
 Stjórn Lífeyrissjóðs 
starfsmanna Reykjavíkurborgar 
(LSR) vill að samningnum sem var 
gerður við íslenska ríkið um söl-
una á hlut borgarinnar í Lands-
virkjun verði breytt. 

Ástæðan er sú að greiðslan sem 
Reykjavíkurborg fær fyrir hlut-
inn sé ofmetin um 3,5 milljarða.
Þetta kemur fram í áliti frá LSR 
dagsettu 6. nóvember.  

„Í álitinu eru leidd rök að því að 
greiðslan sem Reykjavíkurborg 
fær fyrir eignarhlutinn í Lands-
virkjun sé innan við 23 milljarðar 
en ekki um 27,“ segir Alfreð Þor-
steinsson, stjórnarformaður LSR. 
„Þetta mál var rætt á síðasta 
stjórnarfundi. Síðan var fram-
kvæmdastjóra sjóðsins falið að 
senda frá sér athugasemdir. Við 
viljum að samningnum verði 
breytt, að hann verði gerður á 
öðrum forsendum því ekki er  
hægt að átta sig á því hvert raun-
verulegt mat á bréfunum er þegar 
vextirnir eru breytilegir,“ segir 
Alfreð.

Gagnrýni LSR er byggð á því 
að íslenska ríkið greiðir fyrir eign-
arhlut borgarinnar í Landsvirkjun 

með skuldabréfum sem bera 
breytilega en ekki fasta vexti. Í 
þessu felst að vextir bréfanna 
geta breyst út frá breytum sem 
eru óþekktar. Í áliti LSR kemur 
fram að greiningaraðilar telji mun 
meiri líkur á að vextir bréfanna 
verði lægri en þrjú prósent eftir 

fimm ár en að þeir verði yfir fjög-
ur prósent. Í áliti LSR er nefnt 
sem dæmi að ef vextir bréfanna 
verða þrjú prósent eftir fimm ár 
verður verðið á bréfunum tveim-
ur milljörðum lægra en ef bréfin 
hefðu haft fasta vexti. 

Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn. 
segir að þessi niðurstaða, ásamt 
öðrum atriðum sem hafa komið 
upp á yfirborðið í þessu máli, sýni 
að það þjóni hagsmunum Reykja-
víkurborgar að sest verði aftur 
við samningaborðið. „Samningur-
inn um sölu á eignarhlut borgar-
innar í Landsvirkjun hefur enn 
ekki verið samþykktur í borgar-
ráði og borgarstjórn,“ segir 
Dagur.

Í athugasemdum Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar borgarstjóra við 
álit LSR, sem lagðar verða fram á 
fundi borgarráðs í dag, kemur 
fram að álitið sé byggt á miklum 
misskilningi. Ástæðan er sú að 
samkvæmt reglugerðarbreytingu 
frá 9. nóvember geti vextir skulda-
bréfanna ekki farið niður fyrir 3,5 
prósent og því eigi fullyrðing LSR 
um afföll á þeim ekki við. 

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantaðsmáauglýsing á

Sverrir Torfason hefur keyrt vöruflutn-ingabíl milli Akureyrar og Reykjavíkur
í öllum veðrum síðastliðin 26 ár. Nú keyrir hann myndskreyttan 480 hestafla 

MAN TGA. 

„Ég keyri fyrir Sandblástur og Málmhúðun
sem meðal annars framleiðir alla ljósastaur-
ana í Reykjavík,“ segir Sverrir. Hann fer á 
milli tvisvar til þrisvar í viku og finnst gott
að keyra MAN-inn enda eru þeir miklir félag-
ar. „Við spjöllum oft saman á leiðinni, sér-
staklega þegar færðin er leiðinleg,“ segir
Sverrir. Bíllinnn er skreyttur myndum frá
Akureyri og þeir félagar fá fyrir vikið mikl
athygli. „Það þótti til libíli

Sverri finnst gott að vera einn og gistir
gjarnan í bílnum. Þó er einn ferðalangur sem 
Sverri þykir alltaf gott að hafa með. „Sonur
minn fær stundum að fara með og er mikill
trukkamaður,“ segir Sverrir brosandi.

Sonurinn sem er níu ára veit mikið um 
trukka og vegakerfið. „Hann hringir stund-
um í mig og hefur þá reiknað nákvæmlega
hvar ég er staddur,“ segir Sverrir. Veðurfarið
og starfið hefur breyst mikið þessi ár sem 
Sverrir hefur keyrt. „Í dag er mun meiri
hraði í samfélaginu og við erum að fást við
ófærð útaf hálku, áður var ófærð útaf of
miklum snjó,“ segir Sverrir. Hann segir að 
öryggi á vegum sé ábótavant og nefni
staklega leiðina f á
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Í álitinu eru leidd rök 
að því að greiðslan sem 

Reykjavíkurborg fær fyrir eignar-
hlutinn í Landsvirkjun sé um 23 
milljarðar en ekki um 27.

Í góðum félagsskap á 
þjóðvegum landsins

Heimilið
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MEIRIHÁTTARMARCEL
Flott hollensk hönnun SJÁ BLS. 14

EFNISYFIRLIT
VEFSTÓLLINN ER TÖLVAFORTÍÐARINNARFriðbjörg Kristmundsdóttir vefur til heimilisins BLS. 2

ÆVINTÝRAHEIMURENGLA OG FÓLKS VIÐESJURÆTUR
Jólamarkaður Hjördísar 

BLS. 4
ÖÐRUVÍSI VEGGIRFlott veggskraut BLS. 10

HÁTÆKNIVÆDD HEIMILIRaddstýrð stjórntæki BLS. 10

LÍFLEGAR VATNSKÖNNURHressa upp á mánudagsýsuna BLS. 12
ERÓTÍK OG ÞRÍVÍDD ÍV

PÚÐAR ERU MIKILHEIMSILSPRÝÐIMjúkir og þægilegirSJÁ BLS. 12

Ævintýraheimur fólks 
og engla við Esjurætur

 Tæplega 70 pró-
sent töldu rétt að hefja hvalveiðar 
í atvinnuskyni nú, samkvæmt 
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins. Einungis 30,6 prósent segjast 
því andvíg. 

Enginn munur er á afstöðu 
kynjanna til þess hvort rétt hafi 
verið að hefja hvalveiðar í atvinnu-
skyni, en íbúar landsbyggðarinnar 
eru mun líklegri til að telja það 
hafi verið rétt ákvörðun en íbúar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Meirihluti með 
hvalveiðunum 

Forstjóri á daginn og smá-
sagnahöfundur á kvöldin

Opið 10–18
í dag

Greiðslan ofmetin 
um 3,5 milljarða
Lífeyrissjóður Reykjavíkurborgar vill að borgarstjórn endurskoði söluna á eign-
arhlutnum í Landsvirkjun. Alfreð Þorsteinsson segir erfitt að átta sig á hvernig 
greiðslan var metin. Borgarstjóri telur álit lífeyrissjóðsins byggjast á misskilningi.   



Atli, er jólaundirbúningurinn 
að drepa sjálf jólin?

Þingfest hefur verið í 
Héraðsdómi Reykjavíkur mál 
fimm einstaklinga, þrigga karl-
manna og tveggja kvenna, vegna 
tilraunar þeirra til stórfellds 
smygls á kókaíni hingað til 
lands.

Málið kom upp þegar átján ára 
stúlka var tekin á Keflavíkur-
flugvelli 9. ágúst með tæp tvö 
kíló af kókaíni. Með henni í för 
var maður á þrítugsaldri og voru 
þau að koma frá Spáni um Lond-
on. Hann var einnig handtekinn.

Við rannsókn vatt málið fljót-
lega upp á sig og var þrennt til 
viðbótar, kona og tveir karlmenn, 
handtekin. Í ljós kom að 18 ára 

stúlka var burðardýr, en hin fjög-
ur komu að meira eða minna leyti 
að skipulagningu smyglsins. Eitt 
þeirra hafði farið út til Spánar í 
lok júlí, að beiðni óþekkts vit-
orðsmanns og móttekið fíkniefn-
in. 5. ágúst afhenti hann svo burð-
ardýrinu og samfylgdarmanni 
kókaínið á Benidorm, þaðan sem 
því skyldi komið hingað til lands. 
Efnið var falið í ferðatösku sem 
unga stúlkan ætlaði að taka með 
sér inn í landið.

Auk þessa er einn karlmann-
anna ákærður fyrir að hafa 
geymt í íbúð sinni nokkuð af hassi 
og tóbaksblönduðu kannabisefni.

Burðardýrið var aðeins 18 ára

 „Það sjá allir hversu 
fráleit staða það er að aðalstjórn 
íþróttafélags bæjarins standi í 
málaferlum við bæjaryfirvöld 
sem í gegnum tíðina hafa gert sitt 
til að styðja við bakið á félaginu,“ 
segir Jómundur Guðmarsson, 
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi.

Íþróttafélagið Grótta hefur 
kært Seltjarnarnesbæ til 
úrskurðarnefndar um skipulags- 
og byggingarmál og krafist þess 
að nýtt deiliskipulag á Hrólfs-
skálamel verði fellt úr gildi. Í nýja 
skipulaginu sé ekki gert ráð fyrir 
eitt þúsund fermetra viðbyggingu 
við íþróttamiðstöðina eins og sam-
þykkt hafi verið í bindandi íbúa-
kosningu á Seltjarnarnesi. 

„Auðvitað eru menn hjá bænum 
ekkert sáttir við það og við ekki 
heldur að þetta þurfi að fara svona 
langt,“ segir Bjarni Torfi Álfþórs-
son, formaður Gróttu. „En það 
hefur mikið gerst á síðustu dögum 
sem gefur okkur ástæðu til að 
ætla að við náum saman og að það 
finnist einhver málamiðlun svo 
allir geti unað glaðir við sitt.“

Bæjarstjórinn segist vongóður 
um að málið leysist í sátt:

„Málarekstur fyrir úrskurðar-
nefndinni tekur afar langan tíma 
og það þýðir bara að niðurstaða 
myndi dragast á langinn. Ég hef 
fundið fyrir vaxandi skilningi á 
því sjónarmiði meðal þeirra sem 
starfa að málefnum Gróttu að það 
yrði hvorki bænum né íþrótta-
félaginu til hagsbóta.“

Jónmundur segir kæruna á 
misskilningi byggða og í raun and-
stæða hagsmunum Gróttu. Í fyrir-
huguðu deiliskipulagi fyrir 

íþróttamiðstöðina sé gert ráð fyrir 
nýjum íþróttamannvirkjum á 
rúmlega tvö þúsund fermetrum. 
Þetta rými sé þó eyrnamerkt 

líkamsrækt, stúkubyggingu, 
barnasundlaug og fleiru en ekki 
fimleikum eins og Grótta vildi 
með eitt þúsund fermetrana. 
„Þessir þúsund fermetrar sem 
talað er um að vanti eru því aug-
ljóslega til staðar í fyrirhuguðu 
deiliskipulagi íþróttamiðstöðvar-
innar,“ segir bæjarstjórinn.

Að sögn Jónmundar á söluvirði 
byggingarréttar á Hrólfsskálamel 
að stórum hluta fjarmagna frekari 
uppbyggingu á íþróttamannvirkj-
um bæjarins: „Því má segja að það 
kæmi íþróttafélaginu mjög illa ef 
þeim gengur vel með sína kæru 
því þá er skipulagið í uppnámi og 
þá verður erfitt fyrir okkur að 
hafa peninga til þessara fram-
kvæmda.“

Bæjaryfirvöld kærð 
fyrir að hunsa íbúa 
Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi segir kæru Gróttu á hendur bænum geta komið 
íþróttafélaginu mjög illa. Grótta vill að nýsamþykkt deiliskipulag verði fellt úr 
gildi því það sé ekki í samræmi við skilyrði bindandi íbúakosningar.

Heilbrigðisráðherra Íraks, Ali Al-Shamari, 
heldur því fram að mannfall óbreyttra borgara í 
stríðinu í Írak sé á bilinu 100.000 til 150.000 manns. 
Breska sjónvarpsstöðin BBC hafði þetta eftir Al-
Shamari þar sem hann var á ferð í Vínarborg. 

Hingað til hafa opinberar tölur bandarískra og 
írakskra stjórnvalda verið mun lægri, yfirleitt hefur 
verið talað um að eitthvað í kringum 50.000 borgarar 
hafi látist. Þó var því haldið fram í breska lækna-
blaðinu Lancet fyrir fáeinum vikum að allt að 650 
þúsund Írakar hefðu týnt lífi af völdum stríðs-
átakanna.

Talan sem íraski heilbrigðisráðherrann nefnir er 
að sögn íraskra embættismanna byggð á áætlunum 
um fjölda líka sem borist hafa í líkhús og sjúkrahús í 
Írak. Samkvæmt upplýsingum frá stærsta líkhúsinu 
í Bagdad er þar tekið á móti um það bil 60 líkum á 
hverjum einasta degi að meðaltali. Eru þá aðeins 
taldir þeir sem látist hafa af völdum ofbeldis. Þarna 

eru ekki talin með lík sem berast til annarra líkhúsa í 
Bagdad eða annars staðar í Írak.

Alls hafa nærri 2.900 bandarískir hermenn fallið í 
Írak frá því innrásin hófst í mars árið 2003. Í þessum 
mánuði hafa rúmlega fimmtíu bandarískir hermenn 
fallið.

edda.is

SOKKABUXNAMÓDEL, VÍSKÍ
OG MURAKAMI

KOMIN Í
VERSLANIR

Kjörnefnd Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjördæmi 
kemur saman í dag til að ákveða 
röð frambjóðenda fyrir alþingis-
kosningar næsta vor. 

Sturla Böðvarsson, Einar K. 
Guðfinnsson og Einar Oddur Kristj-
ánsson sækjast allir eftir endur-
kjöri. Sjálfstæðismenn á Akranesi 
vilja fá sinn fulltrúa í fjórða sætið 
og varð Bergþór Ólason hlutskarp-
astur í könnun meðal fulltrúaráð-
sliða. Herdís Þórðardóttir tilkynnti 
laugardaginn 28. október að hún 
gæfi kost á sér. Samkvæmt 
auglýsingu kjörnefndar átti að 
tilkynna framboð „fyrir laugardag-
inn 28. október“, eins og þar segir.

Ásbjörn Óttarsson, formaður 
kjörnefndar, segist enn vera að fá 
tilkynningar um framboð og engin 
tímamörk hafi verið sett.

Raðað á lista

 Samkynhneigðir 
Ísraelar héldu sinn hinsegin dag í 
Jerúsalem í gær þrátt fyrir harða 
andstöðu frá strangtrúuðum 
gyðingum. Nærri fjögur þúsund 
manns komu á útifund á íþrótta-
velli í útjaðri borgarinnar en ekki 
þótti óhætt að hafa færri en þrjú 
þúsund lögregluþjóna til taks á 
staðnum að auki.

Upphaflega var meiningin að 
efna til gleðigöngu í miðborg 
Jerúsalem, en frá því var fallið 
vegna fjölda hótana sem borist 
höfðu. Á síðasta ári tókst vopnuð-
um öfgamanni að særa þrjá 
fundargesti með hníf.

Mættu harðri 
andstöðu

Halldór Guðbjarna-
son hefur látið af störfum sem 
framkvæmdastjóri Visa Íslands. 
Að sögn Þórólfs Jónssonar, 
stjórnarmanns í fyrirtækinu, var 
gert samkomulag milli Halldórs 
og félagsins um að hann léti af 
störfum og að nýr maður tæki 
við.

Þórólfur segir málið ekki hafa 
átt sér langan aðdraganda en 
margt væri framundan hjá 
félaginu og hafi því verið ákveðið 
að nýr maður fylgdi þeim 
verkefnum úr hlaði.

Visa skiptir um 
mann í brúnni

Ríkissjóður ætlar að 
taka stærsta lán Íslandssögunnar 
á næstu vikum til að tryggja 
hagkerfi landsins gegn áföllum. 
Þetta kom fram í fréttum 
Ríkissjónvarpsins í gær. 

Þar sagði einnig að erlendir 
fjölmiðlar segðu lántökuna 
tilkomna vegna þess að Seðla-
bankinn byggist við efnahags-
kreppu.

Hagfræðingar telja að mikil 
stækkun fjármálageirans hér á 
landi síðustu ár krefjist þess að 
gjaldeyrisforði Íslendinga verði 
aukinn. Þeir segja sterka gjald-
eyrisstöðu geta forðað hagkerfinu 
frá miklum áföllum. 

Stærsta lántaka      
Íslandssögunnar

Konan sem var flutt mikið 
slösuð á sjúkrahús eftir 

eldsvoðann á 
Ferjubakka
12 á þriðju-
dagskvöld er 
látin. Hún hét 
Anna Hauks-
dóttir og var 
58 ára gömul. 
Eiginmaður
Önnu, sem 
brenndist illa 
í eldsvoðan-
um, liggur 

enn þungt haldinn á sjúkra-
húsi. Anna var sjúkraliði að 
mennt.

Konan er látin



2.995

Hjólsög, DWT
1200W, 150 mm blað
5245289

Smergel, DWT
150W, 125 mm
5245290

1.998
Stingsög, DWT
550W, framkast, stiglaus hraði
5245277

2.295

Juðari, DWT
140W, 90mm
5245284

1.495

Borvél, DWT
750W, högg, flýtipatróna
5245302

Slípirokkur, DWT
750W, 115mm
5245297

3.995

1.995

Verkfæri
á lægra verði



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 06.04 - Sjálfsskiptur - Ekinn 37 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

2.030.000.-

Svör Marðar 
Árnasonar
Svör þingmannsins Marðar 
Árnasonar, sem býður sig fram í 
4.-6. sæti í prófkjöri Samfylking-
arinar í Reykjavík, við tíu 
spurningum sem lagðar voru 
fyrir frambjóðendur í fjögur 
efstu sætin á lista Samfylkingar-
innar í Reykjavík í Fréttablaðinu 
í gær, birtust ekki vegna mistaka 
við vinnslu. Svör Helga Hjörvar 
þingmanns birtust í dálki sem 
eignaður var Merði.

„

“

„

“

Innflytjendur á 
Íslandi sem Fréttablaðið ræddi við 
segjast flestir verða lítið varir við 
fordóma en óttast þó að þeir muni 
ágerast. Flestir viðmælenda vildu 
ekki koma fram undir nafni eða 
mynd. Í nýrri könnun Fréttablaðs-
ins kemur fram að um 70 prósent 
Íslendinga vilja takmarkanir á 
dvalarleyfum útlendinga og tæpur 
þriðjungur telur fjölda útlendinga 
á Íslandi vera mikið vandamál.

Murat Özkan er frá Tyrklandi 
og hefur verið búsettur á Íslandi í 
rúman áratug og rekur Kaffi Kúlt-
úra sem er í sama húsi og Alþjóða-
húsið. Murat segir fordóma á 
Íslandi hafa aukist mikið síðustu ár 
og hafi margir sem til hans koma 
svipaða reynslu. „Ég skil þetta 
sjónarmið um að vilja ekki atvinnu-
leysi Íslendinga en málið er að 
útlendingarnir eru að fara í störf 
sem Íslendingar vilja ekki vinna.“

Ethel er tæplega þrítug kona 
frá Póllandi sem Fréttablaðið tók 
tali og hefur verið búsett á Íslandi í 
fimm og hálft ár. Ethel segist afar 
hrædd um að fordómar gagnvart 
innflytjendum muni aukast í kjöl-
far umræðunnar núna. „Við sem 
erum ekki í láglaunastörfum 
munum kannski fara að eiga erfið-

ara með að finna vinnu. Kannski 
fara vinnuveitendur að hugsa sem 
svo að betra sé að ráða Íslending 
heldur en útlending út af umræð-
unni sem er að skapast núna bara 
út af flokki sem segir að loka eigi 
landinu. Ég tel að þetta muni bitna 
á okkur.“

Ethel telur að verið sé að bregð-
ast of harkalega við aðstæðum á 
vinnumarkaðnum í dag sem séu 
tímabundnar. „Ef þú ert meðlimur 
í EES og skrifar undir sáttmála um 
að þú þurfir að opna vinnumarkað 
fyrir erlendu vinnuafli þá er þetta 
það sem gerist. Og þetta er það 
sem á að gerast. Og það eru líka 
Íslendingar sem fara til útlanda til 
að vinna. Þetta á að fara í báðar 
áttir. En af því að þetta er nýr 
vinnumarkaður sem opnast í Evr-
ópu núna streymir fólk náttúrulega 
frekar hingað en á aðra staði um 
sinn.“

Ethel segir mikilvægast núna 
að finna lausnir í stað umræðu um 
hvort loka eigi landinu eða ekki. 
„Það vantar lausnir fyrir þá inn-
flytjendur sem vilja setjast að á 
Íslandi með fjölskyldu sína og eru 
ekki hér bara til að vinna og senda 
peninga heim.“

Útlendingar óttast fordóma
Innflytjendur sem Fréttablaðið ræddi við eru flestir sammála um að lítið sé um fordóma á Íslandi en telja 
að þeir muni fara að aukast. Finna þurfi lausnir fyrir innflytjendur sem koma til Íslands.

Í nýjasta hefti tímarit-
isins Economist er greint frá 
rannsóknum parsins Jóns 
Steinssonar og Emi Nakamura, 
doktorsnema við Princeton, á 
verðbreytingum á smásöluverði. 

Niðurstaða Jóns og Emi er að 
útsölur og sérstök tilboð hafi æ 
meira vægi í verðbreytingum. 
Fjöldi og stærð útsala hafi aukist 
í Bandaríkjunum. „Við erum að 
reikna út hversu lengi verðið á 
dæmigerðri smásöluvöru er 
óbreytt,“ segir Jón. 

Verðbreyting á fatnaði sé í 90 
prósentum tilvika vegna útsala en 
verðbreytingar á eldsneyti séu 
aldrei vegna útsala. 

Íslensk rannsókn 
í Economist 

 Um þrjúhundruð sjö-
undu og áttundu bekkir á landinu 
hafa skilað inn tilkynningu um að 
bekkirnir séu reyklausir en það er 
Lýðheilsustöð sem heldur utan um 
verkefnið. Markmið keppninnar 
er að hvetja nemendur til að byrja 
ekki að fikta við reykingar og jafn-
framt að hvetja þá sem byrjaðir 
eru til að hætta. 

Viðar Jensson, verkefnisstjóri 
tóbaksvarna hjá Lýðheilsustöð, 
segir að þátttakan hafi haldist 
nokkuð jöfn í 70 prósentum und-
anfarin ár og gerir ráð fyrir svip-
aðri þátttöku í ár. „Undanfarin ár 
hafa á milli 300-400 bekkir tekið 
þátt í verkefninu árlega og allir 

bekkir sem skráðir eru til leiks fá 
litla gjöf fyrir þátttökuna. 

Þeir bekkir sem taka þátt í 
verkefninu eiga einnig möguleika 
á því að skila lokaverkefni en 
þema þess á að tengjast tóbaks-
vörnum á einhvern hátt. Verkefn-
in verða til sýnis 31. maí næsta 
vor í tengslum við dag án tóbaks 
en skilafrestur verkefnanna renn-
ur út 3. maí 2007.“

Dómnefnd mun fara yfir verk-
efnin og veitt verða verðlaun fyrir 
1.-3. sætið í keppninni en fyrstu 
verðlaun eru utanlandsferð fyrir 
allan bekkinn.

Viðar segir að reyklausir bekk-
ir geti enn skráð sig þó svo form-
legri skráningu hafi lokið 10. nóv-
ember.

70 prósent bekkja reyklausir





69,4 prósent telja 
rétt af Íslendingum að hefja hval-
veiðar nú í atvinnuskyni, sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 30,6 prósent segja 
hins vegar að það hafi ekki verið 
rétt. 

Enginn munur er á svörum eftir 
kyni, en íbúar landsbyggðarinnar 
eru því töluvert meira fylgjandi að 
hefja hvalveiðar í atvinnuskyni en 
íbúar höfuðborgarsvæðisins. 75,0 
prósent svarenda á landsbyggð-
inni segja að það hafi verið rétt að 
hefja nú veiðar í atvinnuskyni, en 
65,6 prósent svarenda á höfuð-
borgarsvæðinu eru sama sinnis. 

Svör hvers kjördæmis fyrir sig 
eru of fá til að sjá marktækan mun. 
Þó eru áberandi flestir svarendur 
Norðvesturkjördæmis hvalveið-
unum fylgjandi; rúmt 81 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku. Til sam-
anburðar segja um 67 prósent 
svarenda í Norðausturkjördæmi 
að rétt hafi verið að hefja hval-
veiðar í atvinnuskyni og tæp 79 
prósent svarenda í Suðurkjör-
dæmi. 

Í september gerði Capacent 
könnun fyrir Landssamband 

íslenskra útvegsmanna, þar sem 
spurt var: Ertu fylgjandi eða and-
víg(ur) því að Íslendingar stundi 
hvalveiðar í atvinnuskyni? Þar 
kom í ljós að 73,0 prósent svarenda 
voru því fylgjandi eða mjög fylgj-
andi. 11,5 prósent voru því andvíg 
eða mjög andvíg. 15,4 prósent voru 
hvorki andvíg né fylgjandi. Ólíkt 
könnun Fréttablaðsins, en taka 
verður fram að spurningarnar eru 
mismunandi og því ekki fyllilega 
samanburðarhæfar, er mikill 
munur á svörum eftir kyni í könn-
un Capacent, þar sem karlar voru 
mun frekar fylgjandi hvalveiðum í 
atvinnuskyni en konur. Í þeirri 

könnun sögðust tæp 84 prósent 
karla mjög eða frekar fylgjandi 
hvalveiðum í atvinnuskyni, en 69 
prósent kvenna. Í könnun Capac-
ent kemur einnig fram að stuðn-
ingur við hvalveiðar í atvinnu-
skyni er meiri í sveitarfélögum 
utan höfuðborgarsvæðisins, líkt 
og í könnun Fréttablaðsins. 

Hringt var í 800 kjósendur 
þriðjudaginn 7. nóvember og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var: Var rétt að hefja hval-
veiðar í atvinnuskyni? 88,8 prósent 
svarenda tóku afstöðu til spurning-
arinnar.

Sjötíu prósent töldu rétt 
að hefja hvalveiðar nú
Mikill meirihluti taldi rétt hjá Íslendingum að hefja hvalveiðar nú í atvinnu-
skyni. Enginn munur er á svörum eftir kyni, en fólk sem býr á landsbyggðinni 
er mun hlynntara hvalveiðum en íbúar höfuðborgarsvæðisins.

Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson, prófessor í stjórn-
málafræði, var í gær sýknaður af 
öllum kröfum Auðar Laxness, 
ekkju Halldórs Laxness, en hún 
höfðaði mál á hendur Hannesi þar 
sem hún taldi hann hafa brotið lög 
um höfundarrétt. Í dómi héraðs-
dóms kemur fram að fallist sé á 
að Hannes hafi brotið höfundar-
rétt með skrifum sínum um ævi 
Halldórs og því hafi frágangur 
hans verið ófullnægjandi.

Hannes er sýknaður á grund-
velli þess að stefnunni hafi verið 
skilað inn of seint en samkvæmt 
almennum hegningarlögum ber 
að höfða mál innan sex mánaða 
frá því að vitneskja fæst um brot-
ið. Sá frestur var liðinn og því gat 

dómarinn ekki annað en sýknað 
Hannes af öllum kröfum.

Halldór Þorgeirsson, eigin-
maður Guðnýjar Halldórsdóttur, 
segir dóminn vonbrigði. „Þegar 
þetta mál komst upp tók um hálft 
ár að gera sér grein fyrir umfangi 
málsins og þá var stefnt. Okkur 

finnst algjörlega út í hött að ætl-
ast til þess að eftir að bók Hann-
esar um Halldór kom út sé búið 
að kortleggja næstum 300 höf-
undarréttarbrot, með því að lesa 
nákvæmlega verk Hannesar og 
bera þau saman við næstum 50 
bækur Halldórs. Þetta er gríðar-
leg vinna og það var ekki hægt að 
stefna í málinu fyrr en niður-
staða rannsóknar á höfundar-
réttabrotum lá fyrir. Það gerði 
sér enginn grein fyrir því fyrir-
fram að brotin væru svona 
umfangsmikil.“

Að sögn Halldórs verður dómn-
um áfrýjað til Hæstaréttar.

Ekki náðist í Hannes Hólm-
stein Gissurarson í gær þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.

Sakir Hannesar voru fyrndar

Unga konu til áhrifa

Bryndís Ísfold 6. sæti
kynntu þér  ste fnumál in á www.br yndisis fold.com

www.torhildur.is

Náttúran er verðmæti

„Ég fagna þess-
ari niðurstöðu og er sammála 
henni. Þetta fólk sem er að koma 
hingað undanfarið er að gera það 
til þess að taka þátt í atvinnulíf-
inu. Það hefur verið mikill skort-
ur á vinnuafli víða í atvinnulífinu 
og margir fagnað því að fá þetta 
vinnuafl til að manna störfin, 
þannig að þetta er bara mjög 
jákvætt,“ segir Magnús Stefáns-
son félagsmálaráðherra um 
niðurstöður skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins þar sem kom fram 
að tæplega 70 prósent þjóðarinn-
ar teldu útlendinga hérlendis 
vera lítið eða ekkert vandamál.

Í sömu könnun kom einnig 

fram að rúm-
lega 70 prósent 
Íslendinga 
vildu frekari 
takmarkanir á 
dvalarleyfum 
til útlendinga. 
Magnús segir 
að skilja verði á 
milli fólks frá 
EES-ríkjunum 
og þeirra sem 

koma frá öðrum löndum í því 
samhengi. 

„Fólk sem kemur frá löndum 
utan EES þarf að fá hér sérstakt 
atvinnu- og dvalarleyfi og það 
hefur verið þrengt og það eru 

miklar takmarkanir í því. Hins 
vegar erum við á Evrópska efna-
hagssvæðinu og þurfum að hlíta 
þeim reglum sem við höfum 
undirgengist í EES-samningnum. 
Ein meginstoðin í honum er 
frjálst flæði vinnuafls milli 
ríkja. 

Hins vegar getur fólk ekki 
komið frá EES-ríkjum og verið 
hér nema í ákveðinn tíma til að 
leita sér að vinnu. Þegar það 
hefur fengið starf fær það svo-
nefnt EES-dvalarleyfi og þar eru 
ákveðin skilyrði sem hver og einn 
þarf að uppfylla, þannig að það 
eru ákveðnar takmarkanir í þessu 
líka.“ 

Þurfum að hlíta reglum EES
Norðurlandabúar eiga að 

tala sænsku hver við aðra. Þetta er 
skoðun Jógvans vid Keldu, fulltrúa 
Færeyja í Norðurlandaráði. 
Fréttavefur Aftonbladet greindi 
frá þessu í gær. „Flestir á Norður-
löndum tala sænsku og því er 
eðlilegast að allir læri það 
tungumál,“ segir hann.

