn-
ar hafa greinilega mikil 
áhrif, enda eykst tíðni 
átröskunarsjúkdóma
geigvænlega.

Starfsfólk kvikmyndahúsa í Bret-
landi þurfti að hringja á sjúkrabíl 
þrisvar sinnum sömu nóttina eftir 
að það leið yfir nokkra sem voru að 
horfa á hryll-
ingsmyndina
Saw III.

Kona var 
flutt á sjúkra-
hús og tveir 
menn til við-
bótar eftir að 
hafa fallið í 
yfirlið á mynd-
inni. Hafa heil-
brigðisstarfsmenn varað viðkvæmt 
fólk við því að fara á myndina. 
Atvikin áttu sér stað á föstudags-
kvöldi, en þá er erillinn mestur hjá  
sjúkrastarfsmönnum.

Saw III, sem fjallar um 
raðmorðingja sem pyntar fólk, er 
vinsælasta myndin í Bretlandi og 
Bandaríkjunum um þessar mundir.

Leið yfir 
þrjá á Saw

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:
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35%



Á föstudaginn var blásið til 
kokteilboðs í Kringlunni í tilefni 
af opnun herrafataverslunarinnar 
Kúltúr menn og Apple IMC í 
Kringlunni. Eigendur verslan-
anna ákváðu að slá saman í glæsi-
legt opnunarpartí.

 Djasstónlist ómaði um ganga 
verslunarmiðstöðvarinnar og 
gestir og gangandi gátu litið 
augum það nýjasta á markaðnum 
í tísku jafnt og tækni frá Apple. 
Báðar búðirnar eru á annarri hæð 
í Kringlunni.

Tíska og tækni á opnun í Kringlunni

Svo gæti farið að Nicole Kidman 
og Penelope Cruz, fyrrverandi 
konur Toms Cruise, leiki saman í 
næstu mynd spænska leikstjórans 
Pedros Almodovar.

Hafa bæði Cruz og Almodovar 
lagt hart að Kidman að taka að sér 
hlutverkið. „Pedro veit að ég hef 
hrifist mjög af verkum Nicole. 
Hún er frábær manneskja,“ sagði 
Cruz.

Tom Cruise og Cruz hættu 
saman í janúar árið 2004 eftir 
tveggja og hálfs árs samband. 
Hittust þau við tökur á myndinni 
Vanilla Sky, nokkrum vikum áður 
en Cruise gekk opinberlega frá 
skilnaði við Kidman. Neituðu bæði 
Cruise og Cruz því að hafa átt í 
ástarsambandi á meðan hann var 
enn kvæntur Kidman.

Cruz vill 
fá Kidman

Fótboltafrúin og fyrrverandi 
kryddstúlkan Victoria Beckham 
segist hafa sagt sonum sínum að 
hún væri ennþá í stúlknasveitinni 
Spice Girls. Victoria segir að syn-
irnir þrír hafi ekki haft hugmynd 
um hvað mamma gerði áður en 
hún átti þá svo hún ákvað að sýna 
þeim kvikmyndina Spice Girls: 
The movie. „Ég ákvað að sýna 
þeim myndina því á Spáni snýst 
allt um David Beckham og fótbolt-
ann. Þeir voru farnir að spyrja 
mig, hvað ég hefði gert áður en 
þeir fæddust,“ sagði Victoria í 
útvarpsviðtali. Brooklyn, Romeo 
og Cruz Beckham voru svo hrifnir 
af myndinni að Victoria hafði ekki 
brjóst í sér að segja þeim að hljóm-
sveitin væri hætt. 

En þrátt fyrir þessi ósannindi 
segir Victoria að það séu mjög litl-
ar líkur á því að stúlknasveitin 
vinsæla komi saman á ný.

Segist vera í 
Spice Girls

Mick Jagger, söngvara Rolling 
Stones, hefur verið ráðlagt að taka 
sér fjögurra daga hvíld á milli tón-
leika til að hvíla rödd sína. 

Jagger, sem er 63 ára, hefur átt 
við eymsli í hálsi að stríða og þarf að 
passa sig svo hann haldi röddinni.

Hætt hefur verið við eina tón-
leika Stones í Bandaríkjunum og 
nokkrum hefur tónleikum verið 
frestað s.

Vegna vandamála Jaggers þurfti 
sveitin einnig að fresta nokkrum 
tónleikum í Evrópu í ágúst síðast-
liðnum.

Mick Jagger 
þarf hvíld



Ritstjóri tímaritsins Kerrang!, Paul 
Brannigan, er hæst-
ánægður með nýafstaðna 
Iceland Airwaves-hátíð. 
„Það skemmtilegasta við 
hátíðina var að sjá heima-
sveitirnar sem maður 
hefur aldrei heyrt um 
fara á kostum á litlum 
stöðum fyrir framan vini 
sína,“ sagði Brannigan. 
„Tónlistin er einlæg og 
raunveruleg, sem er 
nokkuð sem þú finnur 
ekki í borgum eins og 
London, New York eða 
Los Angeles.“

Nefnir hann til sögunnar hljóm-
sveitir eins og Gavin Portland, We 

Made God og I Adapt. Einnig gefur 
hann tónleikum Mínuss, 
Brain Police, I Adapt og 
Dr. Spock fjögur K af 
fimm mögulegum. Segir 
hann síðastnefndu sveit-
ina vera þjóðargersemi 
sem sé frumleg og 
skemmtileg. Vonast hann 
jafnframt til að sjá ein-
hverjar af sveitunum 

spila erlendis á næsta ári.
Brannigan segir Dr. 

Spock hafa lokið Kerrang!-
kvöldinu á frábæran hátt. 
Hrifnastur var hann þó af 
frammistöðu frönsku 

rokksveitarinnar Gojira sem fékk 
fullt hús.

Ritstjóri Kerrang! 
hrósar Airwaves

Hljómsveitin Touch, sem gefur á 
næstunni út glænýja plötu, spilar í 
Oddvitahúsinu á Akureyri föstu-
dags- og laugardagskvöld. 

Sveitin hitaði upp fyrir Blood-
hound Gang í Höllinni í september 
og ætlar sér að vera dugleg við 
spilamennsku á næstunni. Nýjasta 
lag Touch, Fucking Hypocrites, er 
nýkomið út og hefur fengið góðar 
viðtökur. Þeir sem vilja nálgast 
fleiri upplýsingar um sveitina 
geta kíkt á myspace.com/touch-
theband.

Touch spilar 
á Akureyri

Popparinn George Michael ætlar að 
lána píanó sitt sem var í eigu Johns 
Lennons á sýningu gegn stríði sem 
verður haldin í Dallas í Bandaríkj-
unum. Skipuleggjandi hennar er 
félagi Michaels, Kenny Goss.

Píanóið er sérlega merkilegt 
fyrir þær sakir að Lennon samdi á 
því lagið Imagine. Michael keypti 
það fyrir um 220 milljónir króna á 
uppboði fyrir sex árum.

Á sýningunni verða einnig sýnd-
ar ljósmyndir sem Don McCullin 
tók í Afganistan, Víetnam og Beir-
út.

George Michael hefur verið 
harðlega gagnrýndur að undan-
förnu fyrir að hafa reykt kannabis í 
breskum sjónvarpsþætti. „Ég held 
geðheilsunni og gleðinni með 
þessu,“ sagði Michael. Popparinn 
fór nýverið í sína fyrstu tónleika-
ferð í rúm fimmtán ár og ferðast 

hann um Bretland síðar í þessum 
mánuði.

Píanó Lennons sýnt

Frumburður hljómsveitar-
innar Shadow Parade, 
Dubious Intentions, er 
kominn út. Freyr Bjarnason 
spjallaði við söngvarann 
Begga Dan um plötuna og 
þann langa tíma sem hún 
tók í vinnslu.

Platan inniheldur ellefu lög og 
hefur tónlistinni verið lýst sem 
lágstemmdu nýrokki í líkingu við 
flytjendur eins og Coldplay, 
Radiohead, Elbow og Jeff Buck-
ley. Þegar hafa nokkur lög af plöt-
unni hljómað í útvarpi við tölu-
verðar vinsældir.

Hljómsveitin annaðist sjálf upp-
tökustjórn og upptökur plötunnar 
í hljóðveri sínu, Stúdíó Sorpu. 
Hinn reyndi hljóðmaður og upp-
tökustjóri Óskar Páll Sveinsson sá 
um hljóðblöndun og eftirvinnslu. 
Söngvarinn Beggi Dan játar að 
upptökurnar hafi staðið allt of 
lengi yfir. „Ég held að upptöku-
ferlið hafi tekið um eitt ár. Við 
vorum að gera þetta á kvöldin og 
um helgar í stúdíói sem við byggð-
um í kringum þetta,“ segir Beggi. 