Jógvan vid Keldu hefur ekki 
fengið nein viðbrögð við yfirlýs-
ingu sinni. „Ég neyðist væntanlega 
til að hafa samband við ríkisstjórn-
irnar til að fá svar,“ segir hann. „Ef 
við eigum að standast áhrif 
enskunnar verður þetta að gerast. 
Annars munum við tala ensku eftir 
tuttugu ár.“

Vill að allir læri 
að tala sænsku

Á Ísland að slíta stjórnmála-
sambandi við Ísrael?

Notar þú mannbrodda í hálku?
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Þúsundir manna 
söfnuðust saman í Egyptalandi, 
Sýrlandi, Jórdaníu, Líbanon og 
Súdan í gær til þess að mótmæla 
mannskæðum árásum ísraelska 
hersins á borgara í bænum Beit 
Hanoun á Gaza-svæðinu, sem urðu 
nítján manns að bana á miðviku-
daginn. Mótmælin snerust víða upp 
í almenn mótmæli gegn stefnu 
Bandaríkjanna í málefnum Mið-
Austurlanda og stuðningi þeirra við 
Ísraelsstjórn.

Á síðustu dögum hafa meira en 
fimmtíu manns látist af völdum 
árása ísraelska hersins á Gaza-
strönd, en ísraelski herinn segir til-
gang þeirra vera að koma í veg 
fyrir að Palestínumenn geti skotið 
flugskeytum yfir landamærin til 
Ísraels.

Stór hluti hinna látnu var á 
barnsaldri. Samkvæmt upplýsing-
um frá Barnahjálp Sameinuðu þjóð-
anna hafa 19 palestínsk börn fallið í 
þessum mánuði, þar af tvö á Vest-
urbakkanum og 17 á Gazaströnd. 

Þar með er nóvembermánður 
orðinn mannskæðasti mánuður árs-
ins meðal palestínskra barna. Ein-
ungis í júlí hafa fleiri palestínsk 
börn látist af völdum átaka, en þá 
týndu fjörutíu þeirra lífinu.

Leiðtogi Hamas-samtakanna 
brást við árásinni á Beit Hanoun 
með því að segja ekkert vopnahlé 
lengur í gildi og hvatti alla sem 
gætu til þess að ráðast á Ísrael.

Ehud Olmert forsætisráðherra 
ætlar hins vegar að bregða sér í 
heimsókn til Washington í næstu 
viku, en málin standa þá töluvert 
öðruvísi en þegar hann hélt þangað 
síðast í vor. Þá talaði hann mikið 
um að Ísraelsher myndi fljótlega 
fara frá Vesturbakkanum að miklu 
leyti í beinu framhaldi af einhliða 
brotthvarfi hersins frá Gaza-strönd 
á síðasta ári.

Ísraelsmenn hafa hins vegar lít-

inn áhuga lengur á því að herinn 
fari frá Vesturbakkanum, í fram-
haldi af harðvítugu stríði í Líbanon 
í sumar og áframhaldandi flug-
skeytaárásum Palestínumanna á 
Ísrael.

Vinsældir Olmerts meðal landa 
sinna höfðu minnkað um 20 pró-
sent, og ekki hefur staða hans skán-
að í kjölfar árásarinnar á Beit Han-
oun í vikunni, sem hann sagði hafa 
stafað af „tæknilegum mistökum“.

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti, sem Olmert ætlar að hitta í 
Washington, hefur einnig beðið 
verulegan hnekki nú í vikunni 
þegar Repúblikanaflokkurinn missi 
þingmeirihluta í báðum deildum 
Bandaríkjaþings. Fáir búast því við 
að viðræður þeirra Olmerts skili 
neinum umtalsverðum árangri.

Árásum Ísra-
ela mótmælt
Þúsundir manna mættu í gær á mótmælafundi 
gegn mannskæðum árásum ísraelska hersins á Beit 
Hanoun. Nærri tuttugu börn hafa fallið í nóvember.

 Útstreymi gróður-
húsalofttegunda er minna á 
Íslandi en meðaltalsútstreymið í 

ríkjum Evrópusambandsins og 
hefur jafnframt dregist meira 
saman hér á landi undanfarin 
ár. 

Þetta kemur fram í nýlegri 
skýrslu Umhverfisstofnunar 
ESB, en í skýrslunni kemur einn-
ig fram að Ísland standi vel að 
vígi gagnvart Kyoto-bókuninni 
og að útstreymið hér árið 2004 
hafi verið tólf prósentum undir 
því markmiði sem sett er að 
meðaltali fyrir tímabilið 2008 til 
2012. Mörg Evrópusambandsríki 
eru hins vegar átta prósentum 
yfir sambærilegu markmiði og 
eiga því lengra í land til að ná 
takmarkinu en Ísland.

Ísland stendur vel 

 Umhverfisstofnun 
gerir athugasemdir við fyrirhug-
aða  frístundabyggð í Borgarhól-
um við Skálholt. Stofnunin telur
að náttúrufari og fuglalífi 
geti stafað hætta af 
byggðinni og að borun 
eftir heitu vatni gæti 
haft áhrif á jarðhita-
svæði við Skálholt. 
Einnig að hugsanleg 
séu neikvæð áhrif á 
ásýnd vegna staðsetn-
ingar mannvirkja við 
svo sögufrægan stað 
sem Skálholt sé. 

Þetta kemur fram í fundargerð 
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 

sem ekki deilir áhyggjum 
Umhverfisstofnunar:

„Sveitarstjórn Bláskóga-
byggðar telur réttan far-

veg að auglýsa 
umrædda tillögu og fá 
fram sjónarmið 
umsagnaraðila á aug-

lýsingartíma.“

Lýsir áhyggjum af 
ásýnd Skálholts
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 Stjórnvöld eiga að ganga 
jafnlangt eða lengra en samkeppn-
isþjóðir í að skapa hagstætt rekstr-
arumhverfi fyrir fjármagnsfyrir-
tæki. Markaðssetja á lífeyrissjóðina 
erlendis og lækka tekjuskatt fyrir-
tækja. Ísland gæti þannig orðið 
miðstöð alþjóðafyrirtækja. Þessar 
voru meðal hugmynda sem nefnd 
forsætisráðherra um alþjóðlega 
fjármálastarfsemi kynnti í Þjóð-
leikhúsinu í gær.

Geir H. Haarde tók fram að 
þessar aðlögunarbreytingar þýddu 
ekki að gengið yrði jafn langt og í 
skattaparadísum Karíbahafsins. 
„Sú tegund fjármálastarfsemi er 
ekki til fyrirmyndar og kemur 

ekki til greina á Íslandi,“ sagði 
hann. Frekar skal litið til Evrópu-
ríkja að fyrirmynd. 

Það er mat Sigurðar Einarsson-
ar, formanns nefndarinnar, að 
fjármálakerfið ráði úrslitum í 
samkeppni þjóðanna. Lækka þurfi 
tekjuskattstofn fjármagnsþjón-
ustunnar. Ávinningur þess yrði að 
fá erlenda fjárstrauma hingað og 
skattleggja þá. Sigurður benti á að 
umsvif fjármagnsfyrirtækja væru 
nú til dags stærri hluti landsfram-
leiðslu en sjávarútvegurinn í heild 
sinni. „Rekja má þriðjung hag-
vaxtar í landinu til fjármálaþjón-
ustu,“ sagði Sigurður, sem telur að 
næstu stórvirkjanir Íslendinga 
finnist með því að „virkja straum-
föll alþjóðlegrar fjármálastarf-
semi“.

Skattur á fyrirtæki lækkaður 

ÞETTA FÓLK Á SKILIÐ AÐ ÞJÁST

 SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland
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 Sex frægir einstaklingar hafa
samþykkt að gangast undir 
stranga meðferð sem breytt 
getur lífi þeirra til framtíðar.
Komast þeir heilir í gegnum 

dagskrána sem bíður þeirra í 
einangrunarbúðunum í 

Sólheimum í Grímsnesi?

SEX FRÆGIR EINSTAKLINGAR 
bROTNIR NIÐUR OG

BYGGÐIR UPP AFTUR

ÞÁTTURINN HEFST

ANNAÐ KVÖLD

KL. 20.30

FYLGIST MEÐ

FRÁ BYRJUN

Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra segir Vatna-
jökulsþjóðgarð geta skilað þjóðar-
búinu 11 milljörðum króna í 
auknar gjaldeyristekjur árið 
2020.

Ríkisstjórnin samþykkti í gær 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og 
leggur umhverfisráðherra fram 
frumvarp þess efnis á Alþingi. 
Fram kom á blaðamannafundi 
ráðherrans í gær að þjóðgarður-
inn yrði sá stærsti í Evrópu, um 
fimmtán þúsund ferkílómetrar.

Vatnajökulsþjóðgarður mun 
meðal annars ná yfir Öskju og 
Herðubreiðarlindir og Jökulsá á 
Fjöllum til ósa í Öxarfirði.

Sagði Jónína að innan þjóð-
garðsins yrðu bæði lönd í einka-
eign og í eigu ríkisins og að 
garðurinn myndi teygja sig inn 
fyrir mörk átta sveitarfélaga. 
Heimamenn fengju meiri áhrif 
innan þjóðgarðins en tíðkast 
hefði með þjóðgarða. Samráð 
væri við landeigendur við mis-
munandi undirtektir. Taka ætti 
gjald fyrir aðgang að garðinum.

Stofnkostnaður Vatnajökuls-
þjóðgarðs er áætlaður 1.150 millj-

ónir króna og árlegur rekstrar-
kostnaður verður 375 milljónir 
króna, að meðtöldum núverandi 
125 milljóna króna rekstrarkostn-
aði Skaftafellsþjóðgarðs. Tólf 
landverðir munu starfa við þjóð-
garðinn árið um kring, auk þess 
sem áætlað er að sumarstörf 
jafngildi átta ársverkum.

Ráðgjafarnefnd um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs leggur til 
að tekið verði við peningum frá 
fyrirtækjum og einstaklingum 
sem vilja styrkja starfsemina.

„Nefndin átti fund með full-
trúum ALCOA og Landsvirkjun-
ar en þessir aðilar hafa lýst yfir 

vilja til að leggja fram umtals-
verðan stuðning til Vatnajökuls-
þjóðgarðs,“ segir í skýrslunni.

Magnús Jóhannesson, ráðu-
neytisstjóri í umhverfisráðuneyt-
inu, sagði að fjárstyrkir einka-
aðila væru ekki ætlaðir í 
almennan rekstur heldur til sér-
stakra verkefna á borð við stíga- 
og brúargerð.

Umhverfisráðherra aftók að 
styrktarfyrirtækja yrði sérstak-
lega getið innan þjóðgarðsins:

„Við sjáum ekki göngustíg í 
boði Alcoa eða Landsvirkjunar,“ 
sagði Jónína Bjartmarz.

Vatnajökulsþjóðgarður 
kostar 1.150 milljónir
Vatnajökulsþjóðgarður verður stærstur þjóðgarða í Evrópu og er talinn geta 
skilað milljörðum í gjaldeyristekjur. Stofnkostnaður er áætlaður 1.150 milljónir 
króna. Alcoa og Landsvirkjun vilja styrkja þjóðgarðinn með peningagjöfum.

Karlmaður hefur verið 
dæmdur í sex mánaða fangelsi 
fyrir sérlega hættulega líkams-
árás með því að hafa slegið 
annan karlmann með glasi í 
andlit, þannig að hann hlaut sex 
stóra skurði, auk fjölda skráma.

Atburðurinn átti sér stað um 
síðustu áramót við veitingastað-
inn Celtic Cross við Hverfis-
götu.

Árásarmaðurinn var dæmdur 
til að greiða hinum sem hann 
slasaði rúm 400 þúsund í 
skaðabætur, auk málskostnaðar. 
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað 
upp dóminn og skilorðsbatt 
refsinguna í þrjú ár.

Slasaði mann 
með glasi
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Baugur Group, FL Group, 
Fons, Glitnir og Samskip hafa 
skrifað undir styrktarsamninga 
við Barnahjálp Sameinuðu þjóð-
anna á Íslandi (UNICEF) og greiða 
um fjórar milljónir á ári hvert til 
næstu þriggja ára.

Samningarnir hljóða upp á 60 
milljónir króna og ná til næstu 
þriggja ára. Stefán Ingi Stefáns-
son, framkvæmdastjóri UNICEF á 
Íslandi, segir að fyrirtækin fimm 
hafi áður styrkt UNICEF með 
ýmsum hætti og gerist nú bakhjarl-
ar UNICEF af heilum hug. „Samn-
ingarnir eru 60 milljóna króna 
virði og tryggja að við getum hald-
ið áfram að styðja börn í sárri 
neyð.“

Stefán segir UNICEF á Íslandi 
takast á við mörg metnaðarfull og 
mikilvæg verkefni sem bjargi lífi 
barna. „Á næstunni verður 150 
þúsund malaríunetum dreift til 
barna í Gíneu-Bissá fyrir tilstuðlan 
Baugs Group, FL Group og Fons, 
auk fleiri fyrirtækja á Íslandi. 
Netin geta dregið úr ungbarna-
dauða um 10 prósent og bjargað lífi 
2-3 barna á dag.“

Fyrsta verkefni UNICEF og 
nýrra bakhjarla verður að halda 
dag rauða nefsins 1. desember. 
Þann dag verður bein útsending á 
Stöð tvö í opinni dagskrá þar sem 
einvalalið skemmtikrafta og grín-
ista mun leggja sitt af mörkum til 
að bæta líf bágstaddra barna.

Styrkja börn í neyð

Borgarráðsfulltrúar
Samfylkingarinnar hafa lagt fram 
fyrirspurn til borgarstjóra vegna 
viljayfirlýsingar borgarinnar og 
hjúkrunarheimilisins Eirar um 
byggingu menningarmiðstöðvar í 
Spönginni í Grafarvogi. Samkvæmt 
viljayfirlýsingunni er Eir falið að 
byggja menningarmiðstöð sem 
engin samþykkt er fyrir frá borgar-
ráði. Upphaflega átti aðeins að fela 
Eir uppbyggingu 1.100 fermetra 
þjónustumiðstöðvar og þjónustu-
íbúða en menningarmiðstöðinni var 
bætt við í texta vegna mistaka, að 
sögn Björns Inga Hrafnssonar, for-
manns borgarráðs. Menningarmið-
stöðin er hugsuð sem fjögur þúsund 

fermetra bygging þar sem meðal 
annars lögreglan, bókasafn og kirkj-
uútibú fá aðstöðu. 

Í fyrirspurn Samfylkingarinn-
ar er borgarstjóri inntur eftir því 
hvernig staðið var að þeirri 
ákvörðun að semja beint við Eir 

og hverjir komu að þeirri ákvörð-
un. Einnig hvernig ákvörðunin 
samræmist innkaupareglum borg-
arinnar og lögum um opinber inn-
kaup. Þá er spurt um hlutverk 
stjórnsýslu- og starfsmannasviðs 
sem fer með lögfræðilega ráðgjöf 
í innkaupa- og útboðsmálum. 
Hverjar samningsfjárhæðir vegna 
menningarmiðstövarinnar kunna 
að verða er einnig meðal spurn-
inga til borgarstjóra. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins kostar 
4.000 fermetra menningarmiðstöð 
um sjö til átta hundruð milljónir 
króna. Við það bætist ýmiss bún-
aður, innréttingar og húsgögn sem 
kosta um 120 milljónir.

Kostar 800 milljónir króna

Ríkisstjórnin hefur 
samþykkt að skipuleggja og 
standa að sérstöku verkefni til 
að efla íslenskukennslu fyrir 
útlendinga og verður 100 millj-
ónum króna varið í það á næsta 
ári. Námskeiðin verða ókeypis. 
Ríkið gerir ráð fyrir 200 tíma 
námskeiðum á mann og er það 25 
prósenta aukning frá því sem nú 
er. 

Ríkið eyrnamerkir 172-305 
milljónir í íslenskukennsluna 
2008 og svo örlítið minna árið 
2009, eða 162-297 milljónir króna. 
Talið er að kostnaðurinn við 200 
stunda námskeið nemi hátt í 200 
þúsund krónum á einstakling. 

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra seg-
ist ekki geta sagt hvenær nýja 
fyrirkomulagið taki gildi en 
starfsmenn ráðuneytisins ein-
hendi sér nú í það að semja náms-
krár, tryggja framboð námsefn-
is, kortleggja það hvaða kennarar 
geti sinnt þessu verkefni og 
athuga hvort þeir geti fengið við-
eigandi þjálfun ef þörf krefur. 

„Þetta er stórt og mikið verk-
efni en ég vona að við getum 
byrjað á næsta ári. Við reynum 
að hafa hraðar hendur og koma 
þessu á sem fyrst. Það er brýnt 
að íslenskukennslan verði tekin 
föstum tökum,“ segir Þorgerður 
Katrín.

Stofnuð verður verkefnis-
stjórn með fulltrúum mennta-
málaráðherra og félagsmálaráð-
herra. Næstu þrjú árin verður 
áhersla á 200 tíma nám sem mæti 

þörfum byrjenda í íslensku. Í 
framhaldinu verður svo stefnt að 
því að byggja ofan á þetta náms-
framboð.

Hulda Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mímis símenntun-
ar, fagnar tíðindunum. „Þetta eru 
ein mestu gleðitíðindi sem við 
höfum fengið um langt skeið. Það 
er erfitt að meta hvort þetta upp-
fyllir þörfina en ókeypis 200 tíma 
nám í íslensku er mikilvægt 
skref til jöfnuðar í landinu,“seg-
ir hún. 

„Þetta er breiður hópur sem 
hefur misjafnar aðstæður til að 
kosta eigið nám svo það ríkir 
gleði og ánægja með þetta hér.“

Til að fá búsetuleyfi eftir 
þriggja ára dvöl í landinu þurfa 
útlendingar að hafa lokið 150 
tíma námi í íslensku. Talið er að 
minnst sjö þúsund útlendingar 
hafi komið til starfa á Íslandi það 
sem af er þessu ári. Ef þeir færu 
allir á eitt grunnnámskeið hjá 
Mími myndi það kosta 44 þúsund 
á mann eða um 308 milljónir í 
heildina.

Ríkið býður ókeypis 
námskeið í íslensku
Útlendingar eiga rétt á að fá ókeypis íslenskukennslu á næsta ári. Menntamála-
ráðherra fær 100 milljónir í 200 tíma íslenskunámskeið fyrir útlendinga. „Ein 
mestu gleðitíðindi sem við höfum fengið,“ segir framkvæmdastjóri Mímis. 

Ríkisstjórn Íslands 
samþykkti í gærmorgun að leitað 
yrði tilboða í gegnumlýsingarbif-
reið með það að markmiði að efla 
aðgerðir gegn fíkniefnasmygli og 
auka öryggi vöruflutninga. 

Farið verður fram á 120 
milljóna króna fjárveitingu til 
þessara kaupa og mun embætti 
tollstjórans í Reykjavík hafa 
umsjón með verkefninu. 

Í fréttatilkynningu frá 
fjármálaráðuneytinu kemur fram 
að breytt heimsmynd kalli á 
nýjar áherslur í tollgæslu þar 
sem nú sé kappkostað að efla 
eftirlit með þjóðaröryggi og 
innflutningi fíkniefna.

Nýjar áherslur í 
breyttum heimi
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Í inngangsorðum varn-
arsamningsins við 
Bandaríkin frá 1951 seg-
ir, að reynslan hafi sýnt 
að „varnarleysi lands 
stofnar öryggi þess sjálfs 
og friðsamra nágranna 
þess í voða“. Þetta var 
forsendan fyrir því að 
hið herlausa Ísland fól á 
sínum tíma Bandaríkja-
her að annast landvarnir 
sínar og er forsenda fyrir 
því að íslenzk stjórnvöld 
leiti nánara samstarfs 
um varnir sínar og 
öryggi við „friðsama ná-
granna“ sína eftir brott-
för varnarliðsins. 

Þriðja grein. 

Richard Holmes, yfirmaður 
öryggis- og varnarmáladeildar 
Cranfield-háskóla í Bretlandi, orð-
aði þetta þannig er hann talaði á 
málfundi í Reykjavík í byrjun vik-
unnar, að nýja samkomulagið við 
Bandaríkin væri ágætt að hafa, 
því mætti líkja við belti sem maður 
hefði til að halda uppi um sig bux-
unum. En hann mælti með því að 
hafa axlabönd líka, og þau gætu 
Íslendingar að sínu mati helzt 
fundið með því að leita nánara 
samstarfs við norrænu grannríkin 
í NATO, Noreg og Danmörku. 

Þessa ráðleggingu hafa fleiri 
erlendir varnarmálafræðingar 
gefið, sem Fréttablaðið hefur leit-
að álits hjá. Því þótt varnarskuld-
binding sú sem Bandaríkin undir-
gangast samkvæmt nýja 
samkomulaginu um „hreyfanlegar 
varnir“ sé álitin vera trúverðug, þá 
uppfyllir hún aðeins varnarþarfir 
Íslands gegn hefðbundinni hernað-
arógn. Hitt meginhlutverkið sem 
herir allra landa annars uppfylla 
er að halda uppi fullveldi viðkom-
andi ríkis, það er sýna umheimin-
um að stjórnvöld í landinu hafi full 
yfirráð yfir allri sinni lögsögu. 

Ísland var í 55 ár í þeirri óvenju-
legu stöðu að erlendur her annað-
ist einnig þetta fullveldis-staðfest-
ingarhlutverk. Segja má að upp að 
vissu marki annist nú Landhelgis-

gæzlan þessa fullveldisstaðfest-
ingu til sjós og lögreglan og toll-
gæzlan til lands, en þegar engin 
herflugvél er í landinu vantar 
óneitanlega upp á sambærilega 
yfirráðastaðfestingu yfir lofthelg-
inni.

Enginn ætlast til þess að Íslend-
ingar komi sér upp eigin flugher og 
því er nærtækast að athuga hvernig 
hægt væri að efla eftirlit með lög-
sögunni og lofthelginni með nánara 
samstarfi við næstu grannríkin, 
sem einnig hafa eigin hagsmuna að 
gæta á sama svæði. Þetta eru Nor-
egur og Danmörk, en norska lög-
sagan nær til megnsins af hafsvæð-
inu milli Íslands og Norðurskautsins 
og dönsk lögsaga Grænlands og 
Færeyja umlykur íslenzku lögsög-
una í vestri, norðri og suðaustri. 

Í römmunum hér á síðunni er 
rakið hvernig Danir sinna vörnum 
og fullveldisstaðfestingarskyld-
um sínum í lögsögu Grænlands og 
Færeyja og hvernig Norðmenn 
sinna sömu verkefnum í sinni lög-
sögu.

Munurinn á Grænlandi og 
Íslandi er nú helzt sá, að Banda-
ríkjamenn líta enn á Grænland 
sem hluta af sínu eigin landvarna-
svæði, á meðan Ísland er lent utan 
þess (og heyrir því nú undir Evr-
ópuherstjórn Bandaríkjahers í 
Stuttgart í Þýzkalandi). 

Evrópsku NATO-ríkin eiga til 
samans hátt í 3.000 orrustuþotur. 
Pláss til æfinga þeirra er hins 
vegar af skornum skammti á þétt-
býlu meginlandinu þar sem borg-
araleg flugumferð fer sívaxandi. 
Af þessum sökum eru þeir varnar-
málasérfræðingar sem Frétta-
blaðið hefur talað við sammála um 
að stærsta trompið sem Ísland 
getur spilað út, að bjóða Keflavík-
urflugvöll og íslenzku lofthelgina 
sem æfingasvæði fyrir evrópskar 
NATO-þotur. 

Með því gætu Íslendingar slegið 
nokkrar flugur í einu höggi: Í fyrsta 
lagi treyst böndin við evrópska 
bandamenn sína og skerpt vitund 
þeirra fyrir varnarþörfum Íslands, 
en sú vitund hefur satt að segja 
verið mjög lítil undanfarna áratugi 
vegna þess að í Evrópu hafa menn 
vanist því að Bandaríkjamenn sjái 
alveg um Ísland og því þurfi ekki 
að hugsa neitt nánar út í það. Í öðru 
lagi gæti Ísland með þessu lagt eitt-
hvað fram sem eftirspurn er eftir í 
NATO og verkað þar með gegn því 
að bandamennirnir álíti hið her-
lausa Ísland eintóman þiggjanda að 
sameiginlegu öryggi bandalagsins. 
Í þriðja lagi myndi þessi reglulega 

en tímabundna viðvera NATO-
þotna í íslenzkri lofthelgi undir-
strika að það sé sameiginlegt hags-
munamál alls bandalagsins að 
rekstur ratsjárstöðva NATO yrði 
tryggður hér áfram. Loks má halda 
því fram að slík regluleg viðvera 
NATO-þotna hefði að minnsta kosti 
táknræna þýðingu fyrir loftvarnir 
Íslands.

Norski varnarmálasérfræðing-
urinn John Berg, sem í vor kynnti 
þá hugmynd sína hér í Fréttablaðinu 
að það gæti orðið áhugavert fyrir 
norska flugherinn að nota Keflavík-
urflugvöll ef kostnaðarþátttaka 
Íslendinga kæmi til, segir mikið af 
æfingaflugi NATO-þotna nú fara 
fram í Norður-Noregi þar sem þar 
rekist það lítið á við borgaralegt 
flug. Hann telur því blasa við að 
Keflavíkurflugvöllur gæti verið 
ákjósanlegur kostur fyrir slíkt 

æfingaflug. Að bjóða hann fram í 
þessum tilgangi gæti orðið fyrsta 
skrefið sem íslenzk stjórnvöld gætu 
stigið til að bregðast við hinum 
breyttu aðstæðum eftir brottför 
varnarliðsins. Timothy Garden, 
fyrrverandi flughershöfðingi sem 
situr í lávarðadeild brezka þingsins 
og er víðkunnur sérfræðingur um 
varnarmál, segist sammála þessu og 
bendir á að eina leiðin til að tryggja 
að Keflavíkurflugvöllur haldi fullu 
gildi sínu sem varnarmannvirki sé 
að hann sé notaður reglulega sem 
herflugvöllur. 

Berg bendir líka á fleiri tæki-
færi sem að hans mati gætu legið í 
hernaðarlegu hlutverki Keflavík-
urflugvallar, en það sé þróun mann-
lausra njósnaflugvéla. „Það gæti 
verið áhugavert fyrir framleiðend-
ur slíkra véla að gera tilraunir með 
þær frá Keflavík,“ segir Berg. 

Að sögn Bergs er hægt að sjá fyrir 
sér lagskipta þróun, þar sem ann-
ars vegar fari fram heræfingar í 
og frá Keflavík með þátttöku 
margra evrópskra NATO-landa, 
og hins vegar fylgi pólitískt ferli 
þar sem vakin er athygli Evrópu-
landanna á varnarþörfum Íslands, 
en einnig því sem Ísland hefur að 
bjóða bandamönnum sínum, en 
það sé fyrst og fremst Keflavíkur-
flugvöllur. Þannig eigi Ísland líka 
betri möguleika á að til þarfa þess 
sé tekið tillit við frekari þróun 
öryggismálasamstarfs í álfunni. 
Forsenda fyrir því að þetta gerist 
er hins vegar að íslenzk stjórnvöld 
leiti eftir því við evrópsku banda-
mennina.

Aðspurður segir Berg ástæðu-
laust að hafa áhyggjur af því að 
sambandið við Bandaríkin veikist 
þótt leitað sé nánari tengsla við 
Evrópu á þessu sviði. „Þetta tvennt 
getur vel farið saman, að minnsta 
kosti um fyrirsjáanlega framtíð,“ 
segir Berg. Þetta sama leitist líka 
næstu grannríki Íslands, Noregur, 
Danmörk og Bretland við að gera 
og því hafi Ísland þar bandamenn 
með sömu meginmarkið. Berg 
bendir ennfremur á að Þjóðverjar 
sýni nú aukinn áhuga á öryggismál-
um í Norðurhöfum. Til vitnis um 
þetta sé að þýzki herinn hafi nú 
yfirtekið átta P-3 Orion eftirlitsvél-
ar sem hollenzki flotinn skar niður. 

Hvort skynsamlegt gæti verið 
fyrir Ísland að fara fram á að 
NATO sæi því fyrir lofthelgiseft-
irliti, sambærilegu við það sem 
gert hefur verið í lofthelgi Eystra-
saltsríkjanna þriggja síðan þau 
fengu inngöngu í NATO vorið 
2004, segir Berg að það verði 
Íslendingar að meta, en að minnsta 
kosti sé full ástæða til að það sé 
rætt á vettvangi NATO. 

Garden lávarður segist reynd-
ar vera hissa á því að Bandaríkja-
menn og Íslendingar skyldu ekki 
vera fyrir löngu búnir að bera 
þetta upp á vettvangi NATO. „Það 
gæfist gott tækifæri til þess í 
Riga,“ segir Garden og vísar þar 
til leiðtogafundar NATO sem fer 
fram í lettnesku höfuðborginni nú 
í lok mánaðarins. 

Kristian Søby Kristensen er sér-
fræðingur í varnarmálum við 
dönsku alþjóðamálastofnunina 
DIIS. Hann segir að þar sem Danir 
sjái um að halda uppi fullveldis-
vernd í lögsögu Grænlands og 
Færeyja og ætti því ekki að verða 
skotaskuld úr því að annast slík 
verkefni í íslenzku lögsögunni 

Öryggisleit austur yfir haf

líka, ef íslenzk stjórnvöld leituðu 
eftir því. Slík þjónusta myndi þó 
ekki fást ókeypis. Kristensen 
veltir því líka fyrir sér hvort 
Íslendingum þætti það pólitískt 
viðkvæmt, af sögulegum ástæð-
um, að Danir væru í slíku hlut-
verki í íslenzkri lögsögu. Hann 
segir hins vegar að eins og tengsl-
unum sé nú á dögum háttað milli 
Norðurlandanna væri erfitt að sjá 
að slíkir fortíðardraugar stæðu í 
vegi fyrir hagnýtum lausnum sem 
þjóðirnar kæmu sér saman um. 

Í þessu sambandi má geta þess 
að þeirri hugmynd hefur heyrzt 
fleygt, að Danir sameini varðstöðv-
ar sínar á Grænlandi og í Færeyj-
um og hinni nýju sameinuðu varð-
stöð yrði fundinn staður á Íslandi. 
Blaðið hafði í lok september síðast-
liðnum eftir Lennie Fredskov Hen-
son, yfirmanni upplýsingadeildar 
danska varnarmálaráðuneytisins, 
að hann gæti ekki útilokað að þetta 
kæmi til greina. „Forvinna hefur 
átt sér stað þar sem ýmsar hug-
myndir eru skoðaðar og ég á von á 
að skýrsla með tillögum verði til-
búin fyrir áramót,“ sagði Fredskov. 
Þá myndi skýrast hvort varðstöð á 
Íslandi komi til greina.
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Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Nýr Hiace - fyrir vinnandi menn.
Við kynnum nýjan Hiace laugardaginn 11. nóvember milli 12 og 16  hjá 
umboðsmönnum Toyota um allt land.