Shadow Parade var stofnuð í jan-
úar árið 2004 af Begga og Jóni 

Gunnari Margeirssyni. Upphaf-
lega var hljómsveitin rafdúett en 
seinna meir bættust bræðurnir 
Andri og Magnús Magnússynir í 
hópinn og áherslan var færð á 
rokk og ról. Síðan þá hafa þeir 
Örn Eldjárn og Bjarni Margeirs-
son gengið til liðs við sveitina. 
„Við byrjuðum í lágstemmdri 
elektróník. Lögin sem eru á plöt-
unni eru flest til í þeim útsetning-
um. Við vorum tveir í þessu þá en 
okkur langaði til að fá meira 
mannlegt element í þetta og feng-
um bræðurna Andra og Magna. 
Þá var stemningin allt öðruvísi,“ 
segir Beggi. „Sum lögin á plötunni 
eru orðin fimm til sex ára gömul. 
Við höfum náð að móta þau og 
þróa eins og við viljum hafa þau.“

Þrír erlendir upptökustjórar hafa 
sýnt Shadow Parade áhuga og 
vilja taka upp næstu plötu sveit-
arinnar. Á meðal þeirra er Andy 
Johns sem hefur unnið með fræg-
um sveitum á borð við Led Zepp-
elin við plötuna IV og The Rolling 
Stones er þeir gerðu Exile on 
Main Street. Einnig hefur hann 
m.a. unnið með Jimi Hendrix, Rod 
Stewart og Van Halen. Hinir tveir 
upptökustjórarnir hafa unnið með 
stórum nöfnum á borð við Korn, 
Metallica, Guns N´Roses og Low. 
„Við erum að hugsa um að gera 
næstu plötu öðruvísi og fá aðstoð. 
Við viljum gera þetta á einum 

þéttum mánuði,“ segir Beggi og 
bætir því við að sveitin sé þegar 
farin að semja lög á þá plötu.

Erlend útgáfufyrirtæki hafa einn-
ig sýnt hljómsveitinni áhuga og 
vilja dreifa plötunni. Kemur hún 
væntanlega út erlendis í tveimur 
til þremur löndum eftir áramót.
Útgáfutónleikar Shadow Parade 
verða í Tjarnarbíói hinn 18. nóv-

ember. Í mars á næsta ári eru 
síðan fyrirhugaðir tónleikar í 
þremur borgum í Bandaríkjun-
um, þar á meðal New York. 
Þess má geta að málverk eftir 
myndlistarmanninn Þránd Þórar-
insson sem hefur verið í læri hjá 
hinum heimsfræga málara Odd 
Nerdrum prýðir umslag nýju plöt-
unnar en listakonan Tinna Kirsu-
ber sá um aðra listsköpun.

www.sturta.is
allan sólarhringinn!
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FEARLESS     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 6, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL     kl. 6 B.I. 7 ÁRA
TALLADEGA NIGHTS     kl. 8 og 10.20
ÞETTA ER EKKERT MÁL     kl. 6 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

FEARLESS kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA

MÝRIN  kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
DEVIL WEARS PRADA  kl. 5.40, 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL   kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

MONSTER HOUSE ENSKT TAL   kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

TALLADEGA NIGHTS   kl. 8 og 10.20
GRETTIR 2 ÍSL TAL    kl. 3.50

MÝRIN      kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

SCOOP      kl. 8
TAKK FYRIR AÐ REYKJA     kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD 
OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT ER

MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI
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“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

EMPIRE

FRÁ FRAMLEIÐENDUM CROUCHING TIGER, 
HIDDEN DRAGON KEMUR SÍÐASTA BARDAGA-

MYND SÚPERSTJÖRNUNNAR JET LI.

"...EPÍSKT MEISTARAVERK!"
- SALON.COM

"TVEIR ÞUMLAR UPP!"
- EBERT & ROEPER

TAKK FYRIR AÐ REYKJA
THANK YOU FOR SMOKING

LIB, Topp5.is



Magga Stína syngur Megas hefur 
að geyma ellefu lög og texta eftir 
Megas í flutningi Möggu Stínu og 
hljómsveitar sem er skipuð þeim 
Kristni H. Árnasyni gítarleikara, 
Þórði Högnasyni kontrabassaleik-
ara, Herði Bragasyni hljómborð-
sleikara og Matthíasi Hemstock 
slagverksleikara.

Það að Magga Stína gefi út plötu 
með lögum Megasar er eflaust 
fagnaðarefni fyrir marga. Hún 
hefur sýnt það áður að henni lætur 
það einkar vel að syngja Megas. 
Útgáfa hennar af laginu Aðeins 
eina nótt á plötunni Megasarlög 
sem gerð var árið 1997 var alveg 
mögnuð. Og Fílahirðirinn frá Súrín 
í flutningi Möggu Stínu var einn af 
hápunktum 60 ára afmælistónleika 
sem haldnir voru til heiðurs Meg-
asi í fyrra. Sú upptaka náði vin-
sældum á Rás 2.

Bæði þessi lög eru á plötunni, 
en líka sex önnur þekkt Megasar-
lög og þrjú ný. Þrjú laganna eru af 
Loftmynd, eitt af fyrstu plötunni, 
eitt af Fram og aftur blindgötuna, 
eitt af Á bleikum náttkjólum, eitt 
af Höfuðlausnum og eitt var auka-
lag á endurútgáfunni af Fram og 
aftur blindgötuna. Platan er að 
hluta til unnin með þátttöku 
Megasar sjálfs. Hann útvegar þrjú 
ný lög og syngur með Möggu Stínu 
í einu þeirra, hinu skemmtilega 
skrítna lokalagi Deiglu, en þess 
söngs er þó hvergi getið á umslag-
inu.

Fílingurinn á plötunni er mjög 
Megasarlegur. Magga Stína virðist 
hafa mjög næman skilning á text-
um Megasar og túlkar þá af innlif-
un. Það er ekki verið að reyna að 
brjóta lögin upp með tilrauna-
mennsku eða djörfum útsetning-

um. Margar útsetninganna eru 
ekki ósvipaðar frumútgáfunum 
eða hljóma eins og maður gæti 
ímyndað sér að þær hljómuðu hjá 
Megasi sjálfum. Fyrsta lag plöt-
unnar, Flökkusaga ferðalangs, er  
til dæmis áður óútgefið, en útsetn-
ingin er samt sérstaklega Megasar-
leg. Það er margt skemmtilega gert 
hjá hljómsveitinni, enda valinn 
maður í hverju rúmi. Uppáhalds-
lögin eru nokkur, en ég verð að 
nefna sérstaklega Um óþarflega 
fundvísi Ingólfs Arnarsonar. Útgáf-
an af því lagi er hrein snilld. Svo er 
líka mikið gleðiefni að fá þrjú ný 
lög og texta eftir Megas til að liggja 
yfir. Allt skemmtileg stykki og 
greinilega ekkert úrkast á ferð-
inni.

Á heildina litið er þetta kær-
kominn gripur. Eins og margir 
aðrir þá hafði ég töluverðar vænt-
ingar til þessarar plötu og hún 
stenst þær flestar. Nýju lögin eru 
flott og Magga Stína festir sig í 
sessi sem frábær túlkandi á lögum 
Megasar. 

Stendur undir væntingum

Nú hefur varaforseti 
Kólumbíu, Francis-
co Santos, gagnrýnt 
fyrirsætuna Kate 
Moss. Santos segir 
að það sé hneyksli 
að fyrirsætunni 
gangi allt í haginn 
eftir að hafa verið 
gripin glóðvolg 
við misnotkun á 
eiturlyfjum.
Hann vísar þá í 
forsíður breskra 
dagblaða sem 
náðu mynd af 
Moss við neyslu 
kókaíns.

Oft er sagt að 
Kólumbía sé 
land sem stjórn-
að er af undirheimastarfsemi sem 
tengist eiturlyfinu og segir Santos 
að allt kókaín sé brennimerkt af 
blóði saklausra borgara í Kólumb-
íu.

„Það er mikið ofbeldi og fjölda-

morð sem fylgja 
þessum eiturlyfj-
um í mínu landi.“ 
Nú er Santos að 
fara af stað með 
herferð gegn eitur-
lyfinu sem nefnist 
„The Curse of 
Cocaine“, eða bölv-
un kókaínsins, og 
mun birtast í for-
varnarhugleiðingum
úti um allt í Bret-
landi. Samkvæmt 
mælingum þar hefur 
neysla kókaíns aukist 
um helming á síðustu 
10 árum. „Mér finnst 
fólk hafa verið alltof 
fljótt að taka fyrirsæt-
una Kate Moss í sátt 

eftir að hún neytti kókaíns, sem er 
blóði drifið.“

Gagnrýnd af varaforseta

Útvarpsleikritið Tímaflakk með þá 
Bjarna „töframann“ Baldvinsson, 
Eyvind Karlsson og Þórhall Þórhalls-
son í aðalhlutverkum hefur göngu 
sína á Rás 2 í dag.

Í Tímaflakki er fylgst með þeim 
félögum þegar þeir finna tímavél og 
lenda í ýmsum ævintýrum á ferða-
lögum sínum um óravíddir tímans. 