Boðið verður upp á vörusýningu frá DEWALT og ef þú mætir snemma
getur þú gert góð kaup í sérstöku Hiace tilboðshorni.

Nýjum Hiace fylgir glæsilegur verkfærapakki frá DEWALT að verðmæti 
allt að 118.280 kr.*

Komdu og kynntu þér nýjan Hiace og njóttu léttra veitinga.

*Hægt er að velja á milli þriggja DEWALT verkfæra pakka.
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Góðir iðnaðarmenn, það 
er bílstjórinn sem talar:
Nýr Hiace frumsýndur
um helgina.

Ríkulegur verkfærapakki

Þessar dyr eru
líklega næstmest 
notuðu dyrnar á 
Hiace á eftir 
bílstjóradyrunum.

Nú er mun betra
rými fyrir bílstjór-
ann og mælaborðið 
blasir betur við en
áður.

Hér fyrir innan eru
oft geymd þyngri
verkfæri og efni.

Hérna eru gjarnan
geymdir lærlingar 
og GSM-símar.

Stórir hlutir og gjarnan mjög stórir hlutir
eiga greiða leið inn og út hér.

Verð frá 2.770.000. kr.







[Hlutabréf]

Bakkavör Group hefur keypt eft-
irréttaframleiðandann Rye Valley 
Patisserie af Kerry Group, stærsta 
matvælaframleiðanda Írlands. 
Um er að ræða verksmiðjur í 
Birmingham sem framleiða ferska 
tilbúna eftirrétti fyrir Bretlands-
markað.

Kaupverðið er ekki gefið upp 

en kaupin eru fjármögnuð með 
sjóðum Bakkavarar. Með þessari 
fjárfestingu styrkir Bakkavör sig 
í eftirréttum þar sem markaðs-
hlutdeild félagsins hefur verið 
einna lægst í þeim flokkum kældra 
matvara sem það framleiðir fyrir 
breska markaðinn, eða tæpur 
fimmtungur af heildinni.

Styrkir sig í eftirréttunum

Vísitala neysluverðs lækkaði um 
0,04 prósent milli október- og nóv-
embermánaða. Það var í takt við 
spár greiningardeilda bankanna 
sem gerðu ráð fyrir engri breyt-
ingu vísitölunnar til 0,1 prósents 
lækkunar. 

Það sem helst virkaði til lækk-
unar vísitölunnar var að verð á 
bensíni og dísilolíu lækkaði um 
3,5 prósent vegna gengislækkun-
ar krónunnar og lægra heims-
markaðsverðs á eldsneyti. Á móti 
kom að íbúðarkostnaður hækkaði 
um 0,6 prósent sem kom að mestu 
til vegna hærri vaxta. 

Verðbólgan mælist nú 7,3 pró-
sent á ársgrundvelli og eykst úr 
7,2 prósentum í október. Það er 

því enn langt bil milli raunveru-
leikans og markmiðs Seðlabank-
ans upp á 2,5 prósenta verðbólgu. 
Greiningardeild Glitnis segir allt 
benda til þess að bólgan hafi náð 
hámarki og úr henni muni draga 
hratt á næstunni. Telur hún jafn-
framt líklegt að stýrivextir Seðla-
bankans hækki ekki frekar nema 
gengi krónunnar komi til með að 
gefa skyndilega mikið eftir, sem 
virðist ólíklegt sem stendur. 

Vísitala neysluverðs lækkaði um 0,04 prósent milli október og nóvember. Verð-
bólgan er enn langt frá 2,5 prósenta verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands.

Bandaríska vísindatímaritið Popul-
ar Science hefur veitt stoðtækjafyr-
irtækinu Össur hf. verðlaunin „Best 
of What‘s New“ fyrir rafeindastýrð-
an gervifót með gervigreind, þann 
fyrsta sinnar tegundar í heiminum.

Þetta er annað árið í röð sem 
Össur hlýtur verðlaunin en í fyrra 
hlaut fyrirtækið verðlaun fyrir vél-
knúið gervihné. Meðal þeirra fyrir-
tækja sem hlotið hafa verðlaunin 
eru BMW, Porsche, Sony og Apple.

Jón Sigurðsson, forstjóri Öss-
urar, sagði á blaðamannafundi í 
gær, að fóturinn, sem byggi á svip-
aðri tækni og gervihnéð og getur 
lagað sig að mismunandi undir-
lagi, væri nýtt skref fyrir Össur. 
Hann vissi hins vegar ekki til að 
neitt annað fyrirtæki í heiminum 
hefði fengið verðlaunin í tvígang.  

Guðmundur Ólafsson, sem missti 
hægri fótinn eftir áralöng veikindi 
fyrir tveimur árum en hefur unnið 

með þróunardeild Össurar í gegn-
um prófferli á fætinum, sýndi fót-
inn og deildi reynslu sinni. 

Guðmundur sagði þetta mikla 
breytingu. Hann gæti hreyft sig 
eðlilega og þyrfti  ekki að stilla fót-
inn eftir því hvernig hann hreyfði 
sig. Sömu sögu var að segja um 
skókaup. Þau hefðu verið vanda-
mál áður fyrr en heyrðu nú sög-
unni til þar sem fóturinn lagar sig 
sjálfur að skónum. 

Össur verðlaunað fyrir gervifót

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
í gær hafa stjórnir Sparisjóðsins í 
Keflavík og Sparisjóðs Ólafsvík-
ur ritað undir áætlun um sam-
runa sjóðanna. Fallist stofnfjár-
eigendur beggja sparisjóða á 
hana miðast samruninn við 1. júlí 
síðastliðinn.

Í tillögum til funda stofnfjár-
eigenda sparisjóðanna er gert ráð 
fyrir að eigið fé hins sameinaða 
sparisjóðs verði um átta milljarð-
ar króna og munu stofnfjáreig-
endur í Ólafsvík fá 3,2 prósent 

fyrir sinn snúð en stofnfjáreig-
endur í Keflavík 96,8 prósent.

SPKef skilaði eins milljarðs 
króna hagnaði á fyrri hluta ársins 
en hagnaður SPO var 22 milljónir 
króna árið 2005.

Til þess að mæta skiptihlut-
föllum þarf að auka stofnfé í 
Sparisjóði Ólafsvíkur.

Sameiningin er gerð í þeim til-
gangi að efla starfsemina á starfs-
svæðum sparisjóðanna og sækja 
fram á við á nýjum vettvangi.

Eigið fé upp á átta milljarða

Peningaskápurinn ...





greinar@frettabladid.is

Ég var að fletta í gömlum 
pappírum í kjallaranum hjá 

mér um daginn og þar úði og 
grúði af dóti sem ég var löngu 
búinn að gleyma. Skjöl og afrit, 
sendibréf og skýrslur og þessi 
líka ógrynni af ræðubútum sem 
ég hef flutt um dagana. Hér og 
þar og einkum úr pólitíkinni í 
fyrri tíð, þegar ég tilheyrði 
öðrum flokki og ekki veit ég 
hversvegna ég var að halda upp á 
þessar ræður. Flestar um frelsi 
einstaklingsins, einkaframtakið 
og sjálfsbjargarviðleitnina. 
Frelsi í verslun, fjármálum, 
atvinnulífi, frelsi markaðarins, 
frelsi þjóðar í köldu stríði. Skyldi 
nokkur maður eiga svona margar 
ræður um frelsið? hugsaði ég. 

Já, það er eins með mig og 
marga aðra, að það eru fluttar 
margar ræðurnar og fyrirlestr-
arnir um málefni, sem eru okkur 
kær en allt eru þetta börn síns 
tíma, því viðfangsefnin breytast 
dag frá degi og það er eins með 
frelsið. Gömlu ræðurnar mínar 
voru og eru líka börn síns tíma. 
Nú efast enginn um að frjálsræð-
ið hefur aukist í verslun og 
viðskiptum, í krafti alþjóðavæð-
ingar og evrópskra staðla og 
breytinga hér heima. Það hefur 
fært okkur margt gott. En ekki 
allt. Ekki nærri allt og við eigum 
satt að segja ennþá langa vegferð 
fyrir höndum, að því leyti að efla 
frelsi í lífsgæðum, í mannlegum 
samskiptum, í frelsi hugans. Í því 
felst hlutverk stjórnmálanna á 
þessum síðustu og bestu tímum 
að færa þetta frelsi til almúgans, 
til hvers og eins. Og það gerum 
við með því að skapa leikreglur 
sem eru réttlátar, svigrúm til að 
láta sem flesta njóta frelsis. Ekki 
bara til að græða peninga, heldur 
til að njóta lífsins í margvísleg-
um skilningi. Útrýma geðþótta-
valdi, ótta gagnvart pólitísku 
gerræði, misskiptingu kynja, 
stétta og aldurshópa, eyða fátækt 
og ójöfnuði.

Maður sem hefur rétt til hnífs 
og skeiðar í krafti lífeyris úr 
lífeyrissjóði sínum eða lágra 
launa eða mikilla skulda, gerir 
ekki meir en að skrimta. Hann 
nýtur engra lystisemda, hann 
hefur ekki efni á að veita sér 
neitt umfram nauðþurftir, hann 
er fjötraður í fátæktinni. Sá 
maður er ekki frjáls.

Það er þetta fólk, þessi stóri 
hópur fólksins í kringum okkur, 
sem þarf á liðsstyrk að halda. Það 
er þetta fólk sem situr heima, 
þegar við hin flytjum ræðurnar 
um frelsið, þegar fræðimenn 
segja okkur tíðindi úr fjármála-
heiminum, þegar haldnar eru 
kokkteilveislur til heiðurs 
útrásarmönnum og lukkunnar 
pamfílum. Þetta fólk er ekki með 
í umræðunni.

Ég hlustaði um daginn á 
Stefán Ólafsson prófessor flytja 
fróðlegan fyrirlestur um það 
hvernig skattbyrðin hefur aukið 
ójöfnuðinn í landinu, hvernig 
kaupmátturinn hefur aukist jafnt 
og þétt hjá þeim efnamestu en 
ekki hjá þeim launalægstu. Við 
sáum þetta svart á hvítu, með 
línuritum og útreikningum 

Evrópusambandsins, OECD, 
Hagstofunnar og hans sjálfs. Og 
við sjáum þetta í kringum okkur. 
Fátækt dregur máttinn úr fólki, 
lokar það af í hjálparleysi og 
þunglyndi, það einangrast í sinni 
litlu hörðu veröld og verst er af 
öllu að ekki verður betur séð en 
þessi þróun, óréttlæti í skatt-
byrði, skeytingarleysi um hag 
þeirra launalægstu, værukærð 
gagnvart einstæðum foreldrum, 
eldra fólki, menntunarsnauðum 
einstaklingum, þeim lítilmögnum 
sem minna mega sín, sé hrein og 
klár pólitík. Sjálfsagt óviljandi en 
meðvituð. Meðvituð vegna þess 
að við höfum verið svo upptekin 
af nýfengnu frelsi auðmagnsins, 
að annað hefur setið á hakanum. 
Gleymst í öllum ræðunum. 

Frelsi er dýrmætt orð. Og 
vandmeðfarið. Í því felst ekki 
aðeins sú hugsjón að verða ríkur 
af aurum, heldur hitt ekki síður, 
að njóta almennra lífsgæða, 
tómstunda, hugðarefna, menning-
ar. Veita börnum gott uppeldi. 
Vera góður við sjálfan sig. Frelsi 
til að geta um frjálst höfuð 
strokið, þora og mega.

Við eigum ekki að líða ójöfnuð. 
Né sætta okkur við hann. Né láta 
hann danka. Þess vegna þarf á 
nýjum frelsisræðum að halda. 
Öðruvísi ræðum. Lífið breytist. 
Við breytumst. Það er ekki 
lengur veröld sem var. 

Hvar sem við stöndum í 
flokki, hvar sem við erum í 
mannvirðingarstiganum, þá 
megum við ekki bregðast þeirri 
skyldu að hugsa upp á nýtt. 
Endursemja ræðurnar, svara 
kalla samtímans. Um það snýst 
frelsið, sem við köllum eftir. Um 
það snýst pólitík dagsins. Gömlu 
ræðurnar eru börn síns tíma. Ef 
við höldum að þær séu enn í fullu 
gildi, þá erum við eins og 
nátttröll, sem hafa dagað uppi í 
breyttum heimi. 

Í guðanna bænum, mín kæru 
gömlu náttröll. Vaknið, vaknið. 

Í guðanna bænum, vaknið

Þær niðurstöður sem mesta athygli 
hafa vakið í nýrri könnun á launa-

mun og launamyndun í landinu eru 
þær að kynbundinn launamunur hefur 
ekki breyst í 12 ár. Hann var 16 pró-
sent 1994 og mælist nú 15,7 prósent.

Könnunin er góð eins langt og hún 
nær. En við megum ekki gleyma því að 
munurinn er miklu meiri en 15,7 pró-
sent! Sá launamunur er fundinn  
EFTIR að búið er að þurrka út eða 
„leiðrétta“ allar breytur sem einkenna 
þátttöku kvenna á vinnumarkaði. Þannig er t.d. 
ekki reiknað með því að konur hafa síður manna-
forráð en karlar, þær veljast ekki til stjórnunar-
starfa, vinna síður yfirvinnu, eru fremur í hluta-
störfum, fá ekki bíla til afnota eða fartölvur í sama 
mæli og karlar. Þær víkja síðan út af vinnumark-
aðinum um lengri og skemmri tíma vegna veikinda 
barna eða annarra í fjölskyldunni. Það hefur aftur 
áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði, hamlar starfs-
frama og launaþróun, hefur áhrif á lífeyrisréttinn, 
veikindaréttinn, bætur vegna slysa o.s.frv., o.s.frv. 

„Leiðréttur“ kynbundinn launamunur 
uppá 15,7 prósent varpar vissulega ljósi 
á það misrétti sem konur búa við, ekki 
aðeins á vinnumarkaði heldur í samfé-
laginu öllu. En heildarmyndin sést ekki 
fyrr en heildartekjurnar eru skoðaðar: 
Þá kemur í ljós að konur hafa aðeins 66  
prósent af launum karla!

Launaleyndin sem viðgengst, ekki 
bara í einkageiranum heldur líka ríkis-
kerfinu, viðheldur þessu misrétti og 
gegn henni þarf að ráðast. Stjórnarand-
staðan hefur sameinað í eitt frumvarp 
margendurfluttar tillögur Vinstri 
grænna og Samfylkingar um að aflétta 
launaleyndinni þannig að konum og 

körlum sé heimilt að veita hverjum sem er upplýs-
ingar um laun sín – og jafnframt að Jafnréttisstofa 
fái heimildir til að rannsaka launakjör í fyrirtækjum 
á sama hátt og skattaeftirlit og samkeppniseftirlit 
hafa þegar brot á þeim lögum eru rannsökuð. Þetta 
eru góðar tillögur sem munu bera árangur. Það þarf 
að svipta leyndarhulunni af launaseðlunum. Allt upp 
á borðið!

Höfundur er líffræðingur og varaþingmaður Vinstri 
grænna.

Miklu meira en 15,7%!

Hvar sem við stöndum í flokki, 
hvar sem við erum í mannvirð-
ingarstiganum, þá megum við 
ekki bregðast þeirri skyldu að 
hugsa upp á nýtt. 

M
ikil eining virðist vera orðin meðal stjórnmálamanna, 
hvar í flokki sem þeir standa, um að gera þurfi átak í 
húsnæðis- og umönnunarmálum aldraðra. Þetta hefur 
ekki síst komið fram í tengslum við prófkjör flokkanna 
fyrir kosningarnar í vor. Á tímum prófkjara og í kosn-

ingabaráttu eru allir sammála um góð málefni, en svo þegar kemur 
að efndum verður þyngra fyrir fæti. Það er því ærin ástæða fyrir 
hagsmunasamtök aldraðra að slaka hvergi á í baráttu sinni.

Heilbrigðis- og tryggingaráðherra kynnti á dögunum áætl-
un um fjölgun hjúkrunarrýma fyrir aldraðra og er það góðra 
gjalda vert. Það er hins vegar tvennt sem vekur sérstaka athygli 
við þau áform. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að af þeim 174 
hjúkrunarrýmum sem ráðgert er að komið verði upp verði 114 
í kjördæmi ráðherrans, Kraganum svonefnda − að vísu ekkert 
á Seltjarnarnesi − og aðeins þrjátíu utan suðvesturhornsins. Þá 
vekur athygli að ekki er gert ráð fyrir að þessi aukning hjúkr-
unarrýma verði fyrr en á árunum 2008-2009, ef þá núverandi 
áætlanir standast. Þetta er auðvitað allt of seint, því þeir sem 
þurfa að komast á hjúkrunarheimili í dag verða kannski ekki 
allir ofar moldu eftir þrjú ár. Þess ber að geta í þessum efnum að 
nýlega var gengið frá samkomulagi ríkis, Reykjavíkurborgar og 
Seltjarnarness um hjúkrunarheimili í Sogamýri og á Bráðræðis-
holti. Þar er það sama uppi á teningnum, að þessi heimili eru allt 
of seint á ferðinni. Þegar reisa þarf verslunarhúsnæði og venju-
legar íbúðablokkir rísa þau hús með ótrúlegum hraða, þannig að 
maður sér breytingar frá degi til dags og áður en við er litið er 
fólk flutt í íbúðirnar í blokkunum. Hvers vegna er ekki hægt að 
viðhafa sömu vinnubrögð við húsnæði fyrir aldraða? Ekki ætti 
að skorta fé til framkvæmdanna, þar sem ríkissjóður er bókstaf-
lega bólginn af peningum, að ekki sé minnst á Símapeningana 
svokölluðu, sem ættu að geta brúað bilið þar til fjárveitingar af 
fjárlögum eru fyrir hendi. Yfirvöld ættu að bregða skjótt við og 
setja kraft í þessar annars ágætu fyrirætlanir um fjölgun hjúkr-
unarrýma fyrir aldraðra.

 Svo virðist sem húsnæðismál aldraðra séu í mörgum tilfellum í 
betra ástandi á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og dæmi 
um það er nýbyggingin við Hlíð á Akureyri sem tekin var í notkun í 
vikunni.

 Í tengslum við breytingar á lífeyrisgreiðslum, sem heilbrigðis- og 
tryggingaráðherra kynnti á Alþingi fyrir helgi, var greint frá breyt-
ingum varðandi framkvæmdasjóð aldraðra. Þetta er sjóður með sér-
stakan tekjustofn, og var upphaflegt markmið hans að bæta húsnæð-
iskost aldraðra. Reyndin hefur hins vegar orðið sú að verulegur hluti 
þess fjármagns sem í sjóðinn kemur hefur farið í rekstur og viðhald 
en ekki beint til nýbygginga eins og hugsunin var. Ráðherra hefur 
að vísu tilkynnt að á næstu árum verði felld á brott heimild til að að 
verja fé úr sjóðnum til reksturs og viðhalds stofnana aldraðra. Ráð-
herra hefði átt að taka á sig rögg og láta þetta ákvæði taka að fullu 
gildi þegar á næsta ári, þannig að hægt væri að verja meiri fjármun-
um til nýbygginga, en ekki að draga hluta þess fram á árið 2008. Mál 
þetta er nú til meðferðar á Alþingi, í tengslum við aðrar breytingar 
á lífeyrisbótum, sem allar horfa til bóta, enda unnar í samvinnu við 
samtök aldraðra. Það er því ekki útséð um að breytingar verði gerðar 
í þá átt að gera framkvæmdasjóðinn öflugri, og hann ætti þá þegar á 
næsta ári betur að geta sinnt hlutverki sínu. 

Fleiri heimili fyrr





Ráðherrar og þingmenn sitja 
þessa dagana á fundum og 

semja um framtíð fjölmiðlunar 
og afþreyingar á Íslandi. Tæki-
færið til alvöru breytinga er 
núna, allt sem til þarf er áræðni 
ráðamanna til að horfa til himins 
og skoða hlutina í stærra sam-
hengi en gert hefur verið áður.

Ef ríkið hætti afskiptum af 
fjölmiðlum yrðu líklega til 2-3 
nýjar íslenskar sjónvarpsstöðvar 
og 3-4 útvarpsstöðvar. Íslenskt 
gæðaefni á sjónvarpsskjám lands-
manna myndi margfaldast frá því 
sem það er í dag. Fyrsta flokks 
íslenskur afþreyingariðnaður 
yrði til þar sem íslenskir rithöf-
undar, framleiðendur, leikarar, 
tónlistarmenn, textahöfundar, 
markaðsmenn og fleiri fengju 
tækifæri til að framleiða sjón-
varps- og útvarpsefni í áður 
óþekktu magni fyrir Íslendinga 
og betur en gert er í dag. Íslend-
ingar yrðu farnir að flytja út 
sögur, hugvit, tónlist og leikara í 
formi afþreyingariðnaðar á 2-3 
árum.

Endalaus umræða hefur farið 
fram undanfarin ár um tilgang 
RÚV, þar sem ráðamenn þjóðar-
innar reyna að finna leiðir til að 
réttlæta rekstur ríkisfjölmiðla. Á 
sama tíma hafa sömu ráðamenn 
hætt afskiptum af öðrum fyrir-
tækjarekstri og selt ríkisfyrir-
tæki með góðum árangri. Um leið 
og fyrirtækin hafa komist úr rík-
iseigu hafa þau blómstrað og 
rekstur þeirra náð nýjum hæðum, 
öllum Íslendingum til hagsbóta. 
Slíkt hið sama myndi gerast á 
afþreyingar- og fjölmiðlamarkaði 
ef RÚV yrði lagt niður. 

Í samningi menntamálaráð-
herra og útvarpsstjóra er lögð 
áhersla á hver sé tilgangur RÚV 
og hvers sé ætlast til af stofnun-
inni. Þeir sem hafa starfað við 
útvarp og sjónvarp sjá strax að 
markmiðin eru svo mörg og ólík 
að aldrei verður hægt að uppfylla 
þau öll. Ljóst er að engin sjón-
varpsstöð getur staðið undir þeim 
hugmyndum sem ráðamenn hafa 
um rekstur ríkissjónvarpsins.

Ráðherrar og útvarpsstjóri 
horfa jafnframt gjarnan til ann-
arra landa og segja að við Íslend-
ingar verðum að fara sömu leiðir 

og önnur Norður-Evr-
ópulönd í rekstri fjöl-
miðla, en til fjölmiðlun-
ar í Bandaríkjunum er 
vísað með hryllingi. 
Staðreyndin er samt sú 
að frá Bandaríkjunum 
kemur nær allt vinsæl-
asta sjónvarpsefni 
heimsins, þar á meðal 
vinsælasta erlenda 
efnið sem sýnt er á 
Íslandi. Þrátt fyrir alla 
hina ríkisstyrktu framleiðslu 
Evrópu er nær ekkert efni sem 
hægt er að flytja á milli landa; þ.
e.a.s. hugmyndir að sjónvarps-
efni sem gengur vel í mismun-
andi menningarheimum. Stað-
reyndin er sú að ríkispeninganar 
drepa niður hugvit, dirfsku og 
framleiðslu sé þeim ráðstafað til 
einnar stofnunar ár eftir ár. 

Við Íslendingar berum okkur 
stundum saman við önnur Norð-
urlönd, t.d. Danmörku. Þar er 
staðan sérstök. Í Danmörku er 
enginn ljósvakafjölmiðill með 
sterka markaðshlutdeild fyrir 
utan þá miðla sem ríkið rekur. 
Danska ríkið rekur tvö sjónvarps-
fyrirtæki, DR og TV2 sem hafa 
mikinn meirihluta af öllu áhorfi í 
landinu og reyndar hlustun í 
útvarpi líka. Það er áhugaverð 
staðreynd að velta auglýsinga-
sölu er hærri hjá Fréttablaðinu á 
Íslandi en velta allra útvarps-
stöðva Dana til samans. Í Dan-
mörku búa um 5,5 milljónir 
manns. Þrátt fyrir nokkra fína 
spretti í sjónvarpsframleiðslu 
Dana væri hægt að gera miklu 
meira. Það kom fram hjá Sven 
Clausen, helsta framleiðenda á 
sjónvarpsefni Dana, í fyrirlestri 
sem Kvikmyndamiðstöð Íslands 
stóð fyrir, að þeir byrjuðu fyrst 
að ná góðum árangri í framleiðslu 
eftir að þeir fóru að framleiða 
efni eftir bandarískum fram-
leiðsluhefðum.

Við, Íslendingar, greiðum sam-

tals um 2,7 milljarða 
króna á ári til reksturs 
RÚV í formi afnota-
gjalda. Fyrirtækið 
greiðir engan arð og 
því er þetta í raun árleg 
fjárfesting okkar í dag-
skrám félagsins. Ef 
meðal rekstrartap síð-
ustu ára er lagt við, þá 
erum við að greiða um 
3 milljarða króna fyrir 
eina sjónvarpsstöð og 

2 útvarpsrásir á ári. Fyrir alla 
þessa peninga fáum við ýmislegt 
ágætt efni, en ekki nóg. Fyrir 
utan skattfé er RÚV með um 1 
milljarð króna í aðrar tekjur, 
stærstur hluti þessara tekna er 
auglýsingsala eða um 900 millj-
ónir. Hyrfi RÚV af markaði 
myndu auglýsingarnar finna sér 
annað heimili og líklega búa til 
svigrúm fyrir nýja sjónvarps-
stöð.

Við eigum að leggja RÚV 
niður. Við eigum að stofna sjóð 
sem útdeilir RÚV milljörðunum 
árlega til sjónvarpsframleiðslu, 
samtals 3 milljörðum á ári, gegn 
100% mótframlögum einkaaðila. 
Samtals væri þetta 6 milljarða 
innspýting í íslenskan afþreying-
ar- og fjölmiðlaiðnað – ekki auka 
250 milljónir eins og mennta-
málaráðherra og útvarpsstjóri 
hafa lagt til. Ef við ætlum að 
breyta umhverfi fjölmiðla og 
framleiðslu verðum við að vera 
tilbúin að stíga skrefið til fulls. 
Við getum skapað nýjan iðnað 
sem getur, ef rétt er á málum 
haldið, styrkt ásýnd Íslands á 
heimsvísu meira en nokkur banki 
eða lyfjafyrirtæki kemur til með 
að gera. Afþreyingariðnaðurinn 
er hraðast stækkandi iðnaður í 
heimi og eftirspurnin eftir 
afþreyingarefni eykst stöðugt. 
Sem dæmi má nefna að fyrir 20 
árum voru 90 sjónvarpsstöðvar í 
Evrópu, í dag (síðast þegar ég 
vissi) eru þær orðnar yfir 1.500.

Fyrir utan sjóðinn og mót-
framlag einkastöðva myndu fjár-
festar fá áhuga á greininni. Stað-
reyndin er nefnilega sú að 
afþreyingariðnaðurinn getur 
grætt á tá og fingri og haft mikla 
framlegð ef framkvæmdar eru 
„réttu“ efnishugmyndirnar. 

Fyrir hverja prósentu sem sjóð-
urinn afhendir einkastöðvum 
væri hægt að skylda þær til að 
framleiða ákveðna prósentu af 
menningarlegu efni og sýna á 
besta tíma. Þegar höftin hverfa 
munu koma fram vel fjármagnað-
ir listamenn sem vilja sinna því 
sem ekki fellur beint undir 
afþreyingariðnaðinn. Ef t.d. 20% 
af fé sjóðsins færu til menningar-
legs efnis myndi það þýða marg-
földun slíks efnis á skjám lands-
manna, miðað við framleiðslu 
RÚV í dag. Hið margboðaða 
menningarvor hæfist fyrir 
alvöru.

En eru einhverjar líkur á því 
að þetta gangi eftir? Ráðamenn 
skilgreina fjölmiðla og afþrey-
ingu sem aldrei fyrr þessa dag-
ana. Allir á Alþingi hafa skoðun á 
þessum málaflokki sem ætti að 
vera gott fyrir hann, eða hvað? 

Höfundur er fyrrum dagskrár- og 
markaðsstjóri Skjás eins, 

þróunarstjóri Dagsbrun Media 
(sem vinnur að útbreiðslu 

Fréttablaðsins erlendis) og 
þróunarstjóri 365 miðla á Íslandi.

Leggjum RÚV niður

Við getum skapað nýjan iðnað 
sem getur, ef rétt er á málum 
haldið, styrkt ásýnd Íslands 
á heimsvísu meira en nokkur 
banki eða lyfjafyrirtæki kemur 
til með að gera. 

Mikil umræða er í þjóðfélag-
inu og út um allan heim 

hvernig best megi stemma stigu 
við losun koltvísýrings og annars-
konar gróðurhúsalofttegunda.  
Þetta er mikið áhyggjuefni sem 
allar þjóðir þurfa að takast á við 
með myndarlegum 
hætti og þolir enga bið 
svo að draga megi úr 
því sem kallað er 
„global warming“ eða 
hlýnandi loftslag.

Mörgum hugmynd-
um hefur verið varpað 
fram um hvernig best 
megi ná árangri í þess-
um efnum, en sitt sýn-
ist hverjum.

Nokkrir hafa velt 
upp þeirri hugmynd að 
hækka beri vörugjöld 
á stærri bifreiðar er 
hafi aflmeiri vélar. Fleiri hallast 
að þeirri hugmynd – og nú nýver-
ið Bretar – að best sé að ná tökum 
á eldsneytisnotkuninni – þ.e.a.s. á 
notkun jarðolíu með gjöldum á 
sjálft eldsneytið, eða með öðrum 
orðum notkunina. Segja má að 
mörg rök styðji þá aðgerð umfram 
aðrar. Markmiðið með mengunar-
gjöldum er að hvetja til sparnaðar 
á eldsneyti er virki m.a. sem hvati 
til kaupa á sem sparneytnustum 
bifreiðum.

Samdóma álit bifreiðainnflytj-
enda er að eldsneytisverðið eitt 
og sér stjórni miklu um bifreiða-
kaup. Um leið og verð á eldsneyti 
hækki líti fólk frekar til eyðslu-
grennri bifreiða. Ef sú leið væri 
farinn að innheimta „mengunar-
skatt“ með vörugjöldum þ.e. á 
verð bifreiðarinnar, þá er skatt-
lagt út frá öðrum þáttum en elds-
neytissparnaði. Eldsneytiseyðsla 
bifreiðar fer nefnilega fyrst og 
fremst eftir hversu mikið henni 
er ekið eða notkun hennar. Til 
skýringar má nefna dæmi: A. 
kaupir stóra jeppabifreið og ekur 
henni innan við 5.000 km á ári, en 
B. kaupir lítinn fólksbíl og ekur 
honum 50.000 km. á ári. Þar með 
er A. að niðurgreiða mengunina 
sem B. veldur með sínum mikla 
akstri.