Bjarni, Eyvindur og Þórhallur 
hafa getið sér gott orð í grínheimin-
um og hafa allir reynslu af uppistandi 
og útvarpsstörfum. Útvarpsþáttur-
inn verður fluttur í tvennu lagi á 
hverjum fimmtudegi, fyrri hlutinn 
klukkan 8.15 í Morgunútvarpi Rásar 
2 og sá seinni klukkan 9.15 í þættin-
um Broti úr degi.

Grínistar í tímavél
Friðgeir Ingi  Eiríksson keppir 
fyrir Íslands hönd í matreiðslu-
keppninni virtu Bocuse d’Or í 
Lyon í janúar á næsta ári. Faðir 
hans er Eiríkur Ingi Friðgeirs-
son, fyrrverandi yfirkokkur 
Hótel Holts, og er Friðgeir því 
nánast fæddur inn í eldhúsið. 
Hann býr í Frakklandi og vinnur 
fyrir meistarakokkinn Philippe 
Girardon, sem er með honum í 
för á Íslandi til að kynna matseðil 
hans í keppninni. 

Alls 24 kokkar taka þátt í 
keppninni. Þeir matreiða fiskrétt 
og kjötrétt og fá til þess fimm 
tíma. Philippe segir æfingar 
þeirra Friðgeirs hafa miðast við 
matreiðslu hingað til, en undir-
búningur fyrir keppnina tekur 
allt að tvö ár. „Nú byrjum við hins 
vegar að vinna með klukkuna og 
höfum þrjá mánuði til þess,“ 
sagði Philippe. Bocuse d‘Or 
keppnin verður tuttugu ára í jan-
úar en hún er haldin á tveggja 
ára fresti. Philippe sagðist ekki 
sætta sig við annað en verðlauna-
sæti fyrir Friðgeir í janúar, en 
Friðgeir kvaðst ekki vera jafn 
sigurviss. „Ég reyni bara að gera 
vel og vera ánægður með það. 
Svo kemur þetta í ljós,“ sagði 
hann, en engu má ljóstra upp um 
matseðil Friðgeirs fyrr en að 
keppni lokinni.

Friðgeir keppir 
í Bocuse d‘Or

Rokkarinn Courtney Love hefur 
lýst því yfir að hún hafi fyrst 
smakkað eiturlyf aðeins fjögurra 
ára gömul. Þetta segir hún í viðtali 
við tónlistartímaritið Rolling 
Stone og kemur þar meðal annars 
fram að það hafi verið vegna til-
stilli föður hennar sem var að 
hennar sögn „að fikta við að búa til 
eiturlyf“. „Ég er þeirrar skoðunar 
að þessi reynsla mín sem barn hafi 
frelsað áruna mína og gert það að 
verkum að ég er svona í dag,“ 
segir Courtney en hún hefur verið 
inn og út af meðferðarstofnunum 
vegna áfengis- og eiturlyfja-
misnotkunar í langan tíma.

Love er þó alveg edrú um þess-
ar mundir og er að undirbúa 
útgáfu á ævisögu sinni „Dirty 
blonde: The diaries of Courtney 
Love”.

Byrjaði fjög-
urra ára

www.haskolabio.is

Þegar hættan steðjar að ... fórna þeir öllu

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK
ARNALDAR INDRIÐASONAR

KYLDNA

Jackass
number two

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

Frá leikstjóra “The Fugitive”

UPRUNALEGU PARTÝDÝRIN ERU MÆTT

HAGATORGI • S. 530 1919

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

HINIR TAPSÁRU

ÖRFÁAR
SÝNINGAR!

MÝRIN kl. 5:50-7-9-10:15 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i.12

INCONVINIENT TRUTH kl. ekki sýnd í dag Leyfð

THE DEPARTED kl. 6 - 9 B.i. 16

HINIR TAPSÁRU kl. 10 B.i. 12

THE QUEEN kl. 5:50 - 8 B.i. 12

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ ATH! NÝJU DIGITAL TÆKNINNI

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

T.V. KVIKMYNDIR.IS

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

Munið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI
MÝRIN kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 12 

THE TEXAS CHAIN... kl. 10 B.i. 18

DEVIL WEARS PRADA kl. 8 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

Munið afsláttinn

THE GUARDIAN kl. 8 - 10:30 B.i. 12

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 3:40 - 5:50-8-10:10 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

THE DEPARTED kl. 5 - 7 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5 - 8 
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 4 - 8 - 10:10 Leyfð

THE DEPARTED kl. 5:30 - 8:30 - 10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 10:10 B.i. 12

MATERIAL GIRLS kl. 8 Leyfð

BEERFEST kl. 8 B.i. 12

THE THIEF LORD kl. 6 Leyfð

/ AKUREYRI

H.J. / MBL

TOTAL

TEMPIRE

V.J.V. TOPP5.IS

ROLLING STONE



Ekki feiminn við bakvarðarstöðuna

 Handknattleiksþjálfar-
inn Aron Kristjánsson tilkynnti í 
gær að hann myndi láta af störf-
um sem þjálfari félagsins í lok 
þessa tímabils. Aron er á sínu 
þriðja ári sem þjálfari félagsins 
en hann lék með liðinu í þrjú ár 
áður en hann gerðist þjálfari 
þess.

„Það er kominn tími á að breyta 
til,“ sagði Aron við Fréttablaðið í 
gær en hann hefur ekki tekið 
ákvörðun með framhaldið. 

„Fjölskyldan er að fara yfir þau 
mál og gengur erfiðlega að taka 
ákvörðun. Það eru helmingslíkur á 
að við komum heim. Annars verð-
um við áfram í Danmörku.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verður Aron ekki atvinnu-
laus ákveði hann að vera áfram í 
Danmörku. Bæði GOG og Team 
Tvis Holstebro hafa rætt við Aron 
um að taka við liðum sínum. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að Aron sé búinn að fá tilboð í 
hendurnar frá Holstebro og ekki 
ólíklegt að hann fái fljótlega tilboð 
frá GOG.

Holstebro situr sem stendur í 
tíunda sæti deildarinnar en GOG 
er í því þriðja og kemur sú staða 
ekki á óvart enda GOG eitt stærsta 
og besta lið landsins og hefur verið 
til margra ára.

GOG og Holstebro sýna Aroni áhuga

Ármúla 17

108 Reykjavík

S: 581 1212

Ótrúleg tilboð
Flottir gervigrasskór og takka-
skór frá 1.000 kr. Innanhús-
skór frá 2.000 kr.
Mikið úrval af íþróttafatnaði á 
1.000 kr. eða 2.000 kr.

Nýjar vörur með 15% afslætti
Mikið úrval af barnafötum frá Umbro

Úlpur, kuldagallar, fl ísfatnaður, íþróttagallar, buxur, peysur, húfur ofl.

25% afsláttur af öllum gervigrasskóm fyrir börn

Verið velkomin(n)

Útsalan er til18. nóvember

Útsala – lagersala

 Fimleikafélagið Björk 
sendi frá sér fréttatilkynningu í 
gær vegna ásakana nemenda við 
Íþróttaakademíuna í Reykjanes-
bæ um að einn þjálfari félagsins 
hefði beitt átta ára stúlkur ofbeldi 
á æfingu í fimleikahúsinu síðasta 
þriðjudag.

Í tilkynningunni kemur fram 
að aðal- og fimleikastjórn 
félagsins hafi hist á fundi vegna 
málsins. Á fundinum hafi verið 
ákveðið að kanna alla þætti 
málsins en félagið segist leggja 
sig fram við að standa vel að 
öllum starfsháttum. Hvernig 
félagið ætlar sér að kanna málið 
kemur ekki fram í tilkynning-
unni.

Fimleikafélagið Björk er eina 
fjölgreinafélagið í Hafnarfirði 
sem telst fyrirmyndarfélag 
samkvæmt skilgreiningum ÍSÍ 
segir einnig í tilkynningu 
félagsins.

Kannar ásakan-
ir um ofbeldi

 Margar spurningar hafa 
vaknað í kjölfar fréttar Frétta-
blaðsins í gær þar sem nemendur 
úr Íþróttaakademíunni í Reykja-
nesbæ ásökuðu rússneska þjálfar-
ann Dzmitry Varonin um að beita 
átta ára stúlkur í fimleikafélaginu 
Björk ofbeldi á æfingu. Meðþjálf-
ari Varonin, Harpa Óskarsdóttir, 
játaði í viðtali við blaðið að hún og 
Varonin héldu teygjum á stúlkun-
um eftir að þær væru byrjaðar að 
gráta og bæðu þjálfarann að 
hætta.

Fólk spyr sig í kjölfarið hvort 
slíkar þjálfunaraðferðir séu eðli-
legar í fimleikum og það hjá átta 
ára gömlum börnum. Fréttablaðið 
ræddi við yfirþjálfara Gróttu, 
Ásdísi Pétursdóttur, um málið en 
hún hefur sextán ára reynslu af 
þjálfun

„Ég geri mér grein fyrir því 
hvernig þetta lítur út fyrir áhuga-
mann og þjálfunaraðferðirnar líta 
oft verr út í fjarlægð en þær eru í 
raun og veru. Sum börnin fara að 
grenja í teygjum og þannig er það 
í afreksþjálfun. Svo fara stelpurn-
ar heim og það er allt í lagi. Þetta 
er bara rétt meðan á þessu stend-
ur og þjálfararnir vita vel hvað 
stelpurnar þola,“ sagði Ásdís sem 

hafði rætt málið við Hörpu Ósk-
arsdóttur.

„Stelpur í fimleikum verða 
góðar mjög ungar og fimleikar 
eru að mörgu leyti öðruvísi en 
aðrar íþróttir og stelpurnar eru að 
toppa á unglingsaldri. Ég hef séð 
til þessa þjálfara [Varonin, innsk. 
blm.] og hann er mjög fær og 
örugglega harðari en margir en ég 
hef ekki séð neitt slæmt til hans,“ 
sagði Ásdís en ásakanirnar hafa 
einnig beinst að því að Varonin 
hafi slegið stúlkurnar fast, bæði í 
handleggi og fótleggi.

„Þessir útlendingar skilja oft 
ekki tungumálið og nota oft handa-
hreyfingar til að krakkarnir átti 
sig á stöðunum sem þeir eiga að 
vera í. Ég get ekki ímyndað mér, 
þar sem búið er að tala við for-
eldra þessara barna, að þetta hafi 
verið eitthvað öfgakennt. 

Íslenskir fimleikaþjálfarar 
geta ekki gengið jafn langt og í 
Rússlandi og málið með erlendu 
þjálfarana er að þeir þurfa oft 
drjúgan tíma til að aðlagast,“ sagði 
Ásdís en er of mikil harka í fim-
leikaþjálfun? „Það er misjafnt og 
fer eftir hverjum þjálfara. Krakk-
arnir eru líka misviðkvæmir og 
flestir krakkar sem þola ekki álag-
ið hætta.“

Foreldravandamálið í íþróttum 
er algengt en það getur stundum 
verið ótrúlegt að fylgjast með því 
hvernig foreldrar haga sér í kring-
um íþróttaleiki barna sinna. Ásdís 
hefur séð ýmislegt á löngum ferli.

„Foreldrarnir eru oft svo metn-
aðargjarnir fyrir hönd barnanna 
sinna að þeir vilja hafa þá í afreks-
hópum þar sem álagið er meira en 
í venjulegum hópi. Þarna eru oft-
ast á ferð foreldrar sem eru að 
upplifa sigurtilfinningu í gegnum 
börnin sín, hafa sjálf ekki komist 
langt í íþróttum og vilja að börnin 
sín geri betur,“ sagði Ásdís.

Mikil fjölgun er meðal erlendra 
þjálfara á Íslandi en ganga erlend-
ir þjálfarar of langt?

„Það getur vel verið án þess að 
ég geti dæmt um það. Mér finnst 
þeir margir harðir en þeir hafa 

líka margir náð árangri. Þeir eru 
samt misjafnir. Sumir ná árangri 
með að vera harðir og nota 
hræðsluáróður eða andlegt 
ofbeldi. Aðrir hafa gert það gott 
með því að vera þægilegir og sýnt 
ekkert af sér nema ljúf-
mennsku.“ 

En hefur Ásdís orðið vitni að 
því að þjálfari hafi gengið allt of 
langt? „Jú, ég hef orðið vitni að 
því. Líka þegar ég var sjálf að æfa 
á sínum tíma og það er nokkuð 
langt síðan. Þá var þetta stundum 
verra,“ sagði Ásdís.

Það er áhugamennska í fimleik-
um á Íslandi og finnst Ásdísi ekki 
aðferðirnar grófar miðað við upp-
skeruna?

„Þetta er tvískipt. Það er ann-

ars vegar að velja sér afreks-
stefnu og ætla sér að gera eitt-
hvað. Þá eru allir meðvitaðir um 
að það sé æft stíft og tekið hart á 
málunum. Svo er hægt að fara 
mjúku leiðina. Foreldrar í dag eru 
líka kröfuharðir á börnin sín og 
vilja helst að þau verði góð og að 
þetta sé ekki bara gaman. Vandinn 
liggur vissulega líka hjá foreldr-
unum sem setja miklar kröfur á 
börnin sín.“

Það færist sífellt í aukana að 
íslensk fimleikafélög fái erlenda 
þjálfara til starfa og staðan í dag 
er sú að erlendir þjálfarar eru 
orðnir yfirþjálfarar á flestum 
stöðum. Ásdís er eini íslenski yfir-
þjálfarinn í meistaraflokki í dag.

Einn reyndasti fimleikaþjálfari landsins, Ásdís Pétursdóttir, sem þjálfar meðal annars Íslands- og Norður-
landameistarann Sif Pálsdóttur, segir að fimleikaþjálfarar á Íslandi séu eins misjafnir og þeir séu margir. 
Hún segir auðvelt að mistúlka aðgerðir þjálfara en játar að þjálfarar hafi farið yfir strikið.



 Íslandsmeistarar Fram 
mæta í kvöld Alfreð Gíslasyni og 
lærisveinum hans í Gummersbach 
í Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta. Bæði lið hafa spilað fjóra 
leiki til þessa í keppninni en Fram 
hefur ekki enn unnið leik á meðan 
Gummersbach hefur gengið allt í 
haginn og unnið alla sína leiki.

Fram og Gummersbach mætt-
ust í fyrstu umferð Meistaradeild-
arinnar í Laugardalshöllinni þar 
sem Gummersbach fór með sigur 
af hólmi, 38-26, en þar fór Guðjón 
Valur Sigurðsson á kostum og 
skoraði 16 mörk. Þrír af fjórum 
íslenskum leikmönnum sem leika 
með Gummersbach hafa áður leik-
ið með Fram á sínum ferli, en 
þetta eru þeir Róbert Gunnarsson, 
Sverre Andreas Jakobsson og 
Guðlaugur Arnarsson. Sverre 
getur því miður ekki leikið með 
Gummersbach í kvöld vegna 
meiðsla.

Fréttablaðið náði tali af Guð-
mundi Guðmundssyni í gær þar 
sem hann var staddur á hóteli liðs-

ins í Þýskalandi. „Við þurfum að 
spila mjög vel ef við ætlum að 
halda í við þá. Við höfum svo sem 
sýnt það að við getum það, sýnd-
um það í fyrri hálfleiknum gegn 
þeim heima. Við verðum bara að 
vonast til þess að við náum að spila 
góðan leik og þá er aldrei að vita 
hvað við getum strítt þeim mikið,“ 
sagði Guðmundur.

„Auðvitað erum við ekki í hlut-
verki þeirra sem eru sigurstrang-
legri en ef eitthvað er þá ætti það 
bara að hjálpa okkur. Aðalatriðið 
er bara að við einbeitum okkur að 

okkar leik og því hvað við ætlum 
að gera í leiknum. Okkar metnað-
ur er bara að gera okkar besta í 
þessum leik og einbeita okkur að 
því,“ bætti Guðmundur við.

Guðlaugur Arnarsson gekk á 
dögunum í raðir þýska liðsins frá 
Fylki og leikurinn í kvöld verður 
fyrsti leikur hans með Gummers-
bach, en Guðlaugur lék með Fram 
í nokkur ár og var m.a. fyrirliði 
liðsins um tíma. „Ég er bara far-
inn að hlakka til. Þetta verður 
minn fyrsti leikur og það á móti 
Fram, þannig að þetta verður bara 

gaman. Þetta er búið að vera allt 
hálf furðulegt og þetta er bara enn 
ein skemmtilega tilviljunin,“ sagði 
Guðlaugur en hann fær að taka á 
Fram í vörninni hjá Gummers-
bach í kvöld.

„Ég mun spila í vörninni og svo 
fæ ég að fara í hraðaupphlaup. 
Síðan mun ég skipta við Róbert í 
sókn. Það er erfitt að ýta honum úr 
þeirri stöðu,“ bætti Guðlaugur við, 
hress að vanda.

Leikurinn hefst klukkan 19.30 
og er í beinni útsendingu á Sýn. 

Við getum alveg staðið í Gummersbach

 Eftir leik Barcelona og 
Chelsea á þriðjudaginn var engu 
líkara en að Frank Rijkaard, 
þjálfari Barcelona, ætti eitthvað 
vantalað við dómara leiksins. 
Rijkaard rauk út á völlinn og 
Carles Puyol, fyrirliði Barcelona, 
þurfti að draga þjálfara sinn í 
burtu.

Rijkaard hefur nú reynt að 
draga úr þessu atviki, enda gæti 
hann átt bann yfir höfði sér. 
„Dómarinn blés til leiksloka einni 
mínútu áður en uppgefinn 
uppbótartími var búinn, en það 
réð ekki úrslitum í þessum leik. 
Það var mikil barátta á vellinum 
og ég fór inn á völlinn til að þakka 
dómaranum fyrir leikinn,“ sagði 
Rijkaard en Barcelona þarf nú að 
vinna báða leiki sína sem eftir 
eru.