Einnig má benda á að sumar 

fjölskyldur verða að eiga stóran 
bíl, vegna stærðar fjölskyldunnar 
sem þá er oftast með stórri vél.   
Með því að hafa há vörugjöld á 
slíkum bílum er verið að gera 
barnmörgum fjölskyldum ill-
mögulegt að eignast bifreið sem 
mætir þeirra þörfum. 

Taka þarf líka tillit til þess að 
við búum í strjálbýlu landi þar 
sem samgöngur eru erfiðar og 

gæði veganna langt 
undir meðallagi miðað 
við önnur lönd. Þessar 
staðreyndir gera ferða-
lög á litlum bílum oft 
og tíðum erfið og jafn-
vel varhugaverð í 
sumum tilfellum, en 
margir þurfa búsetu 
eða verka sinna vegna  
að ferðast mikið við 
erfiðar aðstæður, bæði 
sumar og vetur.

Verði sú leið farin að 
hækka vörugjöld á þær 
bifreiðar sem sannar-

lega eyða meiri eldsneyti, reyna 
menn í lengstu lög að nota gamla 
bíla frekar en að endurnýja, þar 
sem stofnkostnaður yrði mikill.  
Þar með er verið að draga úr end-
urnýjun bifreiðaflotans og við-
halda mikið mengandi og jafnvel 
hættulegum bifreiðum í umferð 
lengur en góðu hófi gegnir.  

Þróunin er gríðarlega hröð í 
dag hjá bifreiðaframleiðendum 
og keppast þeir um að framleiða 
bifreiðar sem eru sparneytnar og 
minna mengandi fyrir umhverfið, 
hvort sem þær eru knúnar með 
litlum vélum eða stórum.

Ávallt þarf að gæta jafnræðis 
varðandi álögur þannig að fólk 
verði látið borga fyrir notkun eða 
losun á magni mengandi efna út í 
umhverfið. Ekki er sanngjarnt að 
sá þjóðfélagshópur sem vill eða 
þarf að nota stórar einkabifreiðar 
borgi niður eldsneytisnotkun ann-
arra og þar með mengun, eða líði 
fyrir búsetu sína. Mengunargjöld 
eldsneytis ættu að tryggja slíkt.  
Að síðustu er rétt að taka fram að 
álögur á bílgreinina í heild eru nú 
þegar alltof háar, þannig að nauð-
synlegt er að taka allt gjaldaum-
hverfi greinarinnar til gagngerr-
ar endurskoðunar. 

Höfundur er framkvæmdastóri 
Bílgreinasambandsins.

Vörugjöld á bifreið-
ar, röng hugsun!
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Frjálslyndi flokkurinn var mikið 
til umræðu í vikunni vegna yfir-
lýsinga flokksmanna um útlend-
inga á Íslandi. Af því tilefni er 
Guðjón Arnar Kristjánsson 
alþingismaður og formaður 
flokksins maður 
vikunnar.

Guðjón Arnar 
er 62 ára. Hann 
fæddist 5. júlí 
1944 á Ísafirði 
og sleit þar 
barnsskónum.
Guðjón var 
góður og dugleg-
ur drengur en 
stundum þurfti 
að tukta hann til 
eins og gjarnt er 
um tápmikla 
stráka. Hann 
hafði yndi af 
náttúrunni og 
dundaði sér vel 
og lengi við fugla 
sem foreldrar 
hans héldu við 
heimilið í brekk-
unni ofan Ísa-
fjarðarbæjar. 

Guðjón á níu 
systkini, eldri 
eru fimm systur. 
Hermt er að 
faðir hans hafi 
verið afar stolt-
ur þegar loksins 
fæddist drengur 
í fjölskylduna og 
naut Guðjón sér-
staks atlætis 
föður síns fyrstu 
árin.

Foreldrar
Guðjóns voru 
Kristján Sig-
mundur Guð-
jónsson smiður 
og Jóhanna Jak-
obsdóttir hús-
móðir. Kristján 
var kallaður 
Kitti Gau og 
Guðjón Arnar 
var kallaður Addi. Vestra, og 
síðar víðar, var hann því nefndur 
Addi Kitta Gau.

Fjórtán ára hóf Guðjón sjó-
sókn en fiskveiðar og síðar félags-
mál sjómanna voru starfsvett-
vangur hans þar til hann settist á 
þing 1999. Líkt og í landi fylgdist 
hann grannt með umhverfi sínu á 
sjónum og fékk snemma brenn-
andi áhuga á lífríki hafsins, 
straumum og veðri. 

Á næstum fjörutíu ára ferli 
sinnti Guðjón öllum störfum sem 
falla til á sjó; hann var háseti, 
matsveinn, vélstjóri, stýrimaður 
og loks skipstjóri. Það orð fer af 
skipstjórum að þeir séu hörkutól 

sem hiki ekki við að öskra og æpa 
á undirmenn sína ef svo ber undir. 
Guðjón var þar engin undantekn-
ing og máttu margir sjómennirn-
ir þola óp hans og hróp. Hann var 
á hinn bóginn ósérhlífinn skip-

stjóri og brá sér í aðgerð á dekk-
inu þegar mikið lá við. 

1975 varð Guðjón formaður 
Skipstjóra- og stýrimannafélags-
ins Bylgjunnar og 1983 varð hann 
forseti Farmanna- og fiskimanna-
sambands Íslands. Gegndi hann 
embætti þar til hann varð þing-
maður. Þeim sem til þekkja kemur 
ekki á óvart að Guðjón hafi snúið 
sér að stjórnmálum en telja að 
áhugi hans á þeim sé afleiðing af 
störfum að félags- og hagsmuna-
málum sjómanna. 

Guðjón var lengi í Sjálfstæðis-
flokknum og var varaþingmaður 
hans kjörtímabilið 1991-1995. 
Hann tók svo þátt í stofnun Frjáls-

lynda flokksins ásamt Sverri Her-
mannssyni og fleirum í nóvember 
1998 og hlaut kjör til Alþingis 
vorið eftir. Guðjón varð formaður 
flokksins 2003. 

Viðmælendum Fréttablaðsins 
ber saman um að 
vandfundinn sé 
hjartahlýrri
maður en Guð-
jón. Hann er 
ávallt boðinn og 
búinn að aðstoða 
fólk þegar eitt-
hvað bjátar á og 
er afskaplega 
tryggur sínu 
fólki.

Guðjón er 
húmoristi og 
þykir bráðs-
kemmtilegur og 
auk þess að hafa 
gaman af söng er 
hann söngmaður 
góður. Þá er hann 
sagður einstak-
lega barngóður 
en sjálfur á hann 
sjö börn. Guðjón 
er kvæntur Mar-
íönnu Barböru 
Kristjánsson en 
þau kynntust 
þegar hann var 
undir lok níunda 
áratugsins með 
togarann Pál 
Pálsson í slipp í 
Póllandi.

Guðjón mæð-
ist í mörgu og er 
oftar en ekki á 
hraðferð. Hann 
er sagður hafa 
mildast með 
árunum og varð 
samstarfsmanni
úr stjórnmálun-
um að orði að 
hann mætti taka 
menn og málefni 
fastari tökum. 
Það beri þó ekki 
að skilja sem svo 

að hann sé orðinn skaplaus. 
Engum dylst að Guðjón er stór 
vöxtum og segir þyngdin til sín. 
Félagi bendir á að hann þurfi að 
huga betur að heilsu sinni.

Flokksformaðurinn er enn 
ósérhlífinn og gengur í þau verk 
sem þarf að vinna. Einhverju 
sinni var hann staddur í húsnæði 
á Ísafirði sem nýta átti undir 
kosningaskrifstofu Frjálslynda 
flokksins. Þegar flokkssystkin 
hans komu að var Guðjón að búa 
húsnæðið undir að verða málað. 
Þótti ólíklegt að formenn annarra 
stjórnmálaflokka hefðu komið að 
kosningabaráttunni með slíkum 
hætti það árið.

Hjartahlýr húmoristi

Fyrir nokkrum dögum birtist lítil 
fréttaklausa í Fréttablaðinu 

undir fyrirsögninni „Bankar mega 
fara úr landi“. Ýmsir hafa viljað 
túlka þessa frétt  á þann veg að 
undirritaður sé sérstakur áhuga-
maður um að losa þjóðina við 
íslenska banka út fyrir landstein-
ana. Tilefni fréttarinnar var klausa 
á vefsíðu minni þar sem ég tók 
undir með lesanda heimasíðunnar, 
Ólínu að nafni, sem gerði 
að umtalsefni þá hrika-
legu misskiptingu sem 
gegnsýrir orðið íslenskt 
þjóðfélag, ekki aðeins í 
formi lífskjara og lífs-
stíls heldur einnig í yfir-
ráðum yfir samfélaginu 
öllu, í listum og menn-
ingu en í vaxandi mæli 
eru það peningar millj-
arðamæringanna sem 
ráða þar för. Þessu var 
ég sammála og hafði á 
orði að mér þætti íslenska jafnað-
arsamfélaginu ekki fórnandi fyrir 
þotulið sem vildi slíta sig út úr 
íslenskum veruleika og jafnvel 
stilla þjóðfélaginu öllu upp við vegg 
til að hafa sitt fram. Við skulum 
ekki gleyma að undirstaða vaxtar-
ins í bankakerfinu er íslenska líf-
eyrissjóðakerfið. Grundvöllur þess 
er markaður af lögum frá Alþingi. 
Lífeyrissjóðirnir eru byggðir upp 
af skyldusparnaði íslenskra launa-
manna. Án þeirra væri ekkert „við-
skiptaundur“ og engin útrás. 

Af nýlegri könnun sem birt var á 
vegum félagsmálaráðuneytisins 
má ráða að launamunur hafi vaxið 
verulega á undanförnum árum og 
sé nú fjórtánfaldur. Þetta eru þó 
smámunir á við hundraða milljarða 
bónusgreiðslur í bankastofnunum 
og fyrirtækjum innan fjármála-
geirans. Þegar þessu hefur verið 
andmælt hefur viðkvæðið jafnan 
verið á þá lund að þetta endur-
spegli velgengni viðkomandi fyrir-
tækja sem auk þess standi skil á 
sköttum og skyldum. Einnig sé á 
það að líta, hvað bankana áhrærir, 
að drýgstur hluti tekna þeirra komi 
erlendis frá; útrásin færi þjóðinni 
þannig björg í bú. Þá eigi ekki að 
vanþakka alla þá styrki sem renni 
til menningarstarfsemi og líknar-
mála frá efnafólki. Af rausn þess 
njóti sjúkrahúsin, menningarstofn-
anirnar og jafnvel kirkjur og trúfé-
lög góðs! 

Vissulega er nokkuð til í þessu. 
Fjármálastofnanir greiða vissu-
lega sinn 18% fyrirtækjaskatt eins 
og lög gera ráð fyrir og af arði 
sínum greiða fjármálamennirnir 
sína tíund. Það er að vísu miklu 
lægra hlutfall en launamaðurinn 
greiðir og þegar haft er á orði að 

rétta þurfi þann halla af og sam-
ræma skatta á launatekjur og fjár-
magn bregðast handhafar fjár-
magnsins ókvæða við og segjast 
einfaldlega fara úr landi ef við 
þeim verði hróflað. Sama gildir um 
allt tal um misskiptingu. Menn 
skuli ekki voga sér upp á dekk með 
gagnrýni auk þess sem allir hafi 
það betra þrátt fyrir aukna mis-
skiptingu.

En er það virkilega svo? Hafa 
allir það betra á Íslandi í dag en 
fyrir tíu árum? Er auðveldara að 
vera efnalítill og glíma við sjúk-

dóm nú en þá? Eru lyfin 
ódýrari? Er læknis-
kostnaður minni? Er 
auðveldara fyrir fátækt 
fólk að komast í húsnæði 
nú en það var fyrir tíu 
árum þegar félagslegt 
húsnæðiskerfi var enn 
við lýði? Ég held ekki. 
Og enn standa kröfur, 
ekki síst frá fulltrúum 
banka og fjármálastofn-
ana á hendur stjórnvöld-
um um að afnema þær 

leifar félagslegra þátta sem enn 
finnast í húsnæðiskerfinu. Allt á 
markað er hin óbilgjarna krafa. 
Alls staðar skulu markaðslögmálin 
ráða – og alltaf er viðkvæðið hið 
sama, „annars erum við farin með 
allt okkar af landi brott“!

Það er vissulega rétt að það munar 
miklu um alla þá milljarða sem 
koma frá bankakerfinu í formi 
skatta og sú gagnrýni sem ég hef 
fengið fyrir að gera lítið úr þessum 
tekjum hins opinbera er réttmæt 
því um þessa peninga munar svo 
sannarlega í fjármögnun velferð-
arsamfélagsins. Spurningin er hins 
vegar um hinn félagslega tilkostn-
að, hina samfélagslegu fórn; hversu 
langt við viljum halda með samfé-
lag okkar inn á markaðstorgið? Á 
Reagan-tímanum í Bandaríkjunum 
var talað um trickle-down econom-
ics, brauðmolahagfræði. Hún 
byggði á því að létta álögum af 
efnafólki svo það gæti bakað sín 
stóru brauð, almenningur myndi 
fyrr eða síðar njóta góðs af í formi 
molanna sem hrytu af borðum auð-
kýfinganna. Ekki varð sú raunin. 
Brauðmolastefnan jók misrétti í 
bandarísku þjóðfélagi til muna.

Að lokum, nokkur orð um útrás-
ina. Almennt gleðjumst við landarn-
ir yfir árangri af fjárfestingum 
erlendis. Í sumum tilvikum hefur 
líka verið sýnd stórkostleg hug-
kvæmni og framsýni og vil ég þar 
nefna árangur bræðranna sem 
kenna sig við Bakkavör. Bakkavar-
arbræður hafa haslað sér völl í 
Bretlandi og víðar og margt af því 
sem ýmsir aðrir íslenskir aðilar eru 
að gera víðs vegar um heiminn er 
aðdáunarvert. En það er ekki allt 
kræsilegt sem íslensk fyrirtæki 
hafa tekið sér fyrir hendur, t.d. í 
austanverðri Evrópu þar sem 

Bankarnir rífi sig 
ekki frá samfélaginu

Frumsýning helgina 11.-12. nóvember



fátækum þjóðum hefur verið 
þröngvað til að afhenda fjármála-
mönnum þjóðareigur, oft með hót-
unum um að ella verði horfið með 
allt fjárfestingafjármagn úr landi. 
Nefni ég þar sem dæmi þann þrýst-
ing sem íslenskir og bandarískir 
fjársýslumenn beittu stjórnvöld í 
Búlgaríu til að fá Búlgara til að 
framselja í þeirra hendur búlgarska 
Símann fyrir fáeinum misserum.

Í fyrrnefndum pistli mínum vildi 
ég leggja áherslu á að tími sé kom-
inn til að ræða hinar félagslegu 
afleiðingar markaðsvæðingarinn-
ar og þeirrar misskiptingar sem 
hún hefur leitt til. Í gömlu Sovét-
ríkjunum voru við lýði svokallaðar 
dollarabúðir þar sem forréttinda-
klíkan verslaði. Þær voru tákn-
rænar um misskiptinguna og 
úthrópaðar af öllu réttsýnu fólki 
enda til marks um kjaragjána í 
þjóðfélaginu. Á Íslandi er að verða 
til dollarasjoppusamfélag. Annars 
vegar er það almenningur sem 
stendur í biðröðunum og hins 
vegar þotuliðið sem stígur upp í 
sína þotu og fer þangað sem hug-
urinn girnist í eiginlegri og óeigin-
legri merkingu.

Viljum við svona þjóðfélag? 
Mitt svar er nei. Þess vegna hef ég 
hvatt íslenska fjármálamenn til að 
sýna ábyrgð og gæta hófsemi. Með 
því sýna þeir samstöðu og vilja til 
að eiga samleið með íslensku sam-
félagi – því samfélagi sem þeir 
eiga velgengni sína að þakka. Að 
öðrum kosti eru þeir einfaldlega 
farnir úr því þjóðfélagi sem hér 
hefur verið reist og þróað. 

Þeir sem mesta ábyrgð bera á 
hinni íslensku dollarabúð sitja hins 
vegar sem fastast. Það er jú ríkis-
stjórn lands vors. Með einkavæð-
ingu almannaeigna og öllu því 
laga- og reglugerðarverki sem hún 
hefur smíðað varð til jarðvegur 
misréttis. Ég hef alla tíð verið ein-
dreginn talsmaður þess að hér 
væru reknar bankastofnanir sem 
sýni ábyrgð gagnvart samfélagi 
sínu og iðulega hef ég hrósað því 
sem vel hefur verið gert í íslensk-
um bönkum sem standa í fremstu 
röð í heiminum í ýmsum efnum. 
Slíka banka vil ég halda í sem 
fastast. Um hitt velkist ég ekki í 
vafa um hvert ég vil stjórnarmeiri-
hluta Framsóknar og Sjálfsstæðis-
flokks kominn. Hann vil ég burt – 
út úr Stjórnarráði Íslands eins 
fljótt og auðið er. Sem betur fer 
styttist í að þjóðin geti látið þann 
draum verða að veruleika. 

Höfundur er þingmaður 
Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs.

Við skulum ekki gleyma að 
undirstaða vaxtarins í banka-
kerfinu er íslenska lífeyris-
sjóðakerfið. Grundvöllur þess 
er markaður af lögum frá 
Alþingi. Lífeyrissjóðirnir eru 
byggðir upp af skyldusparnaði 
íslenskra launamanna.



kr.
kg1.485

GOURMET RAFTASKINKA
Í HEILU kr.

kg389 kr.
kg1.298

DANSKAR KJÖTBOLLUR
ÚR KJÖTBORÐI

Þú sparar 300 kr. kg

kr.
kg1.398

RAUÐSPRETTA
EFTIR DÖNSKUM SIÐkr.

kg2.998
ROASTBEEF
ÚR KJÖTBORÐI

Þú sparar 300 kr. kg
kr.
kg3.998

HREINDÝRAFILLET
FYRIR VEISLUNA

Þú sparar 1.000 kr. kg

30
afsláttur

40%
afsláttur

40
afsláttur

TUBORG GRÖN 
LÉTTÖL 500 ML

69 kr.
stk.

Pölsemester

CARLSBERG
LÉTTÖL 500 ML

69 kr.
stk.

danskar pylsur

MÓA KJÚKLINGUR
LÆRI/LEGGIR - MAGNKAUP

Hatting
brauð

Ora Síld
hátíðarsíld 398 kr. stk.

& Myllu danskt  
  rúgbrauð20%

afsláttur 30
afsláttur

Þú sparar 200 kr. kg

Mad gør dig glad!



GRÍSALUNDIR
M. SÆLKERAFYLLINGU

1.998kr.
kg

kr.
kg1.236

GOURMET OFNSTEIK
MEÐ DÖNSKU ÍVAFI

DANSKT SMURBRAUÐ
BEIKON & KÆFA - RAUÐSPRETTA - REYKTUR LAX - ROASTBEEF - RÆKJA - SPÆGIPYLSA kr.

stk.498

kr.
kg1.798

LÚÐUSTEIK
MEÐ HOLLANDIESE HJÚP

30%
afsláttur

Girnilegir Bakkelsi
að dönskum hætti

60%
afsláttur

Allt að

Danskar
freistingar!

Velbekomme!



Nú er ég búinn að 
halda mína fyrstu 
myndlistarsýningu.

Sýningin hófst í 
dag í Galleríi Sæv-

ars Karls. Það dreif að fólk úr 
öllum áttum og ég heilsaði á báða 
bóga. Sérstaklega þótti mér gaman 

að hitta konu sem kom og vildi eiga 
við mig orð. 

„Ég kom nú reyndar ekki fyrst 
og fremst til að skoða þessa sýn-
ingu,“ sagði hún. „Mig langaði 
aðallega til að sjá konuna þína af 
því að þú skrifar svo fallega um 
hana.“

Ég benti henni á Sólveigu mína 
í mannþrönginni og gat ekki betur 
séð en konunni þætti sjón sögu rík-
ari. Það finnst mér reyndar líka.

Þetta gekk sem sagt allt saman 
vonum framar og ég þarf greini-
lega ekki að hafa áhyggjur af því 
að sitja uppi með margar myndir 
þegar sýningunni lýkur. 

Um kvöldið hélt gleðin áfram. 
Fimmtugsafmæli hjá Ásu frænku í 
Hafnarfirði. Ég sem hélt hún væri 
nýorðin þrítug.

Á þessu blóðuga 
prófkjörshausti vitja 
ég oft um Alnetið og 
sigli þá slóðina: 
http://ossur.hexia.

net/.
Þar skrifar Össur Skarphéð-

insson einhverjar snjöllustu 
lýsingar á samtímapólitík sem 
sést hafa síðan höfundur 
Íslendingasögu, snillingurinn 
Sturla Þórðarson, lagði frá sér 
fjöðurstafinn.

Sturla var bróðursonur 
Snorra og skrifaði líka 
skemmtisögur fyrir 
almenning, til dæmis 
frægasta
róman mið-
alda sem 
fjallar um 
ástir og 
örlög fólks 
á Bergþórs-
hvoli og 
Hlíðar-
enda og 
væri efni í stór-
kostlega sápuóperu ef íslenska 
sjónvarpið hefði döngun til að þvo 
af sér slyðruorðið og slá út danska 
og enska framhaldsþætti. 

Össur er ekki af Sturlungaætt 
heldur af hinu friðsama Fremra-
hálskyni og hefur sérhæft sig í eit-
ursnjöllum greiningum á innvortis 
átökum íslenskra stjórnmála-
flokka, einkum svíður sjálfstæðis- 
og framsóknar-
menn undan 
penna hans. 

Í kröníku 
Össurar um 
íslenska sam-
tímapólitík er 
þó ein eyða sem 
sagnfræðingar
framtíðarinnar
eiga eftir að 
harma mjög. En 
þannig er að þess-
um snilldarpenna 
hefur alveg láðst 
að beina broddi 
sínum að ástum 
sinna samlyndu 
samherja í Sam-
fylkingunni. Enda 
er það svo að mala 
domestica graviora 
sunt lachrimis eins og Brynj-
ólfur heitinn biskup sagði þegar 
búið var að fífla heimasætuna og 
ku útleggjast þannig: Heimilisböl 
er þyngra en tárum taki.

Ekki svo að skilja að ég hafi inn-
sýn Össurar í vargöld íslenskra 
stjórnmála en þegar ég lít í átt til 
hans og Samfylkingarinnar kemur 
mér í hug prýðilegt kvæði eftir 
Grím Thomsen (fyrrum alþingis-
mann) þar sem segir m.a.

Horn skella á nösum
og hnútur fljúga um borð,
hógvær fylgja orð,
en þegar brotna hausar og
blóðið litar storð
brosir þá Goðmundur kóngur.

Ég lái ekki Össuri þótt hann 
brosi í kampinn eins og Goðmund-
ur kóngur því að ekki er annað að 
sjá en þeim sem studdu hann í for-
mannskjörinu, sællar minningar, 
gangi allt í haginn en andstæðing-
arnir uppskeri eins og til var sáð.

Í Suðurkjördæmi vann Björgvin 
G. glæsilegan sigur 
en hann var harð-
asti stuðningsmað-
ur Össurar og þótti 
mörgum það van-
hugsað hjá svo 
ungum manni að 
binda trúss sitt við 

Össur þegar fúndamentalistar í 
pólitískum rétttrúnaði boðuðu 
komu Messíönu.

Í Suðvesturkjördæmi fékk 

Katrín Júlíusdóttir rúss-
neska kosningu í annað 
sætið en líkt og Björgvin 
fór hún ekki dult með 

stuðning sinn við Össur. 
Árni Páll Árnason sem 

Össur á heimasíðu 
sinni segist 

hafa vakað 
yfir í pólit-
ískri

bernsku
náði líka 
ótrúlegum
árangri og 
krækti sér í 
öruggt þing-
sæti.

Í Norð-
vesturkjör-

dæmi vann séra Karl 
Matthíasson frægan sigur og náði 
öðru sæti sem ætti að duga til 
þingfarar, en segja má að séra 
Kalli sé heimilisklerkur hjá Öss-
uri.

Kristján Möller og Einar Már 
unnu örugga prófkjörssigra.

Auðvitað sam-
gleðst allt sam-
hent Samfylk-
ingarfólk
þessum ágætu 
sigurvegurum
en það hlýtur 
þó að verða 
einhverjum
umhugsunar-
efni hvort það 
sé einskær 
tilviljun eða 
glettni
örlaganna að 
Jón Gunn-
arsson sem 
aðhylltist
andstæð-
inga Öss-
urar beið 
pólitískan

bana í Suðurkjördæmi og 
erfðaprinsinn Lúðvík Bergvins-
son varð að lúta þar í lægra haldi 
fyrir Björgvini, pólitískum kjör-
syni Össurar.

Það virðist svo sannarlega ekki 
fylgja því gifta að hafa farið gegn 
sitjandi formanni Samfylkingar-
innar því að auk þeirra manns-
skaða sem hér hafa verið taldir 
féll Anna Kristín Gunnarsdóttir 
úr öruggu sæti í Norðvesturkjör-
dæmi.

Andstæðingar Samfylkingar-
innar í öðrum flokkum sem hafa 
orðið fyrir beittum penna Össurar 
geta ornað sér við tilhugsunina 
um að ekki sér enn þá fyrir end-
ann á þeirri miklu valdatilfærslu 
sem orðið hefur í flokknum með 
þessum prófkjörum. Reykjavík er 
eftir. 

Fari svo að sú valdatilfærsla í 
Samfylkingunni sem hófst með 
prófkjörum á landsbyggðinni 
haldi áfram í Reykjavík mun þess 
ef til vill ekki langt að bíða að ein-
hver impri á þeirri nýmóðins hefð 
í Samfylkingunni sem gert hefur 

Hin týnda kröníka Össurar
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar víkur höfund-

ur frá viðburðasnauðu og borgaralegu lífi sínu 

og svipast um á hinum pólitísku vígvöllum og 

skáldar í eyðurnar í kröníku Össurar Skarp-

héðinssonar um samtímastjórnmál. Einnig er 

minnst á 36 metra gönguferð, 5-tugsafmæli og 

löngu tímabær afskipti æðri máttarvalda af 

stjórnmálum vestan hafs.

PRÓFKJÖR
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
laugardaginn 11. nóvember.

X

Kjörstaðirnir eru opnir frá kl. 9 til 18 í dag.

KOSIÐ ER Á EFTIRTÖLDUM STÖÐUM:
Hafnarfjörður: Víðistaðaskóli, Hrauntungu 7
Álftanes: Skátaheimilið, Breiðumýri
Garðabær: Sjálfstæðisheimilið á Garðatorgi

Kópavogur: Sjálfstæðisheimilið, Hlíðasmára 19
Mosfellsbær og Kjósarhreppur: Lágafellsskóli Lækjarhlíð
Seltjarnarnes: Sjálfstæðishúsið, Austurströnd 3

í Suðvesturkjördæmi fer fram í dag

Sigurrós Þorgrímsdóttir
 alþingismaður

Pétur Árni Jónsson
skattaráðgjafi

Ragnheiður Elín Árnadóttir
aðstoðarmaður forsætisráðherra

Ragnheiður Ríkharðsdóttir
bæjarstjóri

Bjarni Benediktsson
alþingismaður

Árni Þór Helgason
arkitekt

Bryndís Haraldsdóttir
varaþingmaður

Jón Gunnarsson
framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Steinunn Guðnadóttir
íþróttakennari og fyrrverandi bæjarfulltrúi

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
ráðherra

Ármann Kristinn Ólafsson
forseti bæjarstjórnar Kópavogs



hvað mesta lukku að heppilegra sé 
að einhver annar en sitjandi for-
maður verði forsætisráðherraefni 
flokksins í þeim þingkosningum 
sem fara í hönd – og spurning 
hvort Össur muni slíta hár úr 
brosmildum kampi sínum ellegar 
muna eyrnafíkjuna forðum ef 
bogastrengur núverandi formanns 
kynni að bresta.

Hið æðra réttlæti 
sér til þess að það er 
ekki bara í Samfylk-
ingunni sem menn 
súpa seyðið af verk-

um sínum. Núna er komið í ljós að 
George Bush (vinur Davíðs) og 
félagar hafa fengið verðskuldaða 
rassskellingu.

Repúblíkanar eru búnir að tapa 
fulltrúadeild þingsins og fyrirsjá-
anlegt er að þeir tapi líka meiri-
hluta í öldungadeildinni.

Bill Clinton fékk að kenna á því 
hvað það þýðir fyrir forseta að 
hafa ekki meirihluta á þingi þegar 
repúblíkanar voru næstum búnir 
að flæma hann úr embætti. En það 
er ekki ólíklegt að það renni innan 
tíðar upp fyrir einhverjum þing-
mönnum að viðundrið frá Texas 
(vinur Davíðs) hafi verri hluti á 
samviskunni en kvennafar í vinnu-
tímanum.

Venjulega gengur 
mér vel að lifa í 
núinu og láta hverj-
um degi nægja sína 
þjáning. En núna, 

aldrei þessu vant, er ég með hug-
ann við atburði helgarinnar. 

Fyrst og fremst er ég að hugsa 
um málverkasýninguna, en á laug-
ardaginn klukkan þrjú og fjögur 
ætla ég að bjóða upp á það sem 
mest er í tísku í myndlistarheim-
inum um þessar mundir og ganga 
með gestum um sýninguna og 
útskýra fyrir þeim tákn og dulin 
skilaboð í verkunum. Þetta er 
mjög hæfilegur göngutúr. Salur-
inn er 5x14 metrar svo að göngu-
leiðin er samtals um 36 metrar, 
aðeins lengri ef fólk er mjög nær-
sýnt. Það er ekki laust við að ég 
kvíði fyrir því að jafn einfalt og 
það er að búa til myndir er flókið 
að tala um þær.

Og í öðru lagi er ég að velta því 
fyrir mér hvað ég á að hafa í 
sunnudagsmatinn.

Engin þjóð stendur okkur Íslend-
ingum nær en Færeyingar. Það 

er því mikið fagnaðarefni að nú í lok 
árs hafa verið stigin tvö söguleg og 
gífurlega mikilvæg skref til nánara 
formlegs samstarfs landanna og 
áframhaldandi náinna samskipta 
þjóðanna. 

Í fyrsta lagi tók fríverslunar-
samningur milli Íslands og Færeyja, 
svokallaður Hoyvíkur-samningur, 
gildi nú um mánaðamótin. Samning-
urinn er einn sá víðtækasti sem 
íslensk stjórnvöld hafa gert og sá 
fyrsti sem gerir ráð fyrir fullri frí-
verslun með landbúnaðarafurðir. 