Það var ein 
mínúta eftir



 Körfuboltaakademían 
í Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
FSU, ætlar að láta gott af sér leiða 
í vetur en allur ágóðinn af heima-
leikjum liðsins mun renna til 
styrktar Krabbameinsfélags 
Árnessýslu. FSU leikur í 1. deild-
inni í vetur en sú deild fer af stað 
á morgun með tveimur leikjum. 
Fyrsti leikur FSU er hins vegar á 
þriðjudaginn á heimavelli gegn 
Breiðabliki.

„Við erum búnir að tryggja 
reksturinn í vetur að mestu leyti 
og okkur finnst bara tilvalið að 
gefa eitthvað af okkur. Í fyrra var 
deildin rekin með töluverðum 
hagnaði. Það er bara gaman að 
vera hinum megin við borðið, það 
er alltaf verið að styrkja okkur,“ 
sagði Brynjar Karl Sigurðsson, 
þjálfari FSU, en þeir ætla ekki 

aðeins að láta ágóða heimaleikj-
ann renna til þessa góða málefnis 
heldur einnig að vera með ýmiss 
konar fjáröflun til styrktar 
Krabbameinsfélaginu.

„Það er reyndar ekki alveg 
komið á hreint hvað það verður. 
Aktavis ætlar til að mynda að 
styrkja okkur eitthvað og svo 
ætlum við að ræða við fyrirtæki 
hér á Selfossi. Það kemur betur í 
ljós á mánudaginn hvað við 
munum gera nákvæmlega. Þessir 
peningar renna til krabbameins-
deildarinnar hér á þessu svæði, en 
það stendur til að útbúa tvö her-
bergi á sjúkrahúsinu hérna fyrir 
langveika sjúklinga,“ sagði Brynj-
ar Karl.

„Við ákváðum að styrkja 
Krabbameinsfélagið og héldum 
fund með forráðamönnum þess. 

Okkur fannst skynsamlegast að 
taka að okkur eitthvað svona verk-
efni eins og að útbúa þessi her-
bergi. Þá verður þetta svona sam-
eiginlegt verkefni sem við förum 
út í og hefur eitthvað lokamark-
mið,“ bætti Brynjar Karl við um 
þetta frábæra framtak þeirra 
FSU-manna.

„Við erum heppnir með það að 
við erum með góða styrktaraðila 
og förum vel með peninginn og við 
sjáum alveg leikandi fyrir endann 
á þessu tímabili.“ 

Allur ágóði leikja rennur til góðgerðarmála

 Pétur Marteinsson mun 
næstu tvö árin hið minnsta spila 
með KR í úrvalsdeild karla. Hann 
tilkynnti forráðamönnum sænska 
úrvalsdeildarliðsins Hammarby í 
fyrradag að hann ætlaði sér að 
flytja heim ásamt fjölskyldu sinni. 
Honum stóð til boða nýr tveggja 
ára samningur við félagið þar sem 
hann hefur verið í miklum metum 
þau ár sem hann hefur verið í 
Stokkhólmi. KR tilkynnti einnig í 
gær að Jóhann Þórhallsson væri 
genginn til liðs við KR en Frétta-
blaðið greindi frá því í síðustu 
viku.

„Þessi ákvörðun var tekin um 
helgina en við erum lengi búin að 
vera að velta þessu fyrir okkur,“ 
sagði Pétur við Fréttablaðið í gær. 
„Síðan þurfti að ganga frá ýmsum 
formsatriðum en ég er reyndar 
ekki búinn að skrifa undir neitt 
ennþá. En það var þó hægt að til-
kynna þetta nú.“

Pétur hóf atvinnumannaferil 
sinn hjá Hammarby í Svíþjóð fyrir 
ellefu árum síðan en þá hafði hann 
leikið með Fram og Leiftri hér á 
landi. Frá Hammarby fór hann til 
Stabæk í Noregi og svo til Stoke 
City á Englandi. Þaðan fór hann 
aftur til Hammarby þar sem hann 
er nú. En af hverju að koma heim 
þegar honum stóð til boða að halda 
áfram hjá Hammarby þar sem 
honum hefur gengið svo vel?

„Ellefu ár eru langur tími en 
það eru ýmsir þættir sem hafa 
áhrif á þessa ákvörðun. Fyrir það 
fyrsta langaði okkur að koma 
heim. Við eigum litla dóttur sem 
við viljum að alist upp heima. Þar 
fær hún að kynnast ömmu og afa, 
systkinum okkar og svo framveg-
is. Svo fékk konan mín góða vinnu 
við Háskólann í Reykjavík og því 

allt til staðar að koma heim nú. 
Auðvitað verða allir að finna hjá 

sjálfum sér hvað þeir vilja og væri 
eflaust hægt að kreista síðustu 

dropana erlendis en mér finnst 
þetta orðið gott. Ég hlakka mjög 
mikið til að koma heim.“

Pétur segir að ástæða þess að 
KR varð fyrir valinu sé að honum 
hafi litist vel á heildarpakkann hjá 
félaginu, eins og hann orðar það. 
„Þessi ákvörðun var einnig tilfinn-
ingalegs eðlis. Mér fannst að KR 
hefði komið mjög fagmannlega 
fram og líst einnig afskaplega vel 
á Teit Þórðarson og það sem hann 
er að gera með KR-liðið. Þá er 
einnig gott að KR keppir í Evrópu-
keppninni næsta árið og hlakka ég 
til að takast á við þessi verkefni. 
Það skemmir ekki fyrir að við 
eigum íbúð á Grenimelnum, í 
hjarta KR-hverfisins.“

Hann mun einnig koma að 
stjórnun og stefnumótun KR Aka-
demíunnar sem verður sett á 
stofn næsta haust. „Það er verk-
efni sem mér finnst mjög spenn-
andi. Það er greinilegt að KR-
ingar eru stórhuga rétt eins og 
önnur íslensk félög. Og það er 
ljóst að stefnan er tekin á titilinn 
strax næsta ár enda kom ég heim 
til að vinna bikara.“

Pétur er uppalinn Framari en 
sumarið sem Pétur fór til Svíþjóð-
ar kom upp leiðindamál í kringum 
Martein Geirsson, föður hans, sem 
var þjálfari Fram það sumar. 
Pétur segir að það mál hafi engin 
áhrif haft á sína ákvörðun. „Á 
þessum ellefu árum sem ég hef 
verið úti hef ég ekkert samband 
haft við Fram og þeir ekki við mig. 
Þarna eru komnir nýir menn inn í 
félagið sem ég þekki ekki. Það 
hefði þó vissulega verið erfiðara 
að neita Fram ef Ásgeir Elíasson 
hefði verið að þjálfa liðið en hann 
þekki ég vel og bara af góðu.“

Pétur Marteinsson hefur samþykkt að ganga til liðs við KR og mun skrifa undir tveggja ára samning við 
félagið. Hann segir að tilfinning hans hafi ráðið miklu um ákvörðunina en nefnir einnig Teit Þórðarson.

 Höskuldur Eiríksson 
hefur vakið áhuga norsks úrvals-
deildarfélags en það staðfesti 
hann í samtali við Fréttablaðið í 
gær. Hann vildi ekki segja um 
hvaða lið væri að ræða þar sem 
málið er enn á viðkvæmu stigi en 
útilokar ekki að hann fari utan nú 
í mánuðinum til æfinga hjá félag-
inu.

Höskuldur hefur verið fyrirliði 
Víkinga undanfarin ár en hann er 
uppalinn hjá KR. Hann var meðal 
bestu manna liðsins í sumar þegar 
liðinu tókst að halda sæti sínu í 
úrvalsdeildinni. Hann leikur í 
stöðu hægri bakvarðar.

Nú þegar hafa Víkingar misst 
sinn sterkasta leikmann til Noregs 
en Viktor Bjarki Arnarsson er 
genginn til liðs við Lilleström. 
Viktor var valinn leikmaður árs-
ins af leikmönnum og þjálfurum 
liða í deildinni en Höskuldur var 

valinn bestur í ár af stjórn knatt-
spyrnudeildar Víkings á lokahófi 
deildarinnar. 

Höskuldur kom til Víkings árið 
2003 en hann framlengdi samning 

sinn við félagið um tvö ár nú í síð-
asta mánuði. Hann er 25 ára gam-
all og hefur leikið 73 leiki í Vík-
ingsbúningnum og skorað í þeim 
sex mörk.

Norskt lið sýnir Höskuldi áhuga

 Pétur Marteinsson er 
genginn til liðs við KR þar sem 
Teitur Þórðarson er þjálfari en 
eins og alkunna er starfaði Teitur 
lengi í Noregi. Pétur hefur dvalist 
erlendis í ellefu ár og er ryðgaður 
í íslenskunni, eins og hann sagði 
sjálfur. 

„Ég er þó ekki eins og Teitur,“ 
sagði Pétur og hló. „En það var 
mjög athyglisvert að tala við 
hann því þegar talið barst að 
fótbolta urðum við að skipta yfir í 
skandinavískuna. Ég á sænsku og 
hann á norsku. Ég gæti því 
kannski orðið túlkur fyrir hann á 
æfingum hjá KR, ef ég verð 
orðinn nógu góður til þess.“

Töluðu saman á 
skandinavísku

Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, hefur ekki 
gefið upp alla von um að fá Owen 
Hargreaves til liðsins frá Bayern 
München. Manchester United 
reyndi að fá leikmanninn í sumar 
en án árangurs.

„Við höfum enn áhuga á 
Hargreaves, en það eru engar 
viðræður í gangi á milli liðanna. 
Ef við hefðum fengið hann í 
sumar þá værum við með þá flóru 
miðjumanna sem við þurfum að 
vera með í nútíma fótbolta,“ sagði 
Ferguson en Hargreaves fót-
brotnaði í haust.

Hefur enn 
áhuga á Owen

 Ítalski dómarinn Stefano 
Farina jafnaði met í Meistara-
deild Evrópu þegar hann gaf tíu 
leikmönnum áminningu í leik 
Barcelona og Chelsea í fyrra-
kvöld. Aðeins tvisvar áður hafa 
jafn margir leikmenn fengið að 
líta gula spjaldið í einum leik. 
Þetta eru þó ekki flest spjöld í 
sama leiknum því árið 2000 sýndi 
dómarinn í leik Panathinaikos og 
Juventus níu leikmönnum gula 
spjaldið ellefu sinnum. Tveir 
fengu því að líta rautt í þeim leik 
en enginn fékk reisupassann hjá 
Farina á þriðjudagskvöldið.

Tíu gul spjöld á 
loft í Barcelona



 Michel Platini var á 
sínum tíma einn af bestu knatt-
spyrnumönnum í heimi og hann 
hefur nú látið hafa eftir sér að 
franski sóknarmaður Thierry 
Henry hafi gert mistök með að 
fara ekki frá Arsenal til Barce-
lona í sumar. Henry var orðaður 
við Katalóníuliðið í sumar en 
ákvað þess í stað að skrifa undir 
nýjan samning við Arsenal.

„Ég held að þetta hafi verið 
mistök hjá Henry. Ég hef bæði 
sagt honum það sjálfur og einnig 
ræddi ég það við Joan Laporta, 
forseta Barcelona. Henry hefði 
náð að vaxa mikið sem leikmað-
ur í herbúðum Barcelona. Henry 
er frábær leikmaður og er um 

það bil að ná mér hvað varðar 
markaskorun fyrir Frakkland, 
en hann hefur samt ekki enn náð 
því,“ sagði Platini sem ákvað 
nýverið að bjóða sig fram sem 
forseti Evrópska knattspyrnu-
sambandsins.

„Hann hefur ekki spilað hjá 
risafélagi og unnið neinn titil 
sem er í líkingu við það að vinna 
HM eða EM. Ég virði hins vegar 
ákvörðun hans. Hann er í nánu 
sambandi við Arsene Wenger, 
stjórn Arsenal, liðsfélaga sína, 
stuðningsmenn liðsins auk þess 
sem fjölskylda hans hefur komið 
sér vel fyrir í London. 

Það hefði verið frábært að sjá 
Henry spila með Ronaldinho, 

Eto‘o, Messi og þeim leikmönn-
um sem eru hjá Barcelona. 
Henry hefði skemmt sér vel og 
Barcelona væri betra lið í dag 
fyrir vikið,“ bætti Platini við. 

Barcelona mætti Arsenal í 
úrslitaleik meistaradeildar Evr-
ópu í vor og þá fóru Börsungar 
með sigur af hólmi eins og frægt 
er. 

Arsenal er ekki nógu stórt félag fyrir Henry

 Tord Grip, sem var 
aðstoðarþjálfari enska landsliðs-
ins þegar Sven-Göran Eriksson 
stýrði liðinu, hefur staðfest að 
Eriksson hafi rætt við knatt-
spyrnusamband Nígeríu um að 
taka við landsliði þjóðarinnar.

„Umræður voru í gangi fyrir 
tíu dögum síðan og meira veit ég 
ekki. Ég geri ráð fyrir að 
umræðan hafi verið um landslið 
Nígeríu. Ef Eriksson vill fá mig 
til að aðstoða sig þar þá er ég 
alveg til í það,“ sagði Tord Grip. 

Tekur hann
við Nígeríu?

AFNEMUM FULLAN 
VIRÐISAUKASKATT 24,5% !
AF SÓFASETTUM

Didier Zokora er klár í 
slaginn á nýjan leik eftir að hafa 
legið á sjúkrahúsi með malaríu 
undanfarnar tvær vikur. Zokora 
byrjaði að æfa að nýju á þriðju-
daginn og vill ólmur fara að spila 
að nýju.

„Mér finnst leiðinlegt að missa 
af leikjum af því að fyrir mér er 
fótbolti ástríða. Ég er byrjaður að 
æfa með liðinu aftur án nokkurra 
vandræða. Ég er búinn að ná mér 
að fullu og mun byrja að spila 
fljótlega,“ sagði Zokora.

Didier Zokora 
klár í slaginn

 Í gær var dregið í 16 
liða úrslit í SS-bikar karla í 
handknattleik. Tveir stórleikir 
eru á dagskrá, annars vegar 
leikur Hauka og Vals og hins 
vegar leikur Fram og Fylkis. 
Leikirnir fara fram dagana 14. til 
16 nóvember.

Haukar taka 
á móti Val



 Matthías Guðmundsson 
skrifaði í gær undir þriggja ára 
samning við FH en eins og Frétta-
blaðið greindi frá í gær var boðað 
til blaðamannafundar þar sem 
þetta var tilkynnt. Matthías er 
uppalinn Valsari en rifti samningi 
sínum við félagið í haust og freist-
aði gæfunnar erlendis. Hann æfði 
með AGF í Danmörku og Álasundi 
í Noregi en ákvað svo að ganga til 
liðs við FH.

„Það var erfitt að rifta samn-
ingi mínum við Val en ég mat 
ástandið þannig að ég vildi reyna 
fyrir mér erlendis. Til að eiga 
betri möguleika á þeim vettvangi 
fannst mér betra að vera samn-
ingslaus. En svo þegar ég kom 
heim þurfti ég að fara vel yfir mín 
mál og komst ég að þeirri niður-
stöðu að það væri kominn tími til 
að breyta til hjá mér.“

Hann segir að valið um að 
ganga til liðs við FH hafi verið ein-
falt. „Þetta er stór og sterkur 
klúbbur með mikinn metnað. Það 
eru frábærir leikmenn hjá félag-
inu og mér líst afar vel á þjálfar-
ana. Umgjörðin í kringum félagið 
er líka mjög góð.“

Og hann segist aðspurður ekki 
vera hræddur við samkeppni leik-
manna um stöður í byrjunarliðinu. 
„Samkeppnin er bara til góðs. Ég 
hef alltaf litið á það þannig að 
samkeppnin gerir einstaklingana 
betri. Hún hefur eflaust hjálpað 
FH mikið til að vinna þessa þrjá 
Íslandsmeistaratitla.“

En hann kveður Val vissulega 
með söknuði. „Ég vil þakka kær-
lega fyrir mig hjá Val þar sem ég 
hef átt margar góðar stundir í 
gegnum tíðina. Brotthvarf mitt 
fúr félaginu er gerð í góðu og óska 
ég þeim alls hins besta í framtíð-
inni. En nú er ég kominn til FH þar 
sem er metnaður til að vinna titil á 
hverju ári og er ég nú hluti af því. 
Ég býst við mjög skemmtilegu 
tímabili næsta sumar.“

Matthías var í sumar valinn í 
íslenska landsliðið og segir hann 
að hann muni áfram berjast fyrir 
sæti sínu þar. Hann útilokar held-
ur ekki atvinnumennskuna. „Ég 
hef enn mikinn metnað fyrir því 
að spila erlendis.“

Samkeppnin gerir einstaklingana betri

Meistaradeild Evrópu

Danski handboltinn

Spænski handboltinn

 Í gær var dregið í 32 
liða úrslit í bikarkeppni KKÍ og 
Lýsingar. Þrír leikir eru á milli 
úrvalsdeildarliða, Grindavík 
mætir Snæfell, KR fær Hauka í 
heimsókn og ÍR tekur á móti 
Njarðvík í Seljaskóla. Leikirnir 
fara fram dagana 24. til 26. 
nóvember.

Grindavík 
mætir Snæfelli

 Það gekk mikið á þegar 
fjórða umferð riðlakeppni meist-
aradeildar Evrópu lauk gærkvöld. 
Óvæntustu úrslit kvökdsins urðu í 
Kaupmannahöfn þar sem FCK 
lagði enska stórliðið, 1-0. Það var 
sænski landsliðsmaðurinn Marcus 
Allback sem skoraði eina mark 
leiksins. Mikil fagnaðarlæti 
brutust út í lok leiksins. Þrátt fyrir 
tapið er United svo gott sem komið 
áfram. Baráttan um annað sætið 
verður mjög hörð enda eiga öll hin 
þrjú liðin möguleika á að komast 
upp úr riðlinum.