Hann tryggir íbúum landanna einnig 
mikilvæg réttindi í landi hvors ann-
ars, m.a. varðandi frjálsa 
för fólks og búseturétt. Í 
umræðum um alþjóðavæð-
ingu íslenska hagkerfisins 
er oft horft langt yfir 
skammt. Þá vill gleymast 
að við flytjum út vörur til 
Færeyja fyrir um tvo millj-
arða króna á ári og að eyj-
arnar eru mikilvægari 
útflutningsmarkaður en 
t.d. Kína, Finnland og Kan-
ada. Nú þegar samningur 
tekur gildi má auk þess 
gera ráð fyrir að viðskiptin 
aukist enn frekar, ekki síst varðandi 
landbúnaðarvörur. Neysluvenjur 
Íslendinga og Færeyinga eru að 

mörgu leyti áþekkar og færeyskur 
landbúnaður uppfyllir ekki eftir-

spurn markaðarins. 
Framleiðendur búnaðar-
vara telja t.d. að útflutn-
ingur á kjöti, eggum og 
mjólkurafurða til Fær-
eyja muni aukast veru-
lega nú þegar Hoyvíkur-
samningurinn tekur gildi. 

Áform utanríkisráð-
herra um opnun íslenskr-
ar sendiskrifstofu í Fær-
eyjum er annað 
mikilvægt skref í sam-
skiptum landanna. Á árs-
fundi Vestnorræna ráðs-

ins í ágúst voru ríkisstjórnir Íslands, 
Færeyja og Grænlands hvattar til 
þess að opna sendiskrifstofur í 

hvers annars landi. Slík skrifstofa í 
höfuðborg náfrænda okkar getur 
skipt miklu máli við að styrkja sam-
starf landanna, samskipti þjóðanna 
og hvetja til aukinna viðskipta 
þeirra í milli. Vonandi munu Færey-
ingar í kjölfarið opna sendiskrif-
stofu í Reykjavík. 

Í umræðunni um mikilvæg 
markaðssvæði í fjarlægum og fjöl-
mennum ríkjum megum við ekki 
líta fram hjá næstu nágrönnum 
okkar. Hoyvíks-samningurinn og 
sendiskrifstofa í Færeyjum eru 
mikilvæg skref til þess að tryggja 
samskipti landanna og þjóða þeirra 
til framtíðar. 

Höfundur er alþingismaður 
Framsóknarflokksins. (Greinin er 
birt í heild á Visir.is)
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Maður, náttúra og mynd
Ingálvur av Reyni
Sámal Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen

Í Landsbankanum, Austurstræti, í afgreiðslusal og á 2. hæð eru sýnd málverk eftir þrjá af helstu 
listamönnum færeysku þjóðarinnar. Um er að ræða skiptisýningu Landsbankans og Færeyjabanka 
í tilefni 120 ára afmælis þess fyrrnefnda og 100 ára afmælis þess síðarnefnda á þessu ári.

Á sýningunni í Landsbankanum eru sýnd verk í eigu Færeyjabanka eftir þrjá af helstu listamönnum færeysku þjóðarinnar. 
Myndlistarsýningin er öllum opin á afgreiðslutíma Aðalbankans í Austurstræti frá 30. október til 30. nóvember.

Leiðsögn í dag, laugardag
Í dag, laugardaginn 11. nóvember, mun Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur verða með leiðsögn um sýninguna. 
Húsið verður opnað kl. 14:30. Leiðsögnin hefst kl. 15:00 og stendur í um klukkustund. 
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Orð voru dýr

Þingsályktað út í loftið
Það er ekki oft sem ég 
get stigið í pontu á eftir 
hæstvirtum iðnaðarráð-
herra og sagt: Nú er ég 
sammála hæstvirtum 
ráðherra. En það er 
ástæða til að gera það 
nú.

Hér er spurt um hvort 
eigi að senda út og segja 
fréttir alla virka daga hjá 
svæðisútvarpinu á 
Austurlandi. Á Suður-
nesjum brennur aftur á 
móti spurningin: Á ekki 
að taka upp útsendingar 
svæðisútvarps á Suður-
nesjum?

Heilbrigðisráðherra kynnti í vik-
unni áform um að stækka réttar-
geðdeildina á Sogni. Nú eru þar sjö 
rými en iðulega hafa fleiri dvalist á 
deildinni og þá hafst við í vistarver-
um sem ekki eru ætlaðar til dvalar. 

Margrét Frímannsdóttir Sam-
fylkingunni spurði um framtíðar-
áform ráðherra um rekstur og upp-
byggingu starfsemi 
réttargeðdeildarinnar að Sogni og 
sagði stjórnvöld fram til þessa hafa 
verið sinnulaus gagnvart deildinni.

Siv Friðleifsdóttir skýrði frá því 
í svari sínu að starfshópur hefði, 
eftir úttekt á húsakynnunum, lagt 
til úrbætur og hefði hún ákveðið að 

ráðast í þær. Verður rýmum því 
fjölgað um þrettán og verða því tut-
tugu í framtíðinni. Kosta fram-
kvæmdirnar á milli sex og sjö 
hundruð milljónir króna.

Í máli Sivjar kom fram að um 
fjörutíu sjúklingar hafa verið lagð-
ir inn á réttargeðdeildina að Sogni 
á þeim tæpu fimmtán árum sem 
deildin hefur starfað.

Fjölgað um þrettán rými á 
réttargeðdeildinni að Sogni

Björn Ingi Hrafnsson, 
varaþingmaður Framsókn-
arflokksins, leggur til að 
Mannanafnanefnd verði 
lögð niður og að smekk-
ur foreldra fyrir nöfnum 
barna sinna fái að ráða en 
ekki smekkur opinberra 
nefndarmanna.

„Ég tek undir þá gagnrýni sem 
sett hefur verið fram á undanförn-
um árum á starfsemi Mannanafna-
nefndar,“ segir Björn Ingi sem 
mælir fyrir frumvarpi um breyt-
ingar á mannanafnalögum í næstu 
viku.

Hann tekur fram að gagnrýni 
sín beinist ekki að því fólki sem 
setið hefur í nefndinni, lögin hafi á 
hinn bóginn verið of þröng og ekki 

í samræmi við það nútímaviðhorf 
að fólk eigi að ráða sínum málum 
sjálft. „Ég tel að foreldrar hafi 
almennt til að bera það mikla 
væntumþykju til barna sinna að 
þeir velji þeim ekki nöfn sem eru 
þeim til ama eða koma þeim illa,“ 
segir Björn Ingi.

Eins og lögum er nú háttað 
gefur Mannanafnanefnd út sam-
ræmt yfirlit yfir nöfn sem heimilt 
er að nota og fundar reglulega um 
umsóknir um undanþágur. Björn 
Ingi telur þetta ekki hlutverk rík-
isvaldsins og segir að almenna 
reglan eigi að vera sú að nöfn séu 
leyfð og aðeins sé hægt að banna 
þau í algjörum undantekningartil-
vikum - þegar um hreinar nafn-
leysur er að ræða. „Það hefur 
lengi verið í lögunum að nafnberi 
megi ekki hafa ama af nafni sínu 
og það stendur óhaggað.“

Spurður um einstök dæmi þess 

að lög um Mannanafnanefnd hafi 
verið borgurum til trafala nefnir 
Björn Ingi nafnið Sævarr með 
tveimur errum. „Það var nýlega 
samþykkt í nefndinni eftir margra 
ára þrautagöngu og það eru fjöl-
mörg dæmi um nöfn sem hafa 
lifað með kynslóðum án þess að 
hljóta náð fyrir augum nefndar-
innar. Á sama tíma hefur sumum 
fundist nöfn sleppa í gegn sem 
hafa enga tengingu við íslenska 
tungu.“ Björn Ingi segir að þegar 
svo hátti til snúist mál um smekk. 
„Og ég vil frekar að smekkur for-
eldranna og barnanna ráði heldur 
en þess ágæta fólks sem hefur val-
ist til setu í Mannanafnanefnd á 
hverjum tíma.“

Björn Ingi segir þetta mál eitt 
þeirra sem þjóðin hafi hvað sterk-
astar skoðanir á og býst við snar-
pri og skemmtilegri umræðu í 
þinginu í næstu viku.



Tímamót!
DMK markar tímamót í bankaþjónustu við fólk á fullri ferð út í lífið.

Það er í nógu að snúast á árunum í kringum lok framhaldsnáms, þegar atvinnuferillinn er að byggjast upp,
fjölskyldan að vaxa og dafna, framtíðaríbúðin í sjónmáli og svo mætti lengi telja. Ný DMK þjónusta SPRON miðar 
að því að mæta þörfum þeirra sem standa í þessum sporum og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari og þægilegri. 

Samsetning DMK þjónustunnar og helstu kostir eru:*

Skoðaðu framtíðina með DMK og sæktu um á spron.is

Fram til áramóta fánýir viðskiptavinir í DMK gjafabréf fyrirtvo í Borgarleikhúsinu.
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• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – og sérkjör á brunatryggingu fyrir þá sem
eru að kaupa sína fyrstu íbúð

• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin ráðgjöf að þörfum fólks á leið út í lífið

• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – er verðlaunaður með sérstöku 
mótframlagi, styrkjum og sérkjörum

• DMK 50% AFSLÁTTUR – af árgjaldi kreditkorta SPRON

• DMK TILBOÐ – hjá völdum verslunum 
og þjónustufyrirtækjum

• DMK DEBETKORT – fæst án árgjalds og með 200 fríum færslum

• DMK KREDITHEIMILD – fylgir debetkortinu og er bæði  vaxtalaus og 
án nokkurs kostnaðar 

• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – hefðbundin og á hagstæðum vöxtum 

• DMK TILTEKTARLÁN – óhagstæðum skammtímaskuldum breytt í eitt 
hagstætt lán, aðeins 1% lántökugjald

• DMK LÉTTLÁN – viðskiptavinir stýra afborgunum í takt við getu hverju 
sinni, aðeins 1% lántökugjald

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON



www.byko.is
verslaðu á netinu

RÝMING

50
 á yfi r 600 gerðum af ljósum!
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GARSALA

70%
afsláttur

MESTA ÚRVALIÐ ER Í BYKO BREIDD, MINNA ÚRVAL Í ÖÐRUM VERSLUNUM 
GÆÐI Á LÆGRA VERÐI



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 550 5000.

„Ekki láta ykkur detta það í hug að 
ég sé líkur einhverjum þeim sem ég 
hef leikið. Ég er það alls ekki. Þess 

vegna kallast þetta að leika.“ 

Heimsmet í listaverkasölu

Landakotsskóli fagnar afmæli sínu á 
veglegan hátt í dag, en nú eru liðin 110 
ár frá því að danskar systur af sankti 
Jósefsreglu hófu kennslu í Landakoti og 
lögðu þar með grunninn að Landakots-
skóla, sem er einn elsti skóli landsins og 
einn fárra einkaskóla. „Systurnar 
kenndu bæði frönsku og dönsku,“ segir 
Regína Höskuldsdóttir, skólastjóri. 
„Núna hefjum við frönskukennslu strax 
í fimm ára bekk,“ bætti hún við. Skólinn 
var rekinn af Kaþólsku kirkjunni þar til 
í fyrra, þegar honum var breytt í sjálfs-
eignarstofnun með sjálfstæðri stjórn, 
en hann starfar þó áfram í húsnæði 
kirkjunnar við Túngötu.

Regína segir tungumálakennsluna 
vera stolt skólans. „Já, tungumála-
kennslan og fjölmenningin sem hér er. 
Hvert fjórða barn, ef ekki fleiri, er af 
erlendum uppruna, og svo er mikið um 
íslensk börn sem hafa búið erlendis,“ 
sagði Regína, en hún segir erlenda nem-
endur spjara sig mjög vel í skólanum. 
„Ég hóf störf hér í fyrra, og þegar ég 
var rétt byrjuð kom hingað stúlka frá 
Úkraínu sem talaði ekki stakt orð í 
íslensku. Á vorprófinu í íslensku brill-
eraði stelpan svo og var langt yfir með-
allagi. Nú var að koma drengur frá Kína 
sem segir ekki orð, en ég hef engar 
áhyggjur af honum,“ sagði Regína, 
ánægð með frammistöðu nemenda 
sinna.

Landakotsskóli hefur einnig verið 
mjög framarlega hvað varðar námsár-
angur nemenda í stærðfræði og leggur 
jafnframt mikla rækt við listgreinar. 
„Hér starfar sérstakur tónlistarskóli, 
og við venjum fimm ára börnin á að 
syngja fyrir gesti og troða upp með eitt-
hvað. Krakkarnir eru að gera mjög 
skemmtilega hluti í myndmennt, og sér-
staklega í þemavikunni sem við héldum 
í tilefni af afmælinu. Þá unnu þau með 
heimsálfurnar. Unglingarnir okkar 
standa líka í miklum æfingum fyrir 
Skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla 
Reykjavíkur, sem fer fram á þriðjudag. 
Við viljum sjá sjálfsöruggt ungt fólk, 
sem þorir að koma fram með sköpunar-
verk sitt og vera stolt af því,“ sagði 
Regína.

Nemendur í Landakotsskóla hafa að 
sögn Regínu vakið athygli vegna kurt-
eisi sinnar og prúðmennsku. „Hér er 
bara einn bekkur í árgangi og bekkirnir 
fámennir. Allir þekkja alla með nafni og 
krakkarnir eru ófeimin við okkur. Hér 
ríkir líka mikið umburðarlyndi og það 
fá allir að vera þeir sjálfir, enda viljum 
við hafa hér systkinasamfélag. Við 
leggjum upp úr því að hafa jákvæðan 
aga, sem við viljum svo sjá þjálfast upp 
í sjálfsaga,“ sagði Regína, sem segir 
gesti í skólanum yfirleitt halda að nem-
endur séu í prófum vegna kyrrðarinnar 
í húsnæðinu. 

Aðspurð hvort fjölmenningarsamfé-
lagi skólans hljóti ekki að fylgja að 
börnin komi úr mismunandi trúarheim-
um, segir Regína það mjög líklegt. „Ég 
held samt að það sé aðallega kristið fólk 
sem vill senda börnin sín hingað, en hér 
hafa ekki orðið neinir árekstrar. Við 
byrjum á því að fara með morgunbæn, 
sem mér finnst skapa góðan hópanda. 
Þó að skólinn sé ekki lengur rekinn af 
Kaþólsku kirkjunni viljum við halda í 
þessi fallegu, kristilegu gildi. Hér eru 
umburðarlyndi og mannkærleikur í 
hávegum höfð,“ sagði Regína.

Sérstök hátíðarstund vegna afmæl-
isins verður haldin í Kristskirkju klukk-
an þrjú, en Landakotsskóli verður opinn 
á milli tvö og fimm. Nýstofnaður kór 
skólans mun koma fram, boðið verður 
upp á veitingar og gefst gestum tæki-
færi til að skoða skólann og afrakstur 
þemavikunnar í skólanum.

AFMÆLI

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Guðrúnar Pálsdóttur
Lækjasmára 6, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á deild 14G
á Landspítalanum og Rósu Kristjánsdóttur djákna fyrir
ómetanlegan stuðning og hlýju.

Sigurður Pálsson
Þórunn Sigurðardóttir    Sigurður Knútsson
Páll Sigurðsson          Aldís Aðalbjarnardóttir
Sigrún Sigurðardóttir    Tómas Erling Lindberg
Ásgeir Sigurðsson        Jóhanna G. Guðjónsdóttir
Guðný Sigurðardóttir     Halldór Ág. Morthens
Hildur Sigurðardóttir   
Barnabörn og barnabarnabörn

Legsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og vináttu við
andlát og útför elskulegs eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Snæbjörnssonar
Höskuldsstöðum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks lyfjadeildar FSA.

Rósa Árnadóttir og fjölskylda.

Okkar elskulegi og ástkæri,

Guðmundur Ingi Ólafsson
Hólabraut 14, Skagaströnd,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 8. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ólafur R. Ingibjörnsson       Hrönn Árnadóttir
Árný Guðrún Ólafsdóttir      Haraldur Friðriksson
Rebekka Laufey Ólafsdóttir   Ari Þór Guðmannsson
Brynjar Max Ólafsson
Ingibjörn Hallbertsson









Ó
skar Magnússon er 
einn þeirra sem má 
titla stórforstjóra 
með góðri samvisku. 
Hann hefur verið 
forstjóri stórfyrir-

tækja á borð við Hagkaup, Og Voda-
fone og nú Tryggingamiðstöðvar-
innar. Ekki er þó ætlunin að þýfga 
hann um útboðsferli eða hlutafjár-
aukingu hjá Tryggingamiðstöðinni 
hér – jafnvel þó að fyrirtæki hans 
hafi hækkað í Kauphöllinni um 
fimmtíu prósent á þessu ári – heldur 
spyrja hann nánar út í bók sem hann 
er nú að senda frá sér. Smásagna-
safn og fyrstu bókina sem Óskar 
sendir frá sér. En ekki þá síðustu.

Ekki reyndist auðvelt að ná tali 
af rithöfundinum Óskari Magnús-
syni því hann hefur verið bókaður 
eins og tannlæknir undanfarna 
daga. Eitthvað mikið að gerast á 
þeim bænum. En það hafðist að ná 
honum á milli funda. Og þeir fundir 
snúast ekki um að auglýsa hina nýju 
bók.

„Ég hef náttúrlega skrifað í gegn-
um tíðina. Ég var einu sinni blaða-
maður. Svo hef ég skrifað barnasög-
ur fyrir mér nákomna í gegnum 
tíðina,“ segir Óskar.

Smásagnasafnið sem nú kemur 
út er afrakstur tveggja ára vinnu. 
Telur tíu sögur og í síðustu sögunni, 
Hámenntaður íslenskur sveitamað-
ur, er sögumaður bókmenntafræð-
ingur sem fenginn hefur verið til 
þess af útgefanda að skrifa um sög-
urnar sem á undan fara. 

Annars er „þarfleysa að segja 
Íslendingum frá höfundi bókarinn-
ar. Hann er hámenntaður íslenskur 
sveitamaður, fjölkunnur alheims-
borgari, athafnamaður en umfram 
allt rithöfundur. Frásagnarlist hans 
fær þjóðina til að hlusta. Hann forð-
ast að leita oft í sama farið og yrkja 
sjálfan sig upp, hann heldur sífellt á 
nýjar slóðir með hverri sögu. Fólkið 
í landinu er áleitið yrkisefni höfund-
ar og það sér hann á sinn sérstaka 
hátt en ekki undan handarkrika 
nokkurs annars manns.“

Ekki verður betur séð en að þarna 
sé Óskar að hæðast að sjálfum sér, 
bókmenntaumræðunni og jafnvel 
skjóta fyrirfram á hugsanlega gagn-
rýnendur sína. Ef þeir detta ofan í 
klisjugryfjuna. Óskar segir sögurn-
ar taka til líðandi stundar.

„Þær eru allar skrifaðar á þessu 
ári og síðasta ári. Að þær feli í sér 
gagnrýni? Jahhh, eigum við ekki að 
leyfa lesendum að ákveða það. Þær 
eru í það minnsta ekki hlutlausar.“

Ekki er laust við, eins og áður 
sagði, að greina megi háðskan tón. 
Aðspurður segir Óskar það oft 
ágæta aðferð til að koma sínu á 
framfæri. Og þá þannig að lesand-
anum leiðist ekki lesturinn.

„Þeir eru líklegri til að klára lesn-
inguna ef sú framsetning er notuð. 
En ekki er þar með sagt að verið sé 
að grínast. Þetta er vandrataður 
vegur.“

Á baksíðu bókarinnar er að finna 
loforð. Að þetta sé fyrsta en ekki 
ekki síðasta bók Óskars. 

„Þetta er loforð útgefandans. 
Hann hefur reynst mér vel og ég 
reynist honum þá væntanlega vel 
líka.“

Útgefandi Óskars er Citizen Press. 
Forlag sem er til húsa í London en í 
eigu Íslendinga, Björns Jónassonar, 
sem er kunnur útgefandi hér á landi 
frá fyrri tíð, og Sigurðar Gísla 
Pálmasonar. Björn hefur verið starf-
andi úti í London undanfarin ár og 
Sigurður er þar búsettur. Óskar er 
ánægður með útgefendur sína. En 
aftur að rithöfundinum Óskari. 
Hann segir að smásagnaformið hafi 
ekki endilega verið það sem lá fyrir 
að yrði ofan á þegar skriftir hans 
eru annars vegar.

„Þetta er alls ekki auðveldasta 
formið. Og hefur kostað allnokkrar 
innantökur að glíma við það. Ég skal 

viðurkenna það. En vonandi hefur 
það að einhverju leyti lukkast. Á 
endasprettinum naut ég bókmennta-
legrar leiðsagnar Guðmundar 
Andra Thorssonar. Sem er einn 
kunnasti stílisti þjóðarinnar. Og 
síðan reyndar mjög reynds útgef-
anda, Sigurðar G. Valgeirssonar. 
Þeir hafa haldið í hendina á mér, á 
vegum útgefandans, eftir að niður-
staða lá fyrir um að gefið yrði út. 
Þetta er harðsnúið lið sjóðaðra 
manna af sömu kynslóð. Sem þarna 
kemur saman. Jón Óskar er svo einn 
þeirra en hann gerir kápuna.“

Þó Óskar sé virðulegur stórforstjóri 
á hann sér fleiri hliðar. Þeir sem til 
þekkja geta vitnað til um að Óskar 
er baneitraður húmoristi þegar 
hann vill svo með hafa. En ekki er 
þar með sagt að bókin sé eitthvert 
grínflipp af hans hálfu og vina hans. 
Síður en svo. Greinilegt er að mikið 
er lagt í sögurnar. Smásagnaformið 
er snúið en einkum eru til tveir skól-
ar í þeim efnum: Svokallaðar afhjúp-
andi smásögur sem lúta nokkuð 
ströngu formi og svo eru til smásög-
ur sem eru líkt og svipmyndir þar 

sem dottið er inn í einhverja atburða-
rás og þá horfið frá. Ekki verður 
betur séð en að Óskar bregði fyrir 
sig ýmsum stílbrögðum og form-
um.

„Já, þeir eru til harðir smásagna-
menn sem telja smásöguna þurfa 
alveg sérstakt form, eitthvert sér-
stakt atvik, sérstak ris og í því má 
finna höfunda eins og Gunnar Gunn-
arsson, svo við nefnum alvöru 
menn,“ segir Óskar.

„Svo eru ekki ómerkari höfundar 
en Halldór Laxness. Sem hafa skrif-
að smásögur sem eru meira frá-
sagnir án þess að stuðst sé við 
strangan strúktúr. Ég geri hvort 
tveggja og vil teljast fullsæmdur af. 
En tel þó að ekki þurfi til strangheil-
agan skóla eins og sumir vilja vera 
láta. Í öftustu sögunni, Hámenntað-
ur íslenskur sveitamaður, er ég ein-
mitt að leika mér með þetta. Þar 
segir sögumaður að eitt og annað 
vanti. Þeim til hrellingar sem hafa 
sagt eitthvað í þá veru við mig.“

Varðandi það hvort Óskar hyggist 
einbeita sér að smásagnaforminu 
eða jafnvel reyna fyrir sér með 

fleiri skáldskaparform segir hann 
ýmsar hugmyndir á lofti.

„Ég held að ekki sé við ljóðabók 
að búast. Ég gæti svo sem sagt ýmis-
legt fleira í þessu formi. En þetta er 
alltaf spurningin um tíma. Ég er jú í 
öðru starfi...“

Sem er merkilegt út af fyrir sig. 
Svo virðist vera að þeir sem mega 
teljast rithöfundar séu nokkuð eins-
leitur hópur. Og afar sjaldgæft að 
menn úr athafnalífinu, bisnessmenn 
og stórforstjórar fáist einnig við 
skriftir. Eins og olía og vatn.

„Sennilega er það rétt. Nú veit ég 
ekki hvaða áhuga þeir hafa yfirhöf-
uð á bókmenntum. Þetta byrjar nú 
yfirleitt að menn lesi mikið og hafi 
áhuga á slíku. Mikill hvati sem felst 
í því. Þannig er með mig að í ann-
ríku starfi þá ferðast ég mikið og les 
þá mikið. Nota stundir eins og flug-
ferðir til að lesa. Og les þá allt mögu-
legt. Það gefur manni innblástur og 
áhuga.“

Óskar segir að þegar upp sé stað-
ið veiti ritstörfin honum hvíld frá 
því sem hann fæst við frá degi til 
dags. Vandinn felist hins vegar í því 
að menn þurfa að ná upp verulegri 
einbeitingu þegar fengist er við 
skriftir. Sjálfsaga og yfirlegu.

„Sérstaklega skyldi maður ekki 
ímynda sér að þegar sett hefur verið 
saman saga að þá sé maður búinn. 
Þá fyrst er maður að byrja. Þá reyn-
ir fyrst á agann. Þegar maður telur 
sig vera búinn að skrifa ágætis afurð 
þá er komið að því að taka á sjálfum 
sér. Það er gaman meðan maður er 
að skrifa fyrsta skammtinn.“

Að gefinni þeirri forsendu að 
athafnamenn vorra tíma, með örfá-
um undantekningum, leggi ekki 
fyrir sig ritstörf má það heita 
umturnun frá því sem var á söguöld. 
Þegar Íslendingasögurnar voru rit-
aðar. Það var íþrótt höfðingjanna 
meðan kotungarnir höfðu annað að 
sýsla.

„Voru þeir ekki meira allra handa 
í þá daga?“ spyr Óskar í tengslum 
við þær bollaleggingar.

„Er sérhæfingin að gera út af við 
okkur. Er þetta kannski bara frekju-
gangur að vera að troða sér í þennan 
hóp rithöfunda? Eiga einhverjir 
aðrir þetta svið? Það kann nákvæm-
lega svo að vera. Að litið sé svo á. Ég 
veit það ekki. Verður maður að vera 
rithöfundur, bókmenntafræðingur, 
norrænufræðingur til að mega vera 
að þessu stússi? Eða voru þetta ekki 
bara svona helvíti burðugir menn 
þessir höfðingjar til forna að þeir 
gátu allt? Svo höfðu þeir náttúrlega 
menn til að drepa fyrir sig. Og gátu 
því setið við skriftir á meðan. Við 
höfum ekki eins mikið af því nú. 
Hvort það kann að horfa til betri 
vegar með það? Ég veit ekki með 
það.“

Athafnaskáld í orðsins fyllstu
Óskar Magnússon er stórforstjóri. Stendur í brú Tryggingamiðstöðvarinnar þar sem í mörg horn er að líta. En hann fetar nú jafn-
framt fyrstu skrefin á hálli braut rithöfundarferils. Óskar er að senda frá sér sína fyrstu bók, smásagnasafnið „Borðaði ég kvöld-
mat í gær?“. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson veltir hann því meðal annars fyrir sér hvort sérhæfingin sé ekki okkur lifandi 
að drepa því svo virðist sem athafnamenn fáist lítt við skriftir. Og öfugt.

Er þetta 
kannski bara 
frekjugangur 
að vera að 
troða sér í 
þennan hóp 
rithöfunda? 
Eiga ein-
hverjir aðrir 
þetta svið? 
Það kann 
nákvæmlega 
svo að vera.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sverrir Torfason hefur keyrt vöruflutn-
ingabíl milli Akureyrar og Reykjavíkur 
í öllum veðrum síðastliðin 26 ár. Nú 
keyrir hann myndskreyttan 480 hestafla 
MAN TGA. 

„Ég keyri fyrir Sandblástur og Málmhúðun 
sem meðal annars framleiðir alla ljósastaur-
ana í Reykjavík,“ segir Sverrir. Hann fer á 
milli tvisvar til þrisvar í viku og finnst gott 
að keyra MAN-inn enda eru þeir miklir félag-
ar. „Við spjöllum oft saman á leiðinni, sér-
staklega þegar færðin er leiðinleg,“ segir 
Sverrir. Bíllinnn er skreyttur myndum frá 
Akureyri og þeir félagar fá fyrir vikið mikla 
athygli. „Það þótti tilvalið að myndskreyta 
bílinn í staðinn fyrir rendur og texta og það 
er fallegt að geta séð fjöllin hvar sem maður 
er staddur,“ segir Sverrir. 

Sverri finnst gott að vera einn og gistir 
gjarnan í bílnum. Þó er einn ferðalangur sem 
Sverri þykir alltaf gott að hafa með. „Sonur 
minn fær stundum að fara með og er mikill 
trukkamaður,“ segir Sverrir brosandi. 

Sonurinn sem er níu ára veit mikið um 
trukka og vegakerfið. „Hann hringir stund-
um í mig og hefur þá reiknað nákvæmlega 
hvar ég er staddur,“ segir Sverrir. Veðurfarið 
og starfið hefur breyst mikið þessi ár sem 
Sverrir hefur keyrt. „Í dag er mun meiri 
hraði í samfélaginu og við erum að fást við 
ófærð útaf hálku, áður var ófærð útaf of 
miklum snjó,“ segir Sverrir. Hann segir að 
öryggi á vegum sé ábótavant og nefnir sér-
staklega leiðina frá Heiðarsporði að Blöndu-
ósi. „Flutningabílstjórar eru að glíma við 
mikla ísingu svo við vonum bara að eitthvað 
verði gert sem allra fyrst til að stuðla að 
meira öryggi á þjóðvegum landsins,“ segir 
Sverrir að lokum. 

Í góðum félagsskap

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU

3,4%3,4%
Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006

Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár

80% lán 
í allt að 7 ár
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Ég er hætt að hugsa um minn

fyrrverandi og tilbúin í einn

nýjan!



Hyundai Getz er eins og aðrir 
bílar í sínum flokki. Álkubbur 
á fjórum hjólum með litla vél, 
vafasaman gírkassa og engan 
óþarfa munað. Hann er sem 
sagt fullkominn.

Á tímum rafdrifinna sæta, bakk-
myndavéla og talandi aksturstölva 
er sjaldgæft að setjast inn í nýjan 
bíl sem reynir ekki að vera eitthvað 
sem hann er ekki. Að setjast inn í 
Hyundai Getz er frelsandi og minn-
ir á einfaldari tíma þegar mögulegt 
var að gera við bíl í bílskúr heima 
fyrir. Hann minnir á tíma þegar 
maður komst til Akureyrar án þess 
að taka yfirdrátt til að eiga fyrir 
bensíni. Hann minnir á tíma þegar 
maður gat sest inn í bíl án þess að 
þrjú mismunandi viðvörunarpíp 
ómuðu og sögðu manni að farþeg-
inn hægra megin væri ekki nógu 
þungur fyrir ABS með tilliti til EPS 
vegna þess að ESC væri óvirkt í 
handbremsu með PTI.