Gengi Arsenal á Emirates-vell-
inum hefur ekki verið sérstakt í 
vetur og liðið gerði enn eitt jafn-
teflið á heimavelli í gær þegar 
CSKA Moskva kom í heimsókn. 
Arsenal-menn léku mun betur en 
klúðruðu fjölda dauðafæra og það 
segir sig sjálft að þá næst ekki 

sigur. Arsenal er fyrir vikið í frek-
ar erfiðum málum í riðlinum og 
má vart við því að misstíga sig 
oftar.

Real Madrid og Lyon eru aftur 
á móti komin áfram eftir 1-0 sigra 
í gær. Ruud Van Nistelrooy mis-
notaði víti fyrir Real Madrid í 
leiknum og sigurmarkið var sjálfs-
mark. Þessi naumi heimasigur var 
lítt til að hrósa sér af gegn ekki 
sterkara liði en Steaua Búkarest.

AC Milan er komið upp úr H-
riðli eftir stórsigur á Anderlecht 
þar sem Brasilíumaðurinn Kaká 
fór hreinlega á kostum. Hann 
skoraði þrjú mörk í leiknum og 
var í einu orði sagt ótrúlegur. Bar-
áttan um annað sætið verður samt 
væntanlega hörð á milli Lille og 
AEK Aþena, en ekki er búist við 
því að Anderlecht geri mikinn usla 
fremur en venjulega.

FC Kaupmannahöfn gerði sér lítið fyrir í gær og lagði Man. Utd, 1-0, í Kaupmannahöfn. Leikmenn Unit-
ed voru kærulausir í leiknum og sigur Dananna sanngjarn. Ekki gekk mikið betur hjá Arsenal sem gerði 
markalaust jafntefli gegn CSKA Moskva á heimavelli. Kaká skoraði þrennu fyrir AC Milan.



 Spænsku blöðin eru upp-
full af umfjöllun um leik Barce-
lona og Chelsea sem fram fór á 
þriðjudaginn og þar er sagt að 
Eiður Smári Guðjohnsen hafi skor-
að mikilvægt mark, en þess utan 
hafi hann lítið sést í leiknum.

Mundo Deportivo talar um að 
Barcelona hafi ekki náð að nýta 
sér það að hafa skorað mörk á 
góðum tíma. Fyrra markið hafi 
komið eins og þruma úr heiðskíru 
lofti og markið hjá Eiði Smára hafi 
komið eftir að Chelsea hafi sótt 
mikið í upphafi síðari hálfleiks.

Um markið skrifar blaðið að 
undirbúningur Ronaldinho hafi 
verið stórkostlegur, hann lék á 
einn varnarmann Chelsea, átti 

óaðfinnanlega sendingu fyrir 
markið og Eiður Smári gat ekki 
annað en skorað.

Spænska dagblaðið Marca 
segir að Eiður Smári hafi svarað 
gagnrýninni sem hann hefur feng-
ið á þessari leiktíð á besta mögu-
legan hátt, með því að skora gegn 
sínum gömlu félögum. Blaðið 
segir að það hafi verið augljóst á 
viðbrögðum Eiðs Smára að honum 
var létt við markið, sem var hans 
fyrsta á Camp Nou.

Marca segir einnig það sama 
og Mundo Deportivo, að Ronaldin-
ho hafi átt mestan heiðurinn af 
marki Eiðs Smára. Markið verður 
þó ekki tekið af íslenska landsliðs-
fyrirliðanum.

Kveður niður gagnrýni

Frábær plata 
með frábærum 

söngvara
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 Meiðslin sem Eiður 
Smári hlaut í leik Barcelona og 
Chelsea eru ekki eins alvarleg og 
búist var við í fyrstu. Svo gæti 
farið að Eiður Smári verði með 
um næstu helgi þegar Barcelona 
mætir Deportivo La Coruna á 
útivelli.

Eiður var borinn af velli undir 
lok leiksins á þriðjudaginn eftir 
að hafa stigið illa niður fæti. 
Eiður hefur verið á bólgueyðandi 
lyfjum til að draga úr bólgumynd-
un í ökklanum, en læknir 
Barcelona-liðsins staðfesti í gær 
að sneiðmyndataka hafi leitt í ljós 
að liðböndin í ökklanum hafi ekki 
skaðast.

Eiður Smári mun fara í 
læknisskoðun í dag til að kanna 
hvort hann verður klár í slaginn 
gegn Deportivo á laugardaginn. 

Eiður Smári er 
lítið meiddur

Svo gæti farið að ítalski 
landsliðsmaðurinn Andrea 
Barzagli yrði seldur frá Palermo 
til Juventus í janúar. Barzagli 
hefur leikið mjög vel fyrir 
Palermo það sem af er leiktíðinni 
en félagið er í öðru sæti ítölsku 
deildarinnar, með jafnmörg stig 
og topplið Inter.

„Barzagli er ætlað að spila 
fyrir Juventus og það er erfitt 
fyrir okkur að hindra það. Við 
keyptum Barzagli frá Chievo árið 
2004 fyrir sjö milljónir evra og 
við munum sennilega fá fimmtán 
milljónir evra fyrir hann í janúar, 
þannig að við getum ekki 
kvartað,“ sagði talsmaður 
Palermo í gær en Juventus reyndi 
að fá Barzagli til sín í sumar.

Andrea Barzagli var í ítalska 
landsliðinu sem varð heimsmeist-
ari í sumar og lék tvo leiki í 
fjarveru Alessandro Nesta, þegar 
hann meiddist.

Juventus eru á góðri siglingu í 
2. deildinni á Ítalíu og Didier 
Deschamps, þjálfari liðsins, 
stefnir á að vera kominn í efsta 
sætið þegar deildin fer í jólafrí í 
desember. 

Barzagli til
Juventus?
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... fær hraustmennið Friðrik 
Ómar Hjörleifsson sem lét 
sig ekki muna um að snúa 
niður ölvaðan ofbeldismann 
sem truflaði tónleika hans og 
Guðrúnar Gunnarsdóttur.

Úlfar Eysteinsson veitingamaður hefur til 
margs að hlakka. Ekki aðeins er verið að gera 
upp sögufræga byggingu við Baldursgötu sem 
hýsir listagallerí hans heldur bíður hann 
óþreyjufullur eftir að geta boðið upp á lang-
reyði á veitingastað sínum Þremur Frökkum. 

„Dýrin sem hafa verið veidd hingað til eru 
of gömul fyrir Íslendinga, um sjötíu ára kýr. 
Gömlu dýrin hafa alltaf verið flutt út. Lang-
reyður er uppáhaldið mitt sem og rengi. Það 
sló vissulega á löngunina að fá hrefnuna á 
sínum tíma en hún kláraðist líka fljótt.“ 

Úlfar vonast til að fá langreyði á sinn disk 
fyrr en síðar en er búinn undir dágóða bið; í 
fyrsta lagi þarf að senda kjötið utan í eitur-
efnamælingu eftir að það veiðist auk þess sem 
yngri langreyðar gætu verið vandfundnar á 
Íslandsmiðum á þessum árstíma. „Á þessum 
árstíma er langreyðin yfirleitt komin á flakk 
og kannski eru einu dýrin eftir við landið gaml-
ar og svifaseinar kýr.“

Hann segir það þó biðinnar virði. „Kjötið af 
langreyði er með því besta sem til er. Svo setja 
þeir líka bara bestu bitana á markaðinn nú 
orðið þannig að það verður enginn svikinn af 
því að kaupa hval.“    

Úlfar langeygur eftir langreyði

Háskólanemarnir Áslaug Einars-
dóttir og Garðar Stefánsson hafa 
lokið við gerð heimildarmyndar 
um aktívisma hjá ungu fólki á 
Íslandi.

Verður myndin sýnd í fram-
haldsskólum og er ætlun þeirra 
að vekja áhuga ungmenna á því 
að hafa áhrif á samfélag sitt með 
ýmiss konar aðferðum.

„Ég vann hjá Amnesty Inter-
national við að skrá fólk í samtök-
in og segja því frá Amnesty og tók 
eftir því að ungt fólk er mjög 
áhugasamt um aktívisma og að 
hafa áhrif á samfélagið. Það veit 
bara ekki hvaða leiðir eru notaðar 
og kannast ekki við hugtakið,“ 
segir Áslaug, sem leggur stund á 
mannfræði í háskólanum, en Garð-
ar les aftur á móti hagfræði.

„Í myndinni erum við að taka 
saman hvað er að gerast í íslensk-
um aktívisma hjá ungu fólki og 

sýna að það er hægt að fara marg-
ar leiðir til að hafa áhrif, t.d. fara í 
mótmælagöngur, halda tónleika 
eða skrifa bréf til stjórnvalda,“ 
segir Áslaug.