Þess vegna finnst mér Hyundai 
Getz góður bíll. Ekki svo að skilja að 
hann sé góður bíll í sama skilningi 
og að BMW M5 er góður bíll. Getz er 
svo lítill að þegar tveir fullvaxta 
karlmenn sitja í framsætunum á 
ökumaðurinn í erfiðleikum með að 
nota gírstöngina. Innviðið er aug-
ljóslega ódýrt, ekki illa byggt eða 
lélegt, bara ódýrt. Svolítið eins og 
gott plastparket. Virkar, en maður 
vildi heldur hafa alvöru. Engar stór-
kostlegar breytingar í hönnun á inn-
viðum bílsins hafa átt sér stað. Mið-
stöðin, útvarpið og mælaborðið eru 
öll með einfaldasta móti og það eina 
sem stendur upp úr er klæðningin á 
dyrunum. Mér fannst eitthvað flott 
við hana en ég held að það sé eins 
konar sjónhverfing sem orsakast af 
einfaldleika alls annars í bílnum.

En það er einmitt vegna einfald-
leikans sem ég er svo hrifinn af bíln-
um. Það er ekkert sem þarf ekki að 
vera í honum. Eini munaðurinn felst 
í rafdrifnum rúðum (sem komu á 
sjónarsviðið kringum 1960 ef ég 
man rétt), stillanlegum stuðningi 
við mjóbakið og samlæsingu. Hún 
er meira að segja einföld, bara einn 

takki sem opnar og lokar bílnum.
Ýmsar vélarstærðir eru í boði 

fyrir Getz en reynsluakstursbíllinn 
var með 1100 vél. Getz er ætlað að 
keppa við bíla með sambærilegar 
vélar. Toyota Aygo, Citroen C1, Peug-
eot 107, og VW Fox svo einhverjir 
séu nefndir. Getz er afar sambæri-
legur keppinautur hvað varðar lipur-

leika og kraft og líkt og félagar sínir 
er Getz skemmtilegur í snattið 
innanbæjar. Hann er tilvalinn skóla-
bíll, konubíll, sendibíll eða borgar-
bíll.

Getz kostar ekki mikið, aðeins 
meira en heilaga þrenningin Aygo, 
C1 og 107, en öfugt við hana skín 
ekki í álið inni í bílnum þegar setið 

er við stýrið. Þegar öllu er á botn-
inn hvolft þá er Getz afar sambæri-
legur, kannski skrefi framar, en 
keppinautarnir. Þetta er einfald-
lega spurning um að prófa sig 
áfram og velja það sem manni fellur 
best. Í mínu tilviki veldi ég Getz. 
Ég veit ekki af hverju, ég bara hata 
að elska þennan bíl.

Aftur til einfaldari tíma

Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?

Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.

Gabriel höggdeyfar, AISIN kúplingssett, TRISCAN spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós ofl. Sætaáklæði,
sætahlífar á stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn,
hestamenn o.fl. Kerruljós, bretti og nef-
hjól á kerrur. Bílamottur.



Breskir leigubílar verða 
framleiddir í Sjanghæ í Kína

Í fyrsta sinn í sextíu ára sögu 
hins breska leigubíls verður 
hann framleiddur í öðru landi en 
sínu heimalandi. Á blaðamanna-
fundi í Sjanghæ á dögunum var 
tilkynnt um að tíu þúsund eintök 
af breska leigubílnum verði 
framleidd í Kína. Er þetta sam-

starfsverkefni Mangese Bronze 
Holdings sem hefur haft umsjón 
með framleiðslu leigubílanna og 
Geely Automobile Holdings í 
Kína.

Breskir leigubílar frá Kína
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Bernhard mun á næstu dögum 
kalla inn Peugeot 307 bíla til 
viðgerða vegna galla í ESP-
stöðuleikakerfinu.

Gallinn felst í viðkvæmni ESP-
kerfisins gegn rakamyndun en 
það á til að slá út. Bilunin á ekki að 
hafa aðrar afleiðingar í för með 
sér en að kerfið hættir að virka.

Gallans hefur orðið vart í 2002 
til 2005 árgerðum en einungis 
þeim bílum sem tilheyra tiltekinni 
runu verksmiðjunúmera.

Þetta er ekki fyrsta tækni-
vandamálið sem komið hefur upp í 
307. Fyrr á árinu voru bílar inn-
kallaðir vegna eldhættu en í 
nokkrum tilvikum í Danmörku og 
Svíþjóð kviknaði í kyrrstæðum og 
mannlausum bílum án ástæðu.

Tekið skal fram að samkvæmt 
þeim upplýsingum sem fengust 
hjá Bernhard hefur ekki kviknað í 
neinum Peugeot 307 og vegna þess 
að allir Peugeot bílar eru ryðvarð-
ir hérlendis sé ESP-kerfið í mun 
minni hættu en ella.

Eigendur bílanna sem um ræðir 
munu á næstu dögum fá bréf frá 
Bernhard þar sem þeim verður 
kynnt vandamálið og þeim boðið 
að koma með bílana í viðgerð.

Innköllun á Peugeot 307



Forsýning var haldin á nokkr-
um bílum í tilefni af bíla-
sýningunni sem haldin verður í 
Essen 1. til 10. desember.

Bílasýningin í Essen verður 
gríðarstór en um 570 sýnendur 
koma frá alls 26 löndum til að 
kynna það nýjasta í bílaiðnaðin-
um. Þá verða afhent verðlaunin 

Topauoto 2007 sem þýskumæl-
andi bílablaðamenn veita í kring-
um sýninguna Winter Grand-
Prix.

Á blaðamannafundi sem haldinn 
var í Essen nýlega til kynningar á 
bílasýningunni mátti líta nokkra 
bíla sem verða á sýningunni. Þetta 
voru meðal annars kappaksturs-
bíll frá Audi og flatasti bíll ver-
aldar, Flat Out Fiat 126.

Forskot á sæluna

Hekla hf, umboðsaðili PIAA 
á Íslandi til margra ára, seldi 
á dögunum PIAA umboðið til 
Arctic Trucks. 

Að sögn Sverris Viðars Hauksson-
ar, framkvæmdastjóra Heklu, 
hafði staðið til í töluverðan tíma 
að selja PIAA umboðið. „Starf-
semi Heklu hefur vaxið mikið 
hvað innflutning og þjónustu á bif-
reiðum varðar. Sala og þjónusta á 
PIAA vörum krefst mikillar sér-
hæfingar og var því ákveðið að 
kanna áhuga Arctic Trucks á að 
yfirtaka þessa starfsemi. Við 
trúum því að núverandi og vænt-
anlegir viðskiptavinir PIAA muni 
í framtíðinni fá góða og sérhæfða 
þjónustu hjá sölu- og tæknimönn-
um Arctic Trucks.“

PIAA vörumerkið er framleitt 
af Ichico, einum stærsta ljósa-
framleiðanda í Japan. Helstu 
vörur þess eru hágeislaperur og 
rúðuþurrkur úr silíkonblönduðu 
rúðugúmmíi, en það þolir mun 
meira álag en hefðbundið gúmmí.

PIAA um-
boðið selt



Með vefrænni innritun og 
prentun innritunarspjalda 
heima við má spara tíma þeg-
ar komið er út á flugvöll.

Nýjar reglur um handfarangur 
voru teknar upp fyrr í vikunni í 
löndum Evrópusambandsins og 
EFTA. Flugfarþegar mega taka 
með sér umbúðir sem innihalda 
því sem nemur einum desilítra af 
vökva að hámarki í handfarangri í 
millilandaflugi.

Umbúðirnar skulu vera í glær-
um poka með plastrennilás sem 
rúmar ekki meira en einn lítra og 
er hverjum farþega heimilt að 
hafa með sér einn slíkan poka í 
handfarangri. Öryggisvörðum 
skal afhentur pokinn við öryggis-
hlið til sérstakrar skimunar. Þá er 
skylt að afklæðast frökkum, jökk-

um og öðrum yfirhöfnum og 
afhenda öryggisvörðum til skim-
unar ásamt handfarangri. Fartölv-
ur og önnur stærri rafeindatæki 
er skylt að fjarlægja úr handfar-
angri til sömu meðferðar.

British Airways vill hvetja far-
þega sína að innrita sig gegnum 
netið og prenta innritunarspjaldið 
sitt áður en komið er til Keflavík-
ur. Ísland er eini markaður British 
Airways þar sem sala farseðla fer 
eingöngu fram á netinu en þrátt 
fyrir það eru aðeins um tíu pró-
sent farþegar sem innrita sig í 
flugið á netinu áður en haldið er út 
á flugvöll. Þeir sem innrita sig í 
flugið á netinu og eru eingöngu 
með handfarangur þurfa ekki að 
koma við á innritunarborðunum í 
Keflavík heldur geta farið beint 
að öryggishliðinu á annarri hæð 
flugstöðvarinnar.

Nýjar reglur um 
handfarangur

Express ferðir bjóða upp á 
skemmtilega tónlistarveislu 
um miðjan janúar.

Tólfta til fimmtánda janúar næst-
komandi ætla Expressferðir í 
samvinnu við Borgarleikhúsið að 
fara með tónlistarunnendur á 
óperusýningu í Nýju  Óperunni í 
Kaupmannahöfn.

Farið verður á sýningu á einni 
af hinum frægu og bestu óperum 
Richards Wagners um svanatemj-
arann Löhengrin og ástkonu hans 
Elsu, sem hin heimsfræga sópran-
söngkona Inga Nielsen syngur.  
Leikstjórn og uppsetning er í 
höndum hins þýska Peter Kon-
witschny. Þetta er uppsetning sem 
enginn óperuunnandi má missa 
af.

Gist er á Hótel Imperial Copen-
hagen sem er fjögurra stjörnu 
hótel í hjarta borgarinnar. Í boði 
er að fara á tónleika á föstudags-
kvöldið. Frumsýningin á óperu 
Wagners verður svo á sunnudeg-
inum. Fyrir sýningu gefst farþeg-
um kostur á að skoða sjálft óperu-
húsið undir leiðsögn.

Þetta er sannkölluð menningar-
veisla sem enginn ætti að láta 
fram hjá sér fara.

Óperusýning 
í Köben

Kúbu



Gott er að eiga góð stígvél í vætunni á haustin og ekki er verra að 
þau lífgi aðeins upp á tilveruna.

Það er af sem áður var þegar einu stígvélin sem fengust í verslunum 
voru svört Nokia stígvél. Nú tala flestir í Nokia í stað þess að ganga í 
þeim og stígvél eru orðin tískuvara sem fást í öllum regnbogans litum 
með ýmiss konar myndum á. Stígvélin gera samt ennþá sitt gagn og eru 
frábær fótabúnaður á votum haustdögum. Það er svo bara bónus ef þau 
eru það lífleg að þau geti komið manni í gott skap á sama tíma og þau 
halda fótunum þurrum.

Litrík og lífleg stígvél á 
grámyglulegum dögum

Álfabakka 12 Mjódd.  s. 5572400
Háaleitisbraut  58-60. s. 5531380

 www.bjorg.is

20% afsláttur af 
gluggatjaldahreinsun

í nóvember



Það væri ömurlegur dauðdagi að lenda í klóm jólakattarins. 

Jólahlaðborð, litlu jólin, jólaböll barnanna, jólaglögg og margs konar 
jólaskemmtanir færast nær eftir því sem sólin lækkar á lofti. Það er því 
ekki seinna vænna en að verða sér úti um fínan alklæðnað til að fara í 
þessar veislur. Enda stendur okkur öllum enn ógn af jólakettinum sem 
kallar ekki allt ömmu sína þegar hann kemur auga á fólk í gömlum 
sparifötum. Og hvern langar til að lenda í slíkum voða? Er ekki kom-
inn tími á að kíkja í búðir?

Áttu jólaföt?



Það eru ekki bara konur sem 
þurfa að hugsa vel um sig. 
Karlmenn geta líka annast 
húðina sína án þess að virka 
„metró“.

...fyrir utan það þá þarf enginn að 
vita hvað karlmaður geymir í skápn-
um inni á baði hjá sér og í stað þess 
að drattast um með komplexa yfir 
því hvað húðin er slæm, þá er alveg 
eins gott að gera bara eitthvað í því. 
Í æ ríkari mæli hafa snyrtivöru-
framleiðendur sett á markaðinn 
vörur sem eru eingöngu ætlaðar 
karlmönnum. Við framleiðsluna er 
tillit tekið til þess að húð karlmanna 
er grófari en húð kvenna og verður 

oft fyrir meira áreiti, t.a.m við rakst-
ur. Við hönnun umbúða er einnig 
tekið tillit til þess að það eru strákar 
sem eru að fara að nota þær, og þess 
vegna höfðar útlit þeirra oftast til 
strákanna, sem og lyktin. 

Strákar geta líka 
verið sætir 

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 3533

Peysur
í úrvali
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Úr húsi einu á Álftanesi heyrist 
vefur sleginn. Þar situr húsfreyj-
an Friðbjörg Kristmundsdóttir við 
göfuga iðju sína.

Friðbjörg hefur komið sér upp vefstofu úti 
í bílskúr og nú er þar að verða til dýrindis 
ullarefni sem á að fara í þjóðbúningasvunt-
ur. Úr afganginum ætlar hún að sauma púða. 
„Þetta er mitt hobbý,“ segir hún brosandi og 
gerir hlé á slættinum. Samt er hún að keppa 
við klukkuna því svuntuefnið þarf að klárast 
fyrir kvöldið svo það komist til Ísafjarðar 
morguninn eftir. 

„Það vantaði einhvern sem tæki að sér 
að vefa í svuntur,“ segir hún og útskýrir að 
vefnaði megi skipta í listvefnað og hagnýt-
an. Hún kveðst vera í hagnýtu deildinni og 
hafa meðal annars ofið dúka og mottur til 
heimilisnota. En hvar kynntist hún vefnaði 
eða hvaðan er áhuginn sprottinn? „Ég flutt-
ist til Svíþjóðar á tíunda áratugnum og þar 
lærði ég handverkið. Hafði reyndar horft á 

stólana hjá Heimilisiðnaðarfélaginu en kom 
því aldrei í verk að læra hér. Svo gafst mér 
tækifæri til þess þarna úti. Ég bjó í Borås 
og skólinn var í Fristad sem er þar rétt hjá. 
Svæðið allt er þekkt fyrir þráðlist.“   

Sköft, skammel, skeið, haföld, skyttur og 
skil eru tækniorð í heimi vefarans því vef-
stóll er heilmikið árafæri og það er gaman 
að sjá hvernig hann virkar. Láréttir þræðir 
liggja gegnum haföldin og skeiðina og skilj-
ast í sundur þegar Friðbjörg stígur á skamm-
elið niður við gólf. Gegnum skilin rennir 
hún svo skyttum með lituðu einbandi í gegn. 
Það kallar hún ívaf. Þótt vefurinn sé 1,5 m 
á breidd þá skutlar hún skyttunum alla leið 
í einni sveiflu. Til þess þarf bæði kraft og 
lagni. 

Friðbjörg segir mörg handtök við að setja 
upp vef. „Ég fæ systurnar og börnin til að 
hjálpa mér,“ segir hún og bætir við. „Tveir 
geta ráðið við þetta en það er enn betra 
þegar fleiri fást til verka.“ Hún segir tals-
verða útreikninga þurfa að eiga sér stað áður 
en hafist er handa. „Strákarnir mínir kalla 
vefstólinn tölvu fortíðarinnar því uppsetn-
ingin krefjist svo mikillar hugsunar. Þeir fást 
við forritun svo þeir þekkja þetta,“ segir hún 
brosandi.

Spurð hvort þetta áhugamál hennar þyki 
ekki sérstakt svarar hún. „Meðan ég var með 
vefstólinn inni í íbúðinni vakti hann mikla 
athygli og margir þurftu að klappa honum. 
Karlmenn voru sérstaklega hrifnir af því 
þeim fannst stóllinn svo flókið fyrirbæri.“ 

Nú berst talið að stöðu vefiðnar í landinu 
sem hljótt er um. Friðbjörg segir þó vefnað-

arnámskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu full-
setið um þessar mundir. „Það er mikill áhugi á 
handavinnu og hönnun núna hjá yngra fólki 
og vinsældir vefnaðar að aukast. Enda ætti 
það að vera undirstöðugrein í hönnunarnámi 
að vita hvernig tau verður til.“

 Nú dugar ekki að tefja Friðbjörgu lengur. 
Hún þarf að halda áfram með svuntuefnið 
svo Ísfirðingar geti farið að sauma úr því og 
þess má geta að svuntuefni eftir hana fást í 
þjónustudeild Heimilisiðnaðarfélagsins.

Vefstóllinn er tölva fortíðarinnar

 { heimilið } 
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Á Kjalarnesinu stendur nú yfir dásamlegur jólamarkaður í sér-
stöku húsi sem kallast Englar og Fólk. Húsið liggur við bæinn 
Vallá og minnir um margt á orm sem hringar sig á bak við 
húsið. Þegar inn í Engla og fólk er komið tekur við ævintýra-
heimur sem dregur fram upphrópunina „vá“ af vörum þeirra 
sem yfir þröskuldinn stíga, en þarna er um að ræða algera hátíð 
fyrir alla fagurkera og þá sem gjarna vilja kalla sig jólaálfa. Ekki 
nóg með að húsið sem slíkt sé alveg einstakt og óviðjafnanlega 
fallegt á að líta, heldur er úrvalið á markaðnum eitthvað sem 
gefur jólunum nýja vídd.

Hjördís Gissurardóttir er vel þekktur fagurkeri og eigandi 
Engla og fólks, en allt árið um kring hefur hún hugann við 
jólin þegar hún ferðast um Evrópu og velur það sem vera skal 
á markaðnum. „Ég legg mikla áherslu á það að hafa úrvalið 
gott og ríkulega fjölbreytni af vörum í stað þess að kaupa mikið 
magn af hverjum hlut fyrir sig. Þetta þarf að vera svolítið sér-
stakt,“ segir Hjördís en vörurnar á markaðnum koma m.a. frá 
Frakklandi, Ítalíu, Sviss og Belgíu. Áður hefur Hjördís haft jóla-
hlaðborð og ýmsar uppákomur í Englum og fólki, en undanfarin 

Ævintýraheimur Engla 
og fólks við Esjurætur
Jólamarkaðurinn á Kjalarnesinu er fagnaðarefni fyrir fagurkera og aðra unnendur ljósa og lita.

Framhald á síðu 6

 { heimilið } 



6

þrjú ár hefur allt snúist um jólamarkaðinn sem verður fallegri 
með hverju árinu sem líður. Og þar er margt skemmtilegt að
finna. Jólakúlurnar eru t.d. ekki bara kúlur heldur bangsar, 
fiðrildi, sæhestar og sirkusstelpur svo ekki sé minnst á borð-
búnaðinn, lampana, myndirnar, púðana og allt hitt sem eykur 
á yndið í lífinu. Verðbilið á því sem finna má á markaðnum er 
mjög breitt, allt frá 250 krónum upp í fimmtíu þúsund krónur 
og óhætt er að fullyrða að verðlagningin sé samkeppnishæf 
miðað við það sem gerist í verslunum í borginni. 

Markaðurinn er opinn frá 18-22, mánudaga til fimmtu-
daga. Ef fólk kýs að koma utan hefðbundins opnunartíma þarf 
að bóka fyrirfram og þá eru minnst teknir tíu manna hópar. 
Nánari upplýsingar fást í síma 8995199.

Framhald af síðu 4

 { heimilið } 



HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 
WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS 10:00 - 18:00
LAU 11:00 - 16:00 • SUN 13:00 - 16:00

Hjá okkur færðu eingöngu gæðavörur frá viðurkenndum framleiðendum
víðsvegar að úr heiminum - við höfum samið um ótrúlega hagstæð verð
sem koma sér vel fyrir viðskiptavini okkar.

Við erum stolt að því að kynna hágæða dýnur frá ameríska framleiðandanum
Comfortaire og ítalska framleiðandanum Manifattura Falomo. Bæði þessi
fyrirtæki vinna eftir háum gæðastöðlum og hafa fram að færa spennandi
tækninýjungar sem tryggja þér góðan svefn og betri hvíld.

Hjá okkur færðu einnig vönduð rúm, heilsukodda, hvíldarsófa, hvíldarstóla,
hágæða nuddstóla, svefnsófa (með heilsudýnu), svefnherbergishúsgögn og
aðra fylgihluti sem tengjast svefn og hvíld. 

LÚR ER NÝ VERSLUN MEÐ ALVÖRU 
LAUSNIR FYRIR FÓLK SEM GERIR KRÖFUR 
UM GÓÐAN SVEFN OG BETRI HVÍLD
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OPNUNARTILBOÐ
NÆSTU DAGA BJÓÐUM VIÐ GLÆSILEG

AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

ATH. VIÐ HÖFUM EINNIG OPIÐ Á SUNNUDÖGUM
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að bóka fyrirfram og þá eru minnst teknir tíu manna hópar. 
Nánari upplýsingar fást í síma 8995199.

Framhald af síðu 4
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Hægindastóll áður kr. 79.900 

Nú aðeins kr. 39.900

opnunartilboð í dag!

Ekta ítalskt leður - hátískuhúsgögn á miklu lægra verði 

Sófasett

(3 + 1 + 1)  kr. 199.900
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opnunartími:
virka daga 15.00 – 20.00
laugardaga 12.00 – 16.00

 Hringstóll kr. 59.900

minimal  •  miðhraun 14  •  garðabær  •  sími 517 4008  •  (við hliðina á sappos)



Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Linda Þorvaldsdóttir málari:

„Einfaldlega besta málningin 
sem ég hef notað.“

Ýrist lítið 

Að ýrast = að slettast úr rúllunni.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut  • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík

Núpur byggingarvöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi

Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík

KÓPAL Glitra
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Heimilishald nútímans er tækni-
væddara en fyrsta tunglferjan. 
Tæknin sem til er nú í dag er svo 
ótrúleg að hún myndi sóma sér vel 
í hvaða framtíðarmynd sem er. Þú 
getur gengið að útidyrunum þar 
sem lithimnuskanni hleypir þér 
inn. Þú segir nafnið þitt í forstof-
unni og ljósin kvikna eftir þínu 
höfði, sjónvarpið býður gott kvöld 
og kaffivélin fer í gang um leið 
og þú segir orðið latte. Ísskápur-
inn, sem rétt áðan sendi þér SMS 
þar sem stóð að mjólkin væri 
búin, lætur þig vita hvar 

börnin þín eru með þeirra eigin 
rödd, og tónlistarmiðstöðin setur á 
rólega tónlist enda klukkan orðin 
margt.

Þetta er allt hægt í dag en kostar 
því miður handlegg og fót auk yfir-
vinnu næstu 30 árin. Sumt þarf að 
sérsmíða og annað sérpanta. Sumt 
af þessu fæst aftur á móti í næstu 
verslun.

Securitas eða Öryggismiðstöðin 
geta séð um lyklalausa aðgengið 
án teljandi vandræða. Tónlistar-
miðstöðin fæst 

hjá Heimilistækjum og hvað varðar 
sjónvarpið er hægt að fá risastóra 
HD flatskjái í flestum raftækjabúð-
um. Sjónvarpið býður þér kannski 
ekki góðan dag en hver vill svo 
sem að það tali við mann. Látum 
heldur þá sem í sjónvarpinu eru um 
að tala. 

Ísskápar með snertiskjá þar sem 
hægt er að geyma uppskriftir, taka 
upp skilaboð og fá upplýsingar um 
næringarinnihald fæðutegunda eru 
til í næstu heimilistækjaverslun, 

t.d. í Rafha.
Til að toppa þetta allt geturðu 

keypt spansuðuborð.
Spansuðuborð er helluborð 
sem hitar potta og bara potta. 
Borðið lítur út eins og spegil-
slétt plastplata þar sem búið 
er að merkja fyrir hellum. 
Borðið notast við segul-
svið sem kemur hreyfingu á 
öreindir atóma og myndar 
þannig hita. Galdurinn er 
að borðið hitar bara seg-
ulmálma og ekkert annað. 
Þú getur haft bullsjóðandi 
vatn í potti, tekið hann 
upp og skellt hendinni 
beint á borðið þar sem 
potturinn stóð án þess að 
brenna. Ylurinn er bara 
frekar þægilegur.

Þessi tækni hefur verið 
til í 20 ár en aðeins á síðustu 
árum hefur hún orðið nógu 
ódýr til almenningsnota. Til 
að kóróna þetta allt er spans-
uðuborð allt að helmingi 
fljótara að hita innihald potta 
en aðrar gerðir helluborða og 
tekur mun minni orku í það.

tryggvi@frettabladid.is

Hátæknivædd heimili
Raddstýrð stjórntæki, lyklalaust aðgengi, talandi tölvur og kaldur hiti.

Á Netinu er að finna skemmtilega 
vefverslun sem heitir www.wallt-
er.com. Vefverslun þessi sérhæfir 
sig í margskonar veggskreyting-
um en slíkar skreytingar geta ger-
breytt útliti herbergis á örskömm-
um tíma. Á vefsíðunni er hægt að 
kaupa allskonar skraut, m.a. hringi, 
dropa, ferhyrninga, sexhyrninga, 
stjörnur og fleira. Skreytingarnar 
koma grunnaðar til kaupandans, 
sem þarf þá ekki að gera annað en 
að mála þær í sama lit og fyrir er 
á herbergisveggnum, eða í öðrum 

lit vilji fólk fá öflugri áhrif fram. 
Svona skreytingar gætu verið sér-
lega flottar fyrir ofan rúm til að 
koma í stað rúmgafls en einnig 
myndu þær sóma sér vel á stofu-
vegg, gangi eða hreinlega hvar 
sem fólki finnst skreytingar þörf. 
Skreytingarnar eru sjálflímandi og 
festast vel á veggina, en athuga 
þarf þó að vanda vel til verksins 
og vera búin að ákveða hvernig 
mótin skulu raðast áður en ráðist 
er í upplímingarnar. 

mhg

Öðruvísi veggir
Upphleypt munstur gefa herberginu nýja vídd



Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur 
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

TM MOSFELL EHF   •    MIÐHRAUNI 14   •    SÍMI 566 6606   •    FAX 566 6619   •    MOSFELL@MOSFELL.IS

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ 
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Sumum finnst púðar hálfgert prjál. Hver þarf á því að halda að taka alla púða af rúminu á 
kvöldin bara til að raða þeim á næsta dag? Hins vegar er því ekki að neita að púðar geta 
verið hin mesta prýði enda fást þeir í öllum stærðum og gerðum, fallega útsaumaðir með 
skemmtilegum mynstrum. 

Þá geta þeir einnig bætt upp og dregið 
fram annað það sem fallegt er í stofu eða 
svefnherbergi enda iðulega hægt að fá rúm-
teppi eða mottur í sama þema.

Svo getur 
einnig verið 
skemmtilegt að 
taka sig til og 
sauma sjálfur 
púðaver úr því 
efni sem manni 
líkar best og fer 
vel við annað 
stofustáss.

12

Líflegar
vatnskönnur
Hægt er að gera mánu-
dagsýsuna skemmti-
lega.
Vatn er besti 
drykkurinn. Hann 
hentar sérlega vel 
með hversdagsmatn-
um, soðnu ýsunni, 
kjötbollunum og kál-
bögglunum. Það þarf 
þó ekki að vera neitt 
hversdagslegt að 
borða slíkan gæða 
heimilismat og 
skemmtilegt að 
lífga upp á mat-
arborðið með 
til að mynda 
líflegum vatns-
könnum.

Í eldhúsið

Púðar eru heimilisprýði
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Á netinu
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Veggfóður er snilldarfyrirbæri fyrir 
lita- og munsturglaða sem annað-
hvort vilja lífga upp á einn vegg í 
íbúðinni eða alla. Veggfóður er líka 
hægt að setja inn í skápa, í hillur 
eða á borð. Flestir veggfóðra þó 
stofuna eða líma veggfóðrið upp 
þar sem gestir ættu að geta séð það. 
Fólk ætti þó alls ekki að hugsa ein-
göngu um hvernig íbúðin lítur út í 
augum gestkomandi, heldur á hún 
fyrst og fremst að gleðja þá sem þar 
búa. Þannig getur veggfóður prýtt 
veggi í svefnherbergi, þangað sem 

engir eða fáir gestir koma. Við rák-
umst á þetta skemmtilega veggfóð-
ur á netinu, sem er einstaklega fal-
legt og við fyrstu sýn lítur út fyrir 
að vera þakið blómum. Við nánari 
athugun kemur þó í ljós að í blóm-
unum eru berar konur, ekki ólíkt 
felumyndinni af Freud sem fannst á 
mörgum heimilum hér áður fyrr. Á 
annarri vefsíðu fundum við falleg-
an veggfóðursrenning, sem er mikið 
listaverk, en lítil blóm eru skorin út 
í veggfóðrið og teygja þau sig frá 
veggnum.

Erótík og þrívídd 
í veggfóðri

Skandinavísk
hönnun
Uppboðshúsið Laurizt er stað-
sett í Danmörku en er með 
sýningasali í Svíþjóð, Noregi 
og Þýskalandi. Hér er að finna 
úrval af gripum eftir þekkta og 
minna þekkta listamenn. Laur-
izt selur líka antíkmuni og not-
aða hluti af öllum gerðum og 
stærðum. Ef þú ert á höttunum 
eftir skandínavískri hönnun 
ættirðu endilega að kíkja á 
Lauritz. Munið að kanna regl-
urnar hjá tollinum. Netslóð 
Laurizt er www.lauritz.com.
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Hönnuðurinn Marcel Wanders fæddist í Boxtel í Hol-
landi. Hann útskrifaðist með láði frá listaháskól-
anum í Arnheim árið 1988. Wanders vakti fyrir 
alvöru áhuga þegar hann kom fram með hönn-
un sína á hnútastólnum svokallaða árið 1996. Í 
dag hannar hann fyrir mörg stór nöfn á borð við 
B&B Italia, Bisazza, Poliform, Moroso, Flos, Boffi, 
Cappellini, Droog Design og Moooi en hann er einn af 
stofnendum þess og listrænn stjórnandi.

Þó nokkur verk Marcels Wanders hafa verið valin á 
sýningar um allan heim, líkt og í Museum of Modern Art í 
New York og San Francisco.

Hann er margverðlaunaður hönnuður og var nú síðast 
útnefndur hönnuður ársins í Elle Decoration International Design 
Awards

Fleiri upplýsingar er að finna á vefsíðunni www.marcelwand-
ers.com.
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Meiriháttar Marcel
Flott hönnun Hollendingsins Marcels Wanders.