Aðspurð segir hún aktívisma 
vera það að hafa með virkum hætti 
áhrif á samfélagið. „Þetta er mjög 
vítt og opið hugtak og nær yfir 
margar aðgerðir. Það fer eftir 
túlkun hvers og eins.“

Þau Áslaug og Garðar, sem 
unnu myndina í sameiningu, sóttu 
um styrk úr Nýsköpunarsjóði og 
sjóði fyrir ungt fólk í Evrópu til 
að vinna myndina, auk þess sem 
Amnesty International styrkti 
gerð hennar. Upptökur hófust í 
lok maí. „Við hittum mikið af frá-
bæru fólki sem er að gera magn-
aða hluti. Við fórum upp á Kára-
hnjúka, mættum á alls konar 
samkomur og tókum viðtöl við 
fullt af fólki, meðal annars með-

limi félagsins Ísland-Palestína, 
fólk úr náttúrverndarbaráttu og 
félaga í Amnesty,“ segir Áslaug, 
sem starfar enn í hlutastarfi hjá 
samtökunum.

Plötusnúðurinn Hermigervill, 
sem hefur gefið út tvær vel heppn-
aðar plötur, semur alla tónlistina í 
myndinni. Stefnt er á frumsýn-
ingu hennar í nóvember.

Gerðu heimildarmynd um aktívisma

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Sérferð Einstök gönguferð á Alicante

69.900 kr.1.–4. nóv. 
Fótbolti Chelsea–Watford

56.900 kr.10.–12. nóv. 
Fótbolti Arsenal–Hamburg SV

49.900 kr.21.–22. nóv. 
Fótbolti Tottenham–Wigan

58.900 kr.24.–27. nóv. 

Golf Bonalba, Alicante

Verð frá 69.900 kr.Valfrjálst
Sérferð Berlín í jólaundirbúningi

51.900 kr.24.–27. nóv. 
Fótbolti Fulham–Arsenal

49.900 kr.29.–30. nóv. 
Fótbolti Man. Utd.–Man. City

64.900 kr.8.–10. des. 

Sérferð Aðventuferð til Berlínar

49.900 kr.8.–11. des. 
Fótbolti Arsenal–Portsmouth

59.900 kr.15.–17. des. 
Sólarferð Alicante, Hotel Sidi San Juan

Verð frá 47.121 kr.Valfrjálst

Golf Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.Valfrjálst

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.

Tónleikar George Michael

69.900 kr.27.–29. nóv. 

Önnur ferð Tottenham-klúbbsins á Íslandi. 
Sú fyrri var afar vel heppnuð og er engin 
ástæða til að ætla að svo verði ekk i þegar 
Spurs taka á móti Wigan.  Innifalið: Flug með 
sköttum, hótel í 3 nætur, íslensk fararstjórn 
og miði á leikinn.

Sérferð Aðventuferð til Trier

59.900 kr.8.–11. des. 

Fótbolti Chelsea–Arsenal

69.900 kr.9.–11. des. 

Í Trier er öllu til tjaldað um aðventuna: 
Dásamlegur jólamarkaður þar sem hægt er 
að versla fallega muni og gæða sér á ekta 
jólaglögg og jólakökum. Jólaskreytingar, 
jólaljós og hagstætt verðlag. Innifalið: Flug 
með sköttum, gisting á 5 stjörnu hóteli í 2 
nætur, skoðunarferð og rútuferðir.

„Við vissum að það yrðu viðbrögð 
við þessu en okkur datt ekki í hug 
að þau yrðu svona sterk,“ segir 
Þórunn Högnadóttir, einn umsjón-
armanna lífsstílsþáttarins Innlit/
útlit sem sýndur er á Skjá einum. 

Símalínur stöðvarinnar loguðu 
í gær þegar heilmargir hringdu og 
lýstu megnri óánægju með inn-
slag í þættinum á þriðjudagskvöld. 
Þar var í máli og myndum sagt frá 
endurbótum fjölmiðlamannsins 
Ásgeirs Kolbeinssonar á íbúð við 
Bárugranda sem hann festi nýver-
ið kaup á. Arnar Gauti, einn 
umsjónarmanna þáttarins, ræddi 
við Ásgeir fyrir og eftir breyting-
ar. Báðir hafa þeir vandlátan 
smekk og er skemmst frá að segja 
að fyrir breytingar féll íbúðin 
hvorugum í geð. Kölluðu eldhús- 
og baðinnréttingarnar fram sér-
staklega sterkar tilfinningar hjá 
tvímenningunum, eins og ítrekuð 
notkun orðanna „ógeðslegt“ og 
„viðbjóður“ ber vitni um. Þá kom 
fram að Ásgeiri þætti „mjög gott“ 
að fara í bað en gat þó ekki hugsað 
sér að leggjast í baðkarið 
sem fylgdi íbúðinni sökum 
velgju. Að sögn Ásgeirs 
tók þó steininn úr þegar 
vinur hans, Jómbi að 
nafni, sá rimlagardínur 
sem fylgdu íbúðinni 
og seldi upp.

Þórunn segir að margir hafi hringt í 
sig og kvartað yfir 
sterkum lýsingar-
orðum Ásgeirs og 
Arnars á innrétt-
ingum, sem í 
augum leikmanns 
virtust ósköp 
venjulegar. 
„Smekkur manna 
er misjafn og það 
hefði kannski 
verið hægt að orða 
þetta öðruvísi. En 

svona tala strákarnir bara saman, 
þetta eru þeirra karakterar,“ segir 
hún en bætir við að eftir á að 
hyggja hafi þeir ef til vill gengið 
of langt. „Við pródúsentinn og 
klipparinn vorum á báðum áttum 
fyrir þáttinn og hugsuðum með 
okkur að kannski væri þetta full-
gróft. Við klipptum þetta hins 
vegar til og ákváðum að senda 
þetta í loftið. Okkur óraði hins 
vegar ekki fyrir afleiðingunum.“ 

Þórunn býst við að brugðist 
verði við athugasemdum sem þætt-
inum hafa borist. „Hvernig sem 
það verður. Það hafa svo margir 
hringt að við verðum að gera eitt-
hvað.“ 
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Einu sinni voru þrjár silfurskott-
ur í baðkari í Vesturbænum. 

Þetta voru skynsemdar skepnur 
sem stóðu löngum stundum í sam-
ræðum. Þær höfðu mjög misjafnar 
skoðanir á lífinu og tilverunni, ein 
var trúuð, ein trúlaus en sú þriðja 
var á báðum áttum. 

líf er bara fyrsta skrefið í 
löngu ferli sem hefst ekki fyrir 
alvöru fyrr en þegar við deyjum og 
hittum guð á himnum, sagði trúaða 
skottan og mændi upp í svartnættið 
sem ríkti á baðinu, enda var nótt. 
Kjaftæði!, fullyrti trúlausa skottan 
og fussaði. Þú hefur ekkert fyrir 
þér í þessu og ég kaupi ekki neitt 
nema það sem hægt er að sanna með 
rökum vísindanna. Sú á báðu áttun-
um yppti silfruðu bakinu og vissi 
ekki í hvern af fjölmörgum fótum 
hún ætti að stíga.

sinni hafði silfurskottu, sem 
nú var látin, tekist að skríða alla leið 
að baðherbergisdyrunum. Hún hafði 
staðið fyrst skotta á þröskuldinum 
og skimað út yfir undurfagran gang. 
Hann var upplýstur með loftljósum 
frá Ikea og eldgömul saumavél, sem 
nú hafði fengið nýtt hlutverk og var 
notuð sem borð, stóð við vegg. Víð-
förla silfurskottan hætti sér ekki 
lengra því hún heyrði ógnvekjandi 
þrusk og hraðaði sér heim í baðkar-
ið. Þegar skottan kom til baka var 
henni fagnað sem hetju og sögur 
hennar af furðunum handan þrösk-
uldsins voru notaðar sem undirstöð-
ur vísindakenninga um alheiminn.

bara trúi því ekki að þetta hangs 
hérna í baðkarinu étandi húðflögur 
og drasl sé það eina sem bíður okkar, 
hélt sú trúaða áfram. Ég hef engar 
sannanir fyrir þessu nema fornar 
ristur í niðurfallinu, en það er nóg 
fyrir mig. Mér finnst þetta bara eitt-
hvað svo tilgangslaust og lélegt ann-
ars. Og ef ég hefði ekki trúna á 
himnaríki er ég ansi hrædd um að 
ég myndi leggjast í þunglyndi eða 
jafnvel saurlifnað, því ef það er ekk-
ert meira en þetta, hvers vegna ætti 
ég þá ekki að sleppa fram af mér 
beislinu?

verður náttúrulega að leggja 
siðferðilegar mælistikur á lífið og 
getur það alveg þótt það sé ekki ein-
hver ímynduð súpervera að passa 
upp á þig, sagði trúlausa skottan og 
færðist öll í aukana. Nú var sú sem 
var á báðum áttum farin að ókyrrast 
að lagði loks orð í belg: Er ekki bara 
best að hugsa um það sem máli 
skiptir og við vitum eitthvað um, til 
dæmis það að lifa lífinu lifandi og 
vera góðar við aðrar skottur?

voru samræðurnar ekki 
því ég átti leið inn á bað, kexruglað-
ur af draumabulli og alveg í spreng, 
og var ekki lengi að skola déskotans 
silfurskottunum niður með sturtu-
hausnum.

Silfurskotturnar
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