Lífleg
heimilisverk
Alltof mörgum 
leiðist að vinna 
heimilisverkin. 
Þau eru hins 
vegar nauðsyn-
leg og stuðla að 
hreinu og fallegu 
umhverfi sem 
öllum líður vel 
í. Ef þú ert ein/n 
þeirra sem kvíðir 
því að þurfa að 
taka í sóp eða 
vaska upp, 
þá er tilval-
ið að nota lit-
rík og skemmti- l e g 
verkfæri í verkið. Þessir litríku 
og líflegu sópar fást í Hagkaup 
og lífga heldur betur upp á 
tilveruna. Maður grípur í sóp-
inn og áður en maður veit af, 
sópar maður syngjandi glaður 
mylsnu og kusk upp af gólfinu. 
Hægt er að fá uppþvottahanska 
og bursta í stíl við sópana. 

kústar

Er verið að mála stofuna eða svefn-
herbergið? Prófaðu að mála heilan 
vegg í öðrum lit en hina veggina 
í herberginu. Þetta kemur einstak-
lega vel út ef hinn liturinn tónar vel 
saman við hinn litinn í herberginu. 
Galdurinn við þetta er að það gerir 
dauflegri herbergi áhugaverðari og 
líflegri og þar að auki undirstrikar 
þetta arkitektúr herbergja sem eru 
óvenjuleg í laginu. 

Annað sniðugt ráð er að mála 
ferhyrning í hæfilega afgerandi lit 
í miðju herbergi. Skær litur í and-
stöðu við allt annað á svæðinu og 
getur það skapað notalega sveiflu í 
rýminu. Munið þetta næst þegar þið 
takið upp málningarpensilinn. 

Heilræði við 
húsamálun

























30%
Útsala
20-40% afsláttur

20-30% afsláttur af rúmum
Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-14Nýtt kortatímabil

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur



Þessi spurning kviknar líklega af 
þeirri staðreynd að tveir keisarar 
sem báðir tóku sér nafnið Napó-
leon ríktu í Frakklandi á 19. öld. Sá 
fyrri var Napóleon Bónaparte eða 
Napóleon I, en sá síðari tók sér tit-
ilinn Napóleon III. Það liggur því 
nokkuð beint við að velta fyrir sér 
hver var Napóleon II. 

Eiginlega er hægt að svara spurn-
ingunni um tilvist Napóleons II 
bæði játandi og neitandi. Í huga 
Napóleons I byggðist keisaraveld-
ið á því að hann gæti eignast karl-
kyns erfingja. Kona Napóleons, 
Jósefína, gat ekki eignast börn og 
því skildi hann við hana og giftist 
Maríu Lovísu, dóttur Austurrík-
iskeisara, árið 1810. Ári seinna ól 
hún sveinbarn, Napóleon Frans 
Jósef Karl Bónaparte. Napóleon 
yngri hlaut heiðurstitilinn ,konung-
ur Rómar‘, líkt og erfingi bresku 
krúnunnar ber titilinn ,prinsinn af 
Wales‘. 

Árið 1814 hafði Napóleon I farið 
halloka í styrjöldum sínum og 
neyddist til þess að segja af sér 
keisaradómi. Hann gerði það með 
því skilyrði að við völdum tæki 
sonur hans, þá þriggja ára, en ekk-
ert mark var tekið á þessari ósk. 
Napóleon I var sendur í útlegð til 
eyjunnar Elbu og sonurinn varð 
eftir hjá Maríu Lovísu, móður 
sinni.

Ári seinna reyndi Napóleon I aftur 
að ná völdum en varð að lúta í gras 
í orrustunni við Waterloo. Eftir 
hana sagði Napóleon af sér keisara-
dómi á ný og bað aftur um að sonur 
sinn tæki við völdum. Í þetta sinn 
samþykkti franska þingið beiðni 

Napóleons, og því ríkti fjögurra 
ára drengur í um það bil tvær vikur 
yfir Frakklandi að nafninu til áður 
en bandamenn komu til Parísar og 
settu snáðann af. Þar með lauk end-
anlega valdatíð þeirra feðga en 
Napóleon I eyddi síðustu árum ævi 
sinnar í útlegð á St. Helenu í Suður-
Atlantshafi þar sem lést árið 1821.

Eftir Napóleonsstyrjaldirnar fékk 
Napóleon yngri titilinn ,hertoginn 
af Reichstadt‘ en var í raun hálf-
gerður fangi í Austurríki. Hann dó 
úr berklum árið 1832, einungis 21 
árs. Eins og með föður hans hafa 
heyrst raddir um að honum hafi 
verið byrlað eitur en líklega er 
engin leið að komast að hinu sanna 
í málinu.

Engir nema hörðustu stuðnings-
menn Bónaparte-ættarinnar kalla 
Napóleon Frans Jósef Karl Bóna-
parte nafninu Napóleon II. Samt 
sem áður ákvað frændi þeirra 
feðga, Loðvík Napóleon, árið 1852 
að taka upp nafnið Napóleon III í 
virðingarskyni við stutta valdatíð 
frænda síns.

Stefán Gunnar Sveinsson, 
sagnfræðingur

Fræðimenn eru nokkurn veginn 
sammála um að það sem veldur 
hækkun á hitastigi jarðar sé auk-
inn styrkur svokallaðra gróðurhúsa-
lofttegunda af mannavöldum. Sú 
lofttegund sem leikur hér lykil-
hlutverk er koltvíoxíð. Meðal ann-
arra gróðurhúsalofttegunda eru 
vatnsgufa, metan, tvínituroxíð, 
óson og ýmis halógen-kolefnissam-
bönd sem framleidd eru í iðnaði.

Til þess að átta sig á verkan þess-
ara efna og hvers vegna þau eru 
kennd við gróðurhús er mikilvægt 
að skoða hvernig geislar sólar 
hegða sér á jörðinni. 

Þegar sólargeislar falla á loft-
hjúp jarðar endurkastast 26 pró-
sent þeirra strax aftur út í geim-
inn vegna frákasts frá skýjum og 
ýmsum ögnum í lofthjúpnum. 
Skýin og agnir í andrúmsloftinu 
gleypa svo í sig um nítján prósent 
þeirra geisla sem berast frá sólu 
en afgangurinn, 55 prósent, nær 
að yfirborði jarðar. Af þeim geisl-
um er 4 prósentum varpað strax 
aftur út í geim. 51 prósent hefur 
síðan margvísleg áhrif og veldur 
meðal annars bráðnun jökla, upp-
gufun vatns og hitun yfirborðsins. 
Síðast en ekki síst nýtast þessir 
geislar til ljóstillífunar plantna. 

Geislar sólar sem ná yfirborði 
jarðar eru ljós og önnur rafsegul-
geislun með stuttri bylgjulengd. 
Orka þeirra vermir jörðina og 
sendir þá jörðin frá sér sem 
varmageislun með talsvert meiri 

bylgjulengd en upphaflega ljósið. 
Aðeins brot af síðarnefndu geisl-
unum berst þó út fyrir lofthjúp-
inn; meirihluti þeirra er fangaður 
af sameindum í andrúmsloftinu 
sem við nefnum í daglegu tali 
gróðurhúsalofttegundir. Geislun-
in frá yfirborði jarðar hitar sam-
eindir þessara efna í lofthjúpnum 
og þær endurkasta hitageislum í 
allar áttir. Allt að níutíu prósent 
þessara geisla berast aftur til 
jarðar, hita hana og kastast svo 
aftur út í loftið. Þannig gengur 
þetta fyrir sig aftur og aftur. Því 
má segja að lofttegundirnar virki 
eins og gróðurhús þar sem þær 
halda varmanum innan lofthjúps-
ins svipað og loft og gler í gróður-
húsi heldur varmanum inni þó að 
húsið sé ef til vill ekki hitað upp 
sérstaklega. 

Aukning gróðurhúsalofttegunda í 
andrúmslofti hækkar hita loft-
hjúpsins þar sem fleiri agnir eru 
til þess að gleypa í sig geislana og 
endurkasta þeim. Þetta getur haft 
slæmar afleiðingar fyrir lífríki 
jarðar. Þó má ekki gleyma því að 
gróðurhúsaáhrif eru náttúrulegt 
fyrirbæri í lofthjúpi jarðar og ef 
þeirra nyti ekki við væri allt að 
33° C kaldara á jörðinni. Meðalhiti 
jarðar væri þá allt að -18° C en 
ekki +15° C eins og nú er. Því leika 
gróðurhúsalofttegundir lykilhlut-
verk í því hversu lífvænlegt er á 
jörðinni. 

Jón Már Halldórsson, 
líffræðingur



K rystian Marek Wojcik er 31 
árs smiður frá Szczecin í Pól-

landi. Hann hefur starfað sem 
smiður og verkstjóri á byggingar-
svæði í Póllandi frá tvítugu og 
hefur nú starfað hjá Ístak frá því í 
janúar. Krystian er gott dæmi um 
hinn dæmigerða Pólverja sem 
hefur komið til starfa á Íslandi 
síðustu misserin. 

Krystian starfaði á vegum 
Ístaks við byggingu Ikea í Garða-

bæ fyrr á árinu og vinnur nú við 
byggingaframkvæmdir þar í 
grenndinni. Hann hefur fimm ára 
menntun sem smiður úr tækni-
skóla í heimaborg sinni, Szczecin, 
og hefur starfað á byggingasvæð-
um þar og í borginni Stovgovd 
Szczecinski. Hann segist hafa 
komið til Íslands út af peningun-
um, hann fái miklu betri laun hér.

„Vinur minn hringdi í mig og 
sagðist hafa fundið vinnu á Íslandi 

á Netinu. Hann spurði hvort ég 
vildi koma með til Íslands ef við 
fengjum vinnuna og ég ákvað að 
slá til,“ segir Krystian. 

Krystian vinnur tíu tíma á dag 
nú í skammdeginu og átta tíma á 
laugardögum. Hann er ánægður 
með launin, fær ókeypis húsnæði 
og að hluta til ókeypis fæði. Hann 
býr í stóru húsi í Hafnarfirði á 
vegum Ístaks þar sem þeir búa 
saman átján samstarfsmenn.  

Krystian á fjölskyldu heima í 
Póllandi, eiginkonu sem starfar í 
Ráðhúsinu í Szczecin og tvo stráka, 
sextán ára og tveggja og hálfs árs. 
Hann fer heim á sex mánaða fresti 
og dvelst hjá fjölskyldunni í hálf-
an mánuð.

Hann hefur áhuga á að vinna 
hér út næsta ár og klára verkefni 
Ístaks í Garðabænum, fara þá 
heim til Póllands og ákveða með 
fjölskyldunni hvort þau vilji flytja 
hingað öll og setjast hér að. 

Vinur fann vinnuna á netinu

U
m mánaðamótin 
júní-júlí voru 
íbúar landsins 
rúmlega 300 þús-
und og voru horf-
ur á því að fólks-

fjölgunin yrði nálægt þremur 
prósentum á árinu. Það er meiri 
fjölgun á einu ári en hefur verið í 
áratugi. Í septemberbyrjun var 
ljóst að um og yfir sjö þúsund 
útlendingar hefðu komið til lands-
ins fyrstu níu mánuði ársins. 
Útlendingar eru nú taldir vera um 
sextán þúsund talsins, þar af er 
talið að um átta þúsund og fimm 
hundruð hafi komið á þessu ári. 
Útlendingar eru taldir vera nú um 
5,4 prósent mannfjöldans á land-
inu.

Í dag eru það fyrst og fremst 
karlar sem koma hingað til lands 
og flestir fara þeir til starfa í fram-
kvæmdum og byggingariðnaði.

Segja má að hinn dæmigerði 
útlendingur sé pólskur karlmaður 
á fertugsaldri, líklega 37 ára eða 
tæplega það, kvæntur með konu 
og eitt til tvö börn í Póllandi. Hann 
kemur hingað peninganna vegna, 
til að geta búið fjölskyldunni betra 
líf.

Pólverjinn hefur ráðið sig í beint 
ráðningarsamband hjá verktaka-
fyrirtæki hér í gegnum vinnumiðl-
un í Póllandi eða í gegnum kunn-

ingsskap hér á landi og í Póllandi. 
Hann starfar í byggingariðnaði 
fyrir austan, eða á höfuðborgar-
svæðinu, og er annaðhvort á iðn-
aðarmanna- eða verkamannalaun-
um. Það fer þó algjörlega eftir 
fyrirtækjum. Ef Pólverjinn er iðn-
lærður er hann að öllum líkindum 
trésmiður. Margir eru líka bíl-
stjórar. 

Hinn dæmigerði útlendingur er 
líklega félagsmaður í Samiðn eða 
Eflingu ef hann starfar á höfuð-
borgarsvæðinu eða Afli starfs-
greinafélagi fyrir austan.

Hinn dæmigerði pólski iðnað-
armaður á höfuðborgarsvæðinu 
hefur líklega um 290 þúsund krón-
ur upp úr krafsinu á mánuði. 
Byggingaverkamaðurinn hefur 
125.850 krónur í grunnkaup, er þá 
í sjötta launaflokki á Eflingartaxt-
anum með eins árs starfsreynslu. 
Ef hann er með þriggja ára starfs-
reynslu fær hann 129.201 krónu í 
dagvinnulaun á mánuði.

Sé hinn dæmigerði útlendingur 
iðnaðarmaður með viðurkennt 
sveinspróf þá hefur hann 184.575 
krónur í dagvinnulaun á mánuði 
samkvæmt samningum Samiðnar 
og Samtaka atvinnulífsins. Þá er 
miðað við eitt ár í starfsreynslu. 
Hafi hann þriggja ára starfs-
reynslu er hann með 189.662 krón-
ur. 

Rétt er að taka fram að hinn 
dæmigerði útlendingur vinnur 
myrkranna á milli, tíu til ellefu 
tíma á dag, fimm daga vikunnar 
og átta tíma á laugardögum. Hann 
fær yfirvinnu borgaða samkvæmt 
því. Hann er óhemjuduglegur og 
mikill bjartsýnismaður, telur sig 
geta gert allt hvað sem allri  
menntun og réttindum líður. 

Útlendingur, sem starfar fyrir 
austan, býr þar í vinnubúðunum 
og hefur eitt herbergi út af fyrir 
sig. Starfi hann á höfuðborgar-
svæðinu er erfiðara að segja til 
um húsnæðið þar sem engar opin-
berar tölur eru um það. Af samtöl-
um við menn í verktakageiranum 
að dæma búa nokkrir saman í 
íbúð, oft tveir saman í herbergi og 
útvegar vinnuveitandinn oftast 
húsnæðið. Ef Pólverjinn leigir 
sjálfur þá deilir hann húsnæðinu 
með öðrum og borgar kannski um 
og yfir 30 þúsund í leigu á mán-
uði.

Hinn dæmigerði útlendingur er 
tímabundið við störf hér á landi og 
allar líkur eru taldar á því að hann 
hverfi aftur til heimalandsins eða 
fari til annars lands þegar störf-
um hans er lokið hér á landi. Ein-
hverjir velta því þó fyrir sér að 
setjast hér að og festa rætur og 
sýna opinberar tölur þá tilhneig-
ingu í auknum mæli, til dæmis 
tölur um börn með erlent ríkis-
fang í leikskólum og grunnskól-
um.

Í opinberum gögnum kemur fram 
að karlmenn eru í miklum meiri-
hluta þeirra útlendinga sem koma 
hingað til lands, eða tvöfalt fleiri 
en konurnar, og er það breyting 
frá því sem áður var þegar konur 

voru í meirihluta. Langflestir 
þeirra koma frá nýju ríkjunum 
átta í Evrópusambandinu en einn-
ig koma margir frá ríkjum utan 
Evrópu. Pólverjar eru langflestir 
á Íslandi eins og staðan er í dag, 
Litháar eru einnig margir og svo 
eru Kínverjar stór hópur, sérstak-
lega þó fyrir austan. 

Langflestir karlanna fara til 
starfa í byggingariðnaði og eru 
langstærstu einstöku vinnuveit-
endurnir fyrir austan, Impregilo 
og Bechtel, og stóru verktakafyr-
irtækin á höfuðborgarsvæðinu, til 
dæmis Ístak og ÍAV. 

Tölur hjá Hagstofunni sýna að 
konur voru hér áður fyrr í meiri-
hluta þeirra sem komu til landsins 
og fóru gjarnan í fiskvinnslu út 
um landið. Þessi þróun er gjör-
breytt. Nú eru það karlarnir sem 
koma fyrst og fremst hingað til 
starfa og þeir búa flestallir og 
starfa á höfuðborgarsvæðinu og 
fyrir austan. 

Fiskverkakona í Eflingu er 31 
árs og fær sömu laun og Eflingar-
maðurinn, rúmlega 125 þúsund 
krónur á mánuði fyrir fulla vinnu. 
Hún fær um og yfir 120 krónur í 
bónus á tímann. 

Bjartsýnir farandverkamenn
Pólskur karlmaður milli þrítugs og fertugs kemur til Íslands í leit að tímabundinni vinnu í byggingariðnaði en skilur fjölskylduna 
eftir í Póllandi. Guðrún Helga Sigurðardóttir dregur upp mynd af því hvernig hinn dæmigerði útlendingur lítur út.

 • 13.778 ÚTLENDINGAR Á ÍSLANDI 2005 

• 9.580 HAFA KOMIÐ TIL LANDSINS 2006





Þ
etta er tímamótasýn-
ing. Hvað hef ég hald-
ið margar sýningar? 
Ég veit það ekki. 
Alveg örugglega …
bíddu, ein, tvær … 

nei, ég veit það ekki. Örugglega 
sex til sjö stórar einkasýningar.“

Spessi hefur verið lengi að, 
með hléum þó. 

„Tuttugu ár? Já, eða síðan 1990. 
Eða, sko, ég tók myndir þegar ég 
var tíu ára. Fór þá út með mynda-
vél. Bara til að taka myndir. Eins 
og prófessional ljósmyndarar 
gera. Klára filmuna. Venjulegt 
fólk tekur eina mynd og svo tvær 
eftir mánuð. Svo gerðist ekkert 
fyrr en ég er 24 ára. Þá bjó ég í 
Kaupmannahöfn og keypti mér 
eldgamla Canon vél. Og þar var 
líka Siggi vinur minn áhugaljós-
myndari sem kenndi mér á vélina. 
Ég var mjög fljótur að skilja 
hvernig myndavélin virkaði. Var 
einhvern veginn alveg með þetta á 
hreinu. Og byrjaði að taka myndir. 
Strax komu flottar myndir. Ég var 
að þvælast í Kristjaníu með 
myndavél í allri hassvímunni. Þær 
voru að virka. Það var eitthvað. 
Einhver galdur.“

Og þannig byrjaði það.  Spessi bjó í 
Kaupmannahöfn í eitt og hálft ár.

„Já, og var mikið niðri í Kristj-
aníu. Var á sósíalnum. Vaknaði á 
daginn og fór niður í Kristjaníu. 
Hékk á Felleskökken.“

Líður tíminn og 9. áratugurinn 
rennur upp. Spessi tók myndir, 
ómarkvisst þó.

„Ég var eitthvað farinn að 
kunna að framkalla og svona. Fer 
ég til Hollands í skóla. Svo kemur 
sumarið og ég heim. Er að fara í 
skólann aftur næsta vetur. Þá er 
Gunnar Smári og þeir að taka við 
Pressunni. Þá vantaði ljósmynd-
ara. Ég sæki um og fæ bara djobb-
ið. Skemmtilegt tímabil og mikið 
að gerast. Ég myndaði allt blaðið. 
Þarna voru framsæknir menn. Jón 

Óskar var í umbrotinu og ég hafði 
mikið frelsi. Og var mjög frum-
stæður í aðferðum. Notaði aldrei 
flass. Var skrítinn blaðaljósmynd-
ari. Var með þrífót og var lengi að 
taka myndir. Lúxorlampi notaður 

og það sem var til á staðnum. Ég 
var að vinna við hliðina á Einari 
Óla ljósmyndara fyrir Alþýðu-
blaðið. Hann er einn sá skrautleg-
asti í myrkrakompunni. Með inn-
byggðan tæmer í stækkuninni. 

Stórfurðulegt hvernig hann gerði 
þetta. Ég lærði mikið af honum.“

Spessi var í tvö ár á Pressunni. Í 
botnlausri vinnu.

„Strax vinn ég til verðlauna á 
blaðaljósmyndarasýningu fyrir 
portrettmynd af Hallgrími Helga-
syni. Mér fór strax að ganga vel. 
Ljósmyndir þar voru öðruvísi en 
voru að birtast í öðrum blöðum. 
Þá. Af einhverjum ástæðum rekur 
Gunnar Smári mig. Ég held að 
hann hafi bara verið eitthvað pirr-
aður. Og ég sem fékk verðlaun 
bæði árin. En þegar ég horfi til 
baka þakka ég Gunnari Smára 
fyrir að hafa sparkað mér. Þá 
þurfti ég að hugsa upp á nýtt. Var 
að vinna í lausamennsku eftir 
þetta, gerði plötu-cover og svona. 
Síðan fer ég að spá í hvað ég væri 
að gera. Hvað situr eftir? Eftir 
alla þessa vinnu. Portrett þar og 
portrett hér. Ekkert samhengi. 
Mér fannst þetta vera tilgangs-
laust. Ekki neitt merkilegt sem 
maður var að gera. Vonleysistíma-
bil.“

En árið 1993 bregður Spessi sér 
aftur í skóla.

„Ég valdi myndlistarskóla. 
Ekkert að pæla í ljósmyndum 
bara. Og ekkert verið að spá í 
hvort mynd sé falleg eða ljót – allt 
gengur út á hugmyndina. Consept-
skóli. AKI í Hollandi. Já, neinei, ég 
var alveg streit þegar ég fór til 
Hollands. Engin hassvíma þá. Í 
skólanum var skemmtileg 
umræða, pælingar um myndlist: 
Hvað er hún? Hvenær verður ljós-
mynd myndlist? … Fyrstu önnina 
tók ég enga mynd. Var bara að 
pæla, skoða myndlist og sýningar. 
Ég gerði eina stóra sýningu í skól-
anum. Lenti inni á síðasta ári í 
þessum skóla. Og fékk ég að taka 
lokapróf. Hafði verið búinn að 
gera svo mikið. Fékk sjálfur að 
velja mér kennara. Og velja hvað 
ég vildi gera. Athyglisvert. Öll 
sýningin mín var unnin í húsinu 
sem ég bjó í. Fór ekkert lengra 
með myndavélina.“

Þegar Spessi kemur heim er allt 
breytt. Ljósmyndir hans einnig.

„Ég er þá orðinn allt öðruvísi 
hugsandi maður í sambandi við 
ljósmyndun. Um myndlist og ljós-
myndun og allt mögulegt. Síðan 
hef ég bara einhvern veginn mynd-
að út frá einhverjum hugmyndum 
frekar en mynda bara eitthvað. Í 
dag mynda ég ekkert nema ég sé 
búinn að pæla eitthvað í því. Og hef 
gert mörg konsept-verk eftir það. 
Seríur: Hetjur. Maður. Fólk. Bens-
ín. Tjaldstæði. Og núna: Location. 
Jájá, upp á enskuna. Ekkert 
íslenskt orð yfir þetta. Staðsetning 
nær því ekki alveg. Og svo er að 
koma út bók núna í byrjun desem-
ber sem heitir Location -- 224 blað-
síðna doðrantur. Í stóru broti. Ég 
gef þetta bara út sjálfur. Bókin er í 
hönnun núna í New York. Hjá 
Karlsson Wilker – spútnikstrákar í 
hönnun.“ 

Spessi spólar yfir ferilinn

Strax komu flottar myndir. Ég var að þvælast í Kristjaníu 
með myndavél í allri hassvímunni. Þær voru að virka.

Einn okkar allra sér-
stæðasti ljósmyndari er 
Spessi. Svo sérstæður 
að tala má um „spess-
aðan“ stíl. Um helgina 
verður opnuð sýning á 
nýjustu verkum hans í 
Hafnarborg í Hafnar-
firði. Í samtali við Jakob 
Bjarnar Grétarsson fer 
hann yfir ævintýra-
legan og brokkgengan 
feril sinn með nokkrum 
svipmyndum.



11 krónur um allt land í allan dag á öllum stöðvum

Kl. 15:00
Áheitaganga Félagsmiðstöðvarinnar Eden 

hefst við plan fj ölbrautarskólans og er gengið inn að Orkustöð.
Ef þú mætir með eitthvað bleikt eða í einhverju bleiku þá styrkir þú krakkana í 
félagsmiðstöðinni. Málið er nefnilega það, að Orkan greiðir fyrir hvern bleikan haus 

500 kr. og 250  kr. fyrir óbleika göngumenn. Rennur öll upphæðin til krakkanna í 
félagsmiðstöðinni.

Kl. 15:20
Snæfellska hljómsveitin Stuðbandið tekur á móti 
göngufólki og spilar fyrir gesti.

Dælt á fyrsta bílinn. Ragnar Haraldsson stofnandi 
fl utningafyrirtækisins, Ragnar og Ásgeir ehf., dælir á nýjasta bílinn 
úr fl ota fyrirtækisins.
Vöffl  ur, kaffi   og kakó í tjaldi handa öllum.
Orkugreipin, kraftakeppni í umsjón Heisa. 
Gestir reyna fyrir sér í þessari ofurgrein. 
Verðlaun í boði Orkunnar.

Ýmis skemmtiatriði:  Tónlist og fl eira skemmtilegt 
að hætti heimamanna. 

Á bleiku 
afsláttarskýi
um allt land

Í tilefni af opnun fyrstu bensínstöðvar Orkunnar á Vesturlandi 
og 11 ára afmælis fyrirtækisins, lækkum við lítrann um 

11 krónur um allt land í allan dag á öllum stöðvum

Gleðilegur dagur 
í Grundarfi rði
Gleðilegur dagur 
í Grundarfi rði
Einokun í sölu eldsneytis er hér með afl étt í Grundarfi rði og bleika 
ódýra bensínið frá Orkunni farið að renna. Menn hafa nú slegið upp 
veislu fyrir minna enda munar um minna þegar Orkan er annars 
vegar. Við sláum því upp sláandi skemmtilegri veislu á laugardaginn 
og bjóðum öllum bæjarbúum að slást í hópinn. 
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É
g tók þátt í því að ýta 
Blaðinu úr vör og starf-
aði þar sem fréttastjóri 
í rúmt ár. Það var ákaf-
lega skemmtilegt verk-
efni enda hef ég alltaf 

notið þess að starfa við fjölmiðlun. 
Eins og gengur og gerist var þetta 
mikil tarnavinna, stress og mikið 
ábyrgðarstarf sem fór ekki vel 
saman við fjölskylduaðstæður 
minar. Ég er fráskilin þriggja 
barna móðir og það var oft erfitt að 
púsla saman þessum tveimur heim-
um; vinnunni og fjölskyldunni. Þó 
að mér hafi fundist starfið mjög 
skemmtilegt saknaði ég þess að 
geta ekki notið meiri samvista við 
börnin mín,” segir Erna, sem líkt 
og margir aðrir foreldrar hefur 
áhyggjur af því að börnin séu orðin 
afgangsstærð í nútímasamfélagi. 
„Þegar ég var búin að sækja börnin 
í skóla og leikskóla fór mestur tími 
í að elda matinn, gefa þeim að 

borða og koma þeim í rúmið. Oft 
greip ég til aðkeyptra skyndilausna 
þegar kom að matargerðinni sem 
hvorki brögðuðust vel né voru góð 
uppspretta næringarefna. Eftir 
árið var ég viss um að það hlyti að 
vera hægt að framfleyta fjölskyldu 
með skynsamlegri hætti, að 
minnsta kosti þannig að ég gæti 
verið búin að elda þegar börnin 
kæmu heim, og það almennilegan 
og góðan mat.“ 

Erna segir hugmyndina að Ice-
landic fish & chips eiga rætur sínar 
að rekja til Bandaríkjanna, eða 
jafnvel Belgíu, þó að auðvitað sé 
rík bresk hefð fyrir þessari matar-
samsetningu, fisk og frönskum. 

„Eiginlega byrjaði þessi hug-
mynd að gerjast þegar ég var að 
vinna í New York á síðasta ári og 
rakst þar á alveg óendanlegt úrval 
af mat sem var bæði einfaldur og 
hollur,“ segir Erna og nefnir dæmi: 
„Þar er hægt að fá jafn einfaldar 

afurðir og nýkreistan appelsínu-
safa og múffur fullar af hnetum, 
fræjum, höfrum og fleiru hollu en 
ekki endalausum sykri og hvítu 
hveiti. Þetta ætti augljóslega heima 
hérna, eftirspurnin er án efa til 
staðar, en af einhverjum ástæðum 
er úrvalið hér mest af hveiti og 
sykurvarningi.“ Ernu finnst það 
furðulegt að þurfa að fara á ein-
hvern ákveðinn heilsustað til þess 
að fá einfalda og ferska matvöru 
en það sé í mörgum tilfellum ekki í 
boði á almennum veitingastöðum. 

„Eitt sinn þegar ég var á gangi á 
Lower East Side fann ég lítinn 
belgískan stað sem bauð eingöngu 
upp á franskar kartöflur með alls 
konar sósum. Ég hugsaði með mér 
að slíkur staður ætti vafalaust upp 
á pallborðið hérna heima enda 
erum við Íslendingar, eins og aðrir 
Norðurlandabúar, miklar kartöflu-

ætur. Ég er síður en svo undan-
skilin því mér finnst kartöflur 
alveg svakalega góðar,“ segir Erna 
og bætir því við að þá hafi hug-
myndin að því að opna veitinga-
stað kviknað og farið að gerjast 
með henni. 

„Fiskur er annað sem er í miklu 
uppáhaldi hjá mér. Sem barn var 
ég ekkert yfir mig hrifin af fiski 
enda var varla annað í boði en 
soðin ýsa. Það breyttist þegar ég 
komst á fullorðinsár og núna get 
ég ekki hugsað mér betri mat en 
fisk og þá sérstaklega þorsk. 
Þegar vinur minn einn benti mér 
svo á að aðgengi að fiski á veit-
ingastöðum hér heima væri ekki 
nógu gott varð eiginlega ekki aftur 
snúið. Þótt það sé hægt að fá góðan 
fisk á ýmsum fínni og dýrari veit-
ingastöðum er síður hægt að skjót-
ast inn og fá sér fisk eins og til 
dæmis með hamborgarana,“ segir 
Erna og bendir á að það sé hægt að 
fá sér pizzu og hamborgara nánast 
hvar sem er því slíkir staðir séu á 
öllum hornum. „Fiskur er, ólíkt 
hamborgurum og pizzum, við-
kvæmt hráefni sem ekki er hægt 
að meðhöndla hvernig sem er og 
ég sá því fram á að það þyrfti 
hreinlega að opna stað sem sér-
hæfði sig í matreiðslu fiskirétta. 
Fiskurinn fer auðvitað langbest 
með kartöflum svo ég sá að þarna 
væri komið efni í góðan veitinga-
stað með matseðil sem ég þyrfti 
ekki að skammast mín fyrir að 
bjóða börnunum mínum upp á.“

Það skiptir Ernu gríðarlega miklu 
máli að matur sé heilsusamlegur 
og því lagðist hún í mikla upplýs-
ingaöflun um olíur til þess að 
steikja upp úr. „Upphaflega hafn-
aði ég þeirri hugmynd að djúp-
steikja fiskinn því ég hélt að það 
væri skelfilega hollustustusnauð 
eldunaraðferð þó varla sé til sá 
maður sem ekki finnst steiktur 
matur góður. Ég komst hins vegar 
að því að ef matur er djúpsteiktur 
á réttum hita í góðri olíu er sú 
aðferð engu síðri eldun en margar 
aðrar,“ segir Erna en fiskurinn 
hennar verður því djúpsteiktur í 
speltdeigi, upp úr olíu sem unnin 
er úr hrísgrjónahýði. „Þessi olía er 
bæði hitaþolnari en gerist og geng-
ur og er sérlega E-vítamínrík en 
þessi olía nýtur mikilla vinsælda í 
Kaliforníu um þessar mundir. 
Frönsku kartöflurnar verða hins 
vegar ofnbakaðar í sérinnfluttri 
grískri ólífuolíu og eru í raun eins 
og það sem Bretar kölluðu upp-
runalega „chips“ eða flögur,“ segir 
Erna, sem ætlar að bjóða upp á tíu 
tegundir af köldum sósum með 
matnum en samt ekki kokkteilsósu. 
„Sósurnar eru alger nýjung á 
heimsvísu því þær eru unnar úr 
séríslensku hráefni í bland við 
ferskar kryddjurtir og fleiru góm-
sætu. Þeir sem hafa prófað þær 
eru á því að þarna sé á ferðinni nýr 
smellur í matarmenningunni.“

Það sem skiptir Ernu mestu 
máli er að kaupa einungis gott hrá-

Úr fjölmiðlum í veitingarekstur

Fjölmiðlakonan Erna 
Kaaber hefur heldur 
betur söðlað um því nú 
er hún hætt í fjölmiðl-
um og undirbýr opnun 
veitingastaðar. Þar mun 
fiskur leika aðalhlut-
verkið ásamt frönskum 
kartöflum, auk þess 
sem fjöldinn allur af 
mismunandi sósum 
verður á boðstólum og 
áhersla verður lögð á 
lífrænar afurðir. Erna 
sagði Sigríði Hjálmars-
dóttur hvernig það vildi 
til að hún hellti sér úr 
fjölmiðlun í veitinga-
bransann.



efni og vinna allan mat daglega á 
veitingastaðnum. „Til að mynda 
kaupi ég kartöflurnar frá Móður 
jörð og sker þær niður, velti þeim 
úr olíu, steinselju og Maldon-salti 
og baka þær. Það er ekkert forunn-
ið. Síðan verður töluvert úrval af 
kökum, brauði, múffum og fleiru 
sem verður algjörlega laust við 
hveiti og sykur og sumt jafnvel 
laust við egg og mjólk. Þar sem ég 
er mikill sælkeri finnst mér mikil-
vægt að fórna hvergi bragðgæðum 
þó að ég noti ekki þetta venjulega 
hráefni svo ég hef staðið í meiri-
háttar tilraunum í eldhúsinu til að 
sameina þetta tvennt, bragð og 
heilsu,” segir Erna og hlær.

Aðspurð hvernig þessi mikli áhugi 
á heilsusamlegu fæði hafi vaknað 
segir Erna: „Fyrir nokkrum árum 
síðan var ég komin á sterkar maga-
töflur og ég hugsaði með mér að 
það gengi ekki að kornung kona 
væri komin á magatöflur það sem 
eftir væri. Ég fór því að lesa um 
alls konar kúra, stefnur og strauma 
og hugmyndir um mat og næringu 
og á skömmum tíma varð ég for-
fallin áhugamanneskja. Matur er 
orkugjafi líkamans og þjónar miklu 
stærra hlutverki en að fylla mag-
ann. Líkaminn er eins og ein stór 
efnafræðitilraun og á síðustu árum 
hafa bæst inn í þá tilraun hérna á 
Vesturlöndum alls kyns efni sem 
við höfum ekki hugmynd um hvaða 
áhrif hafa á líkamann til lengri 
tíma.“ Erna segist hafa prófað sig 
áfram með mataræði og komist að 
því að hún bregðist sérlega illa við 
pakkamat og forunnum matvæl-
um. „Einn vinur minn, sem er verk-
fræðingur, sagðist ekki hissa á því. 
Hann segist sjálfur sneiða hjá mat 
sem verkfræðingar hafi komið 
nálægt enda hafi þeir ekki nokkurt 
vit á matargerð. Eftir nokkrar til-
raunir með eldamennsku og 
mataræði gat ég lagt töflunum og 
hef ekki tekið þær síðan, án þess að 
kenna mér meins.“

Icelandic fish & chips verður 
opnað í Tryggvagötunni fyrir jólin 
en eftir jól er stefnt á að opna stað í 
New York undir sama nafni. „Ég 
hef verið að smíða, hreinsa og hanna 
á fullu undanfarið og sjá fyrir mér 
hvernig staðurinn getur verið sem 
huggulegastur. Það má segja að Ice-
landic fish & chips sé lítið fjöl-
skyldufyrirtæki því fjölskyldan 
mín er með mér í þessu auk vina 
minna í Bandaríkjunum sem hafa 
áhuga á að gera þetta stærra og 
flytja konseptið út,“ segir Erna og 
heldur áfram: „Þar í landi eru menn 
sífellt að átta sig betur á mikilvægi 
þess að borða fisk. Fiskneysla hefur 
dregist gríðarlega saman á síðustu 
áratugum og það er sérlega óheppi-
legt því nánast úr honum einum 
fáum við omega 3 fitusýrur sem 
gegna mikilvægu hlutverki fyrir 
heilann. Fiskneysla dregur úr líkum 
á offitu, hjartasjúkdómum og þung-
lyndi en allir þessir sjúkdómar 
herja á Vesturlandabúa. Það er því 
ekki seinna vænna að auka fis-
kneysluna. Í mínum huga er það 
ekki síður þjóðagslega hagkvæmt 
að borða fisk en að flytja hann út,” 
segir hin orkumikla athafnakona 
Erna Kaaber. 

Karl Steinar Guðnason,
forstjóri
Tryggingarstofnunar
ríkisins

Við styðjum Ágúst Ólaf
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Ágúst Ólafur Ágústsson
varaformaður Samfylkingarinnar
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Sigurgeir Ólafsson
formaður
Samfylkingarinnar í 
Hafnarfirði

Felix Bergsson, leikari

Björgvin Guðmundsson
viðskiptafræðingur og
stjórnarmaður í 60+

Helgi Pétursson, fyrrv.
borgarfulltrúi

Falasteen Abu Libdeh,
skrifstofustúlka

Margrét Frímannsdóttir,
alþingismaður og fyrrv.
þingflokksformaður

Silja Aðalsteinsdóttir,
ritstjóri

G. Ágúst Pétursson,
formaður Jafnaðar-manna
í atvinnurekstri

Orri Páll Dýrason
trommari í Sigurrós

Haukur Már Haraldsson
framhaldsskólakennari

Pétur Pétursson
prófessor

Olav Veigar Davíðsson,
fyrrv. framkvæmda-
stjóri þingflokks
Samfylkingarinnar

Jón Sigurðsson,
fyrrv. ráðherra og
Seðlabankastjóri

Guðrún Birna le Sage de
Fontenay
laganemi

Hörður Oddfríðarsson
formaður Sundsambands
Íslands

Brynja Bjarnfjörð
Magnúsdóttir
varaþingmaður

Eva Kamilla Einarsdóttir
forstöðumaður
frístundaheimilis

Ámundi Ámundason,
auglýsingastjóri

Guðrún Halldórsdóttir
fyrrv. skólastjóri
Námsflokka Reykjavíkur
og fyrrv. þingkona
Kvennalistans

Jón Þór Sturluson,
hagfræðingur

Bryndís Nielsen
Kynningarstjóri
Listdansflokksins

Ragnhildur Sigríður
Eggertsdóttir,
stuðningsfulltrúi

Pétur Jónsson,
fyrrv. borgarfulltrúi

Arna Huld Sigurðardóttir
stjórn Curator, félags
hjúkrunarfræðinema við
Háskóla Ísland

Aðalsteinn Leifsson,
lektor

Hulda Guðmunda
Óskarsdóttir
námsráðgjafi

Birna Anna Björnsdóttir,
rithöfundur

Guðrún Margrét
Guðmundsson
formaður stjórnar UNIFEM
á Íslandi

Fritz Már Jörgensen,
framkvæmdastjóri

Sólveig Guðmundsdóttir,
leikkona

Tjörvi Dýrfjörð
formaður
Samfylkingarinnar í 
Kópavogi

Margrét Gauja
Magnúsdóttir
bæjarfulltrúi

Magnús Már
Guðmundsson
formaður Ungra
jafnaðarmanna

Ari Skúlason,
gjaldkeri
Samfylkingarinnar

Birgir Dýrfjörð
rafvirki

Eysteinn Eyjólfsson
formaður
Samfylkingarinnar í 
Reykjanesbæ

Sigrún Elsa Smáradóttir
varaborgarfulltrúi

Gunnar Þórðarson
Húsasmiður

Aðalheiður Birgisdóttir,
ritari

Elín Ólafsdóttir
stjórnarkona í 60+

Elín Torfadóttir
fyrrv. leikskólakennari

Jón Ingi Cæsarsson
formaður
Samfylkingarinnar á 
Akureyri

Helena Karlsdóttir,
ritari Samfylkingarinnar

Guðmundur Ólafsson,
hagfræðingur

Anna Sigrún
Baldursdóttir
hjúkrunarfræðingur

Lára Stefánsdóttir
varaþingmaður og
framkvæmdastjóri

Guðmundur Haraldsson
Brunamálastofnun

Ásgeir Runólfsson,
framkvæmdastjóri
stúdentaráðs Háskóla
Íslands

Höskuldur Ólafsson
söngvari Ske

Rúnar Geirmundsson
útfararstjóri

Bjarni Lárus Hall,
söngvari Jeff Who?

Björn Brynjúlfur
Björnsson,
kvikmyndagerðarmaður

Þorbjörn Broddason
prófessor

Ingólfur Margeirsson,
rithöfundur

Ömar Örn Hauksson
söngvari Quarashi

Torfi Tulinius, prófessor

Dóra Sif Tynes
lögfræðingur

Elín Björg Jónsdóttir
2. varaformaður BSRB

Tómas Meyer
Sölustjóri

Ása Gréta Einarsdóttir,
starfsmaður
félagsþjónustunnar í 
Reykjavík

Dagný Aradóttir
ritari Stúdentaráðs HÍ

Hildur Edda Einarsdóttir
stjórnmálafræðingur

Áslaug Þórisdóttir,
skrifstofumaður

Hlín Daníelsdóttir,
kennari

Ragnheiður
Hergeirsdóttir,
bæjarfulltrúi



Bandarískum hægrimönnum finnst 
hún allt of vinstrisinnuð og þá hefur 
hreinlega óað við tilhugsuninni um 
að hún tæki við forystunni í þing-
inu. 

Hún hefur til að mynda alla tíð 
stutt sjálfsákvörðunarrétt kvenna 
um fóstureyðingar og hún vill strang-
ar hömlur á byssueign, en flestir 
repúblikanar eru þarna á þveröfug-
um meiði. Hún styður einnig rann-

sóknir á stofnfrumum og hún er 
fylgjandi því að læknum verði heim-
ilað að aðstoða dauðvona fólk við að 
fremja sjálfsvíg. Hún hefur ekkert á 
móti sköttum en hefur lagt mikla 
áherslu á aðhald í ríkisfjármálum.

N
æstu tvö árin verð-
ur Nancy Pelosi 
býsna áberandi í 
bandarískum 
stjórnmálum. Hún 
verður leiðtogi 

demókrataflokksins í neðri deild 
þingsins í Washington og fær því 
það hlutverk að semja við George W. 
Bush forseta um flest þau mál sem 
koma þarf í gegnum þingið.

Þau Bush og Pelosi hafa ekki 
beinlínis talað fallega hvort um 
annað undanfarin misseri. Bush 
gerði óspart grín að henni í kosn-
ingabaráttunni, sagði hana til dæmis 
„leynilegan aðdáanda“ skattahækk-
ana og fullyrti að „hryðjuverkamenn 
sigri en Bandaríkin tapi“ ef Demó-
krataflokkurinn kæmist til valda á 
þinginu undir hennar forystu.

Hún sparaði heldur ekki stóru 
orðin þegar talið barst að Bush, sagði 
hann beinlínis hættulegan, hann 
væri í afneitun og hann væri „keis-
ari í engum fötum“. Hann hefði leitt 
þjóðina í villu varðandi Írak og 
stjórn hans á efnahagsmálum væri í 
molum.

Bæði hafa þau þó skipt um gír 
eftir þingkosningarnar á þriðjudag-
inn þar sem demókratar unnu vænan 
meirihluta í fulltrúadeildinni en 
harla nauman meirihluta í öldunga-
deildinni. Þau snæddu saman kvöld-
verð á fimmtudaginn og sögðust 
ætla að sýna hvort öðru fulla virð-
ingu í samstarfinu næstu tvö árin.

Pelosi er 66 ára gömul og fimm 
barna móðir, fædd í Maryland en 
flutti til Kaliforníu þegar hún giftist 
manni sínum, Paul Pelosi. Faðir 
hennar, Thomas D´Alesandro, sat 
einnig á þinginu í Washington og var 
einnig um hríð borgarstjóri í Balti-
more. Sjálf sneri hún sér ung að 
stjórnmálum, enda alin upp í þeim 
heimi, en fór þó ekki í framboð fyrr 
en hún var orðin 46 ára, en þá var 
Alexandra, yngsta dóttir hennar, 
komin í unglingaskóla.

Hún hefur verið þingmaður í full-
trúadeild frá árinu 1987 og hefur 
verið leiðtogi minnihlutans í deild-
inni í fjögur ár. Sem slík hefur hún 
reyndar ekki verið sérlega áberandi 
síðustu misserin, en það er að breyt-
ast all snarlega.

Á flokksfundi demókrata 16. nóv-
ember næstkomandi, þar sem kosið 
verður í helstu embætti flokksins, 
þykir öruggt að hún verði fyrir val-
inu bæði sem leiðtogi flokksins og 
forseti fulltrúadeildarinnar.

Fær að glíma við forsetann
Repúblikana í Bandaríkjunum hefur marga óað við tilhugsuninni um að Nancy Pelosi verði þingforseti, til þess þykir þeim hún 
allt of vinstrisinnuð. Næstu tvö árin verður hún í forsvari fyrir demókrata í glímunni við Bush forseta. Guðsteinn Bjarnason
kynnti sér forsögu Pelosi, sem hefur ekki verið sérlega áberandi síðustu árin þrátt fyrir að hafa verið leiðtogi þingminnihlutans.

Kjördæmi hennar er San Franc-
isco í Kaliforníu þar sem frjáls-
lyndu blómabörnin frá hippatíman-
um þykja enn hafa mikil áhrif, 
þrátt fyrir að repúblikaninn Arnold 
Schwarzenegger hafi verið ríkis-
stjóri þar síðustu fjögur árin og 
verið endurkosinn til næstu fjög-
urra ára nú á þriðjudaginn.

Kjósendur hennar heima fyrir 
segja þó að jafnvel íhaldssömustu 
repúblikanar þurfi ekki að óttast 
demókrata sem sprottnir eru úr 
þessum jarðvegi.

„Þeir halda að við gerum ekkert 
annað en að faðma tré og borða 
múslí,“ hefur AP-fréttastofan til 
dæmis eftir Mary Graves, sem 
sjálf segist vera hófsamur demó-
krati.

Sjálf er Pelosi vellauðug og þykir 
standa nálægt miðju pólitísku litrófi 
Demókrataflokksins. Hún hefur 
stjórnað flokknum á þingi af mikl-
um aga, þykir harðfylgin, hefur 
munninn fyrir neðan nefið og óttast 
ekkert að takast á við andstæðinga 
sína.

Hún hefur farið hörðum orðum 
um stríðið í Írak, sagt það vera stór-
slys og mistök frá upphafi. Á hinn 
bóginn studdi hún frá upphafi bar-
áttu Bandaríkjanna gegn hryðju-
verkamönnum og vill vafalaust 
halda þeirri baráttu áfram í ein-
hverri mynd þótt hún leggi áherslu 
á að finna leið út úr ógöngunum í 
Írak.





B
erglind Jóna Þráins-
dóttir er flugfreyja 
hjá Icelandair og við-
urkennir að það þyki 
nokkuð sérstakt að 
hún sé á kafi í mótor-

krossi. „Áhuginn var alltaf fyrir 
hendi, bæði hjá mér og manninum 
mínum. Síðan fórum við að spá 
meira í þetta og kynna okkur þenn-
an heim á Netinu og víðar,“ segir 
Berglind en þau hjónin ákváðu með 
dags fyrirvara að skella sér á nám-
skeið og taka mótorhjólapróf. „Í 
framhaldi af því keyptum við eitt 
hjól og byrjuðum aðeins. Fljótlega 
keyptum við síðan annað hjól sem 
ég og eldri dóttir mín, Halla Berg-
lind, samnýtum í dag.“ Berglind 
stefnir hins vegar að því að kaupa 
sér nýtt hjól fyrir vorið og láta 
Höllu Berglindi eftir hitt hjólið. 

Berglind segir að þrátt fyrir að 
margir reki upp stór augu þegar 
þeir komist að því að flugfreyja sé 
í mótorkrossi þá séu margar stelp-
ur komnar í þetta. „Þetta þykir 
mjög spes en það hafa allir skiln-
ing á mér,“ segir Berglind og hlær. 
„Ég er búin að hjóla mjög mikið í 
sumar en við höfum mikið farið 
seinni part dags og verið fram á 
kvöld. Við hjónin höfum líka farið 
í nokkra hálendistúra og hjólum 
þá um landið með virðingu og lög-
lega eins og örugglega 99 prósent 
af þeim sem stunda þetta gera.“

„Þetta er alveg frábært fjölskyldu-
sport alveg eins og skíðaíþróttin, 
sem við stundum mjög mikið líka. 
Við skíðum á mismunandi hraða í 
brekkunum og hittumst svo bara í 
skálanum. Það er sama með mótor-
krossið, við skiptum liði og förum 
öll á okkar hraða,“ segir Berglind 
og viðurkennir að af og til verði 

hún hrædd í brautinni þótt yfir-
leitt reyni hún að hjóla eftir getu. 
„Það kemur ákveðin harka í mig 
þegar ég fer af stað og þá sleppi ég 
mér stundum og fer kannski aðeins 
umfram getu,“ bætir hún við og 
brosir. „Hlífðarbúnaðurinn er 
samt svo frábær að þótt ég hafi 
margoft dottið á hjólinu þá hef ég 
aldrei meitt mig. En auðvitað er 
samt alveg hægt að slasa sig.“ 

Berglind segist oft fara ein með 
hjólið sitt upp í Bolaöldu þegar 
hún á frí í fluginu. „Mér finnst 
rosalega gott að fara á morgnana 
meðan stelpurnar mínar eru í skól-
anum því þá er ég komin heim upp 
úr hádegi og er þá heima þegar 
þær koma heim. Annars finnst 
mér að það þurfi að athuga með að 
leyfa börnum sem eru yngri en 
tólf ára að aka svona tæki. Það 
ætti að reyna að samræma þetta 
þeim reglugerðum sem eru í 
nágrannalöndunum,“ segir Berg-
lind og bendir á að krakkarnir geti 
þetta alveg jafn vel og að vera á 
hestbaki eða á fullu á reiðhjóli. 
„Ég er viss um að margir hefðu 
gott af að fá útrás í þessu frekar 
en mörgu öðru.“

Erik Ásbjörn Carlsen er 71 árs 
gamall og keypti sér fyrsta mótor-
kross hjólið sitt fyrir tæpum 
tveimur árum. Það liggur beint við 
að spyrja hann hvernig það sé að 
byrja í þessari íþrótt á hans aldri. 
„Það er bara alveg dásamlegt,“ 
segir Erik og brosir breitt. „Í 
gamla daga átti ég tvívegis Harley 
Davidson hjól, Hondu og fleiri hjól 
en síðan liðu 35 ár áður en ég byrj-
aði á þessu.“ Erik keppti í rallíi og 
sandspyrnu fram til 1984 en hann 
hefur alla tíð verið mikið fyrir 
vélar. 

„Það var einn kunningi minn 
sem plataði mig út í þetta. Hann 
lánaði mér hjól og leyfði mér að 
prófa og þá varð ekki aftur snúið. 
Ég fæ rosalega mikið út úr þessu 
og þetta heldur mér í formi,“ segir 
Erik sem hefur hjólað heilmikið 
síðan. „Ég hjólaði í samtals fjóra 
klukkutíma síðustu tvo daga og 
léttist um tvö kíló, þannig að þetta 
er heilmikil líkamsrækt.“ 

Spurður hvað fólki hafi almennt 
fundist um að sjötugur maður 
keypti sér mótorkross hjól, segir 
Erik: „Margir í fjölskyldunni sögðu 
mér að ég væri bara eitthvað rugl-
aður. Gamall karl að fara í þetta. 
Sumum finnst þetta bara besta 
mál,“ segir hann. 

„Ég hef voðalega gaman af því 
stundum þegar ég er að hjóla og 
lendi inni í hópi af einhverjum 
strákum. Síðan þegar ég tek af mér 
hjálminn og gleraugun þá reka þeir 
upp stór augu þegar þeir sjá að 
þarna er kominn gamall karl,“ 
segir Erik og skellir upp úr. „Flest-
ir þeirra segja samt að svona ætli 
þeir að verða þegar þeir verði 
gamlir,“ bætir hann við.

Erik segist ekki hafa lent í mjög 
slæmum byltum en stundum hafi 
hann marist illa við að detta. „Ég 
var alltaf að detta fyrst enda er 
þetta allt annað en að aka Harley 
Davidson. Síðan eldist þetta af 
manni og núna dett ég ekki mikið 
enda var ég orðinn mjög þreyttur á 
því,“ segir hann og hlær. „Ég vona 
að ég eigi nokkur ár eftir á hjólinu 
og miðað við hvað ég er í góðu 
formi í dag þá ætti það alveg að 
vera raunhæft enda er ég í rækt-
inni líka, syndi og hleyp.“ 

Á síðasta ári keppti Erik í mótor-
krossi á Landsmóti Snigla á Kirkju-

Á Hellisheiðinni, móts við Litlu kaffistofuna, opnaði Vélhjólaíþrótta-
klúbburinn stórt svæði fyrir mótorkrossíþróttina í Bolaöldu. Torfæruhjól-
um hefur fjölgað mikið undanfarin ár og er mótorkross í mörgum tilfell-
um fjölskylduíþrótt. Þar getur hver og einn valið sér braut og hraða við 
sitt hæfi. Sigríður Hjálmarsdóttir fór í Bolaöldu og hitti þar mótorkrossfólk 
á ýmsum aldri.

Hið fullkomna fjölskyldusport



bæjarklaustri og stóð sig með mikl-
um glæsibrag þrátt fyrir að vera 
nýlega byrjaður í íþróttinni. Með 
þátttöku sinni varð hann elsti maður 
sem keppt hefur í akstursíþrótt á 
Íslandi og miðað við áhugann og 
formið eru miklar líkur á því að 
hann sjáist í keppni næsta sumar. 

Ólafur H. Guðgeirsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Sælgætisgerð-
arinnar Freyju ehf. stundar mót-
orkrossíþróttina af kappi ásamt 
börnunum sínum og fer í Bolaöldu 
hvenær sem færi gefst. „Ég var 
alltaf á hjóli þegar ég var ungling-
ur og lék mér oft á Sólheimasandi, 
sem er upplagður leikvöllur fyrir 
mótorkrosshjól. Mig hefur alltaf 
langað til að gera þetta síðan en 
var á kafi í jeppasportinu um tíma 
en mig langar til að gera svo margt 
eins og að vera í golfi, veiði og 
fleiru en það er ekki hægt að gera 
allt í einu. Ég hef hins vegar aldrei 
fattað hvernig menn taka sér tíma 
frá fjölskyldunni til að gera þetta 
allt saman og hef þess vegna alltaf 
reynt að gera bara eitt í einu. Það 
stóð alltaf til að fara út í mótor-
krossinn þegar sonur minn væri 
orðinn nógu stór. Hann fór síðan 
að pressa á mig þegar hann var 
orðinn tíu ára en mér fannst það 
vera fullungt. Þá fór ég að líta í 
kringum mig og sá að börn voru 
farin að hjóla allt niður í fimm eða 
sex ára gömul en þá eru þau á 
mjög litlum hjólum á svona lokuð-
um svæðum eins og í Bolaöldu. Á 
síðasta ári fór ég síðan að líta í 
kringum mig eftir hjólum og ég 
keypti hjólið mitt af félaga mínum 
og síðan keyptum við annað fyrir 
Jóa. Síðan fórum við að hjóla alveg 
á fullu eftir það og höfum ekki 
stoppað síðan.“ 

Krakkarnir mega ekki keppa fyrr 
en þeir eru orðnir tólf ára og Jói 
er nýbúinn að ná þeim aldri 
þannig að hann stefnir að því að 
keppa á næsta ári. „Sigrún, dóttir 
mín, er að byrja í mótorkrossin-
um líka en við erum að leita að 
hjóli handa henni fyrir vorið,“ 
segir Ólafur, sem lítur sjálfur á 
íþróttina sem hreina líkamsrækt 
og útivist. „Það helsta sem ég fæ 
út úr þessu er samt félagsskapur-
inn við börnin mín. Við Jói erum 
búnir að vera á kafi í þessu og 
Sigrún er farin að sýna þessu 
áhuga líka þannig að út úr þessu 
fáum við samvistir sem við 
værum ekki að fá öðruvísi. Ég 
fylgdist með honum í fótbolta í 
mörg ár en þá var ég náttúrulega 
bara á hliðarlínunni.“ 

Ólafur segir konuna sína hæst-
ánægða með þetta framtak feðg-
anna enda sjái hún á þeim heilmik-
inn mun. „Annars vegar vegna 
þess að ég er kominn í almennilegt 
form og hins vegar vegna þess að 
Jói er mjög góður í mótorkrossin-
um. Það er svo mikilvægt fyrir 
krakka að vita að þeir séu góðir í 
einhverju,“ segir Ólafur og bætir 
við: „Samverustundirnar með 
börnunum eru náttúrulega ómet-
anlegar og þess vegna finnst mér 
frábært að Sigrún sé að koma inn í 
þetta líka.“ 



H
uginn segir 
ferðaáhugann
hafa kviknað 
þegar hann fór í 
Interrail-ferða-
lag ásamt félaga 

sínum um Austur-Evrópu. „Ferðin 
stóð í þrjá mánuði og reyndist 
miklu meira ævintýri en við höfð-
um gert okkur í hugarlund,“ segir 
Huginn en þeir félagar lentu í 
ýmsum hrakningum á ferðalag-
inu. „Við höfðum skammtað okkur 
ákveðna upphæð í ráðstöfunarfé 
og lifðum því mjög sparlega í ferð-
inni. Gengum mikið og keyptum 
ódýran mat í matvöruverslunum 
en oft var eldunaraðstaða á gisti-
heimilunum.“ Huginn segir 
ákveðna menningu fólgna í slíkum 
ferðum og ákveðið stolt í því að 
fara ekki fyrir peningaupphæðina 
sem maður skammtar sér fyrir 
fram og að lifa á sem minnstu. 

„Eitt af því fyrsta sem við lent-
um í á ferðalaginu var þegar við 
vorum í lest á leið frá Tékklandi til 
Póllands. Vagninn sem við vorum í 
var allur gasaður með svefngasi 
og ræningjar tóku til við að tína 
verðmæti af fólkinu sem svaf út 
um allan vagninn. Þeir enduðu í 
klefanum okkar en Guðmundur 
Þór, félagi minn, vaknaði þegar 
þeir voru að skera í töskurnar 
okkar,“ segir Huginn en þeir félag-
arnir sluppu við að vera rændir 
þar sem þeir vöknuðu í miðju rán-
inu með sundurskornar töskur. „Á 
næstu brautarstöð stoppaði vagn-
inn og lögreglan ætlaði að ná ræn-
ingjunum en beið á vitlausum 
brautarpalli og allir þustu út úr 
vagninum þannig að ég held að 
ræningjarnir hafi nú ekki náðst,“ 
segir hann og rifjar upp hversu 
slappir og þungir í höfðinu þeir 
hafi verið eftir svefngasið. „Við 
vorum eiginlega bara hundveik-
ir.“

„Við vorum allan tímann á ferða-
lagi þessa þrjá mánuði sem við 
vorum úti. Við stoppuðum kannski 
í einn til tvo daga á hverjum stað 
og notuðum næturlestir mikið til 
að komast hratt á milli staða. 
Maður var á fullu allan daginn og 
svaf síðan á nóttunni í lestum eða 
rútum. Svona fórum við suður 
eftir allri Evrópu, til Grikklands, 
Ítalíu og fleiri landa,“ segir Hug-
inn en hann fór tvisvar einn um 
Evrópu eftir þetta ferðalag og var 
í þrjá mánuði í senn. „Ég hitti alls 
konar fólk úr öllum heimshlutum 
á ferðalögunum enda er alveg 
ótrúlega stór straumur af fólki 
sem rennur á milli landa á þennan 
hátt og þetta er orðinn mjög stór 
túrismi.“

Á ferðalögum sínum hefur 
Huginn eins lítið meðferðis og 
hann getur og setur í litla skóla-
tösku það allra helsta sem hann 
þarf á að halda. „Í töskunni er ég 
jafnan með undirföt, sjúkrakassa, 
nokkra boli og auka sokka. Síðan 
kaupir maður annað sem á þarf að 
halda eins ódýrt og maður getur 
og hendir svo bara gamla dótinu.“

Aðspurður hvernig hann fór að 
því að fjármagna öll ferðalögin 
segir Huginn: „Áður en ég fór að 
ferðast var ég verðbréfamiðlari 
og safnaði peningum en ég er við-
skiptafræðingur. Fyrstu tvær 
ferðirnar voru farnar yfir sumar-
tímann en síðan langaði mig til að 
taka lengri tíma í þetta þannig að 
ég hætti bara að vinna og fór að 
skoða heiminn.“ 

Huginn og Guðmundur Þór 
unnu saman á fjallahóteli í Sviss í 
einn mánuð en stungu síðan af 
þaðan og til Arabalandanna. 
„Okkur hafði alltaf langað til að 
fara þangað en við ferðuðumst um 
Egyptaland, Sýrland, Jórdaníu, 
Tyrkland og fleiri lönd. Það var 
alveg ofsalega mikil reynsla að 
ferðast þarna um en við fórum 
meðal annars fótgangandi yfir 
eyðimörkina,“ segir Huginn en 
þeir félagarnir höfðu yfirgefið 
skipulagða ferð á miðri leið yfir 
eyðimörkina þegar þeir áttuðu sig 
á því að þeir voru vatnslausir. 
„Guðmundur var með tvo lítra af 
Sprite með sér og ég fékk að súpa 
á því hjá honum á meðan það 
dugði. Við gengum í langan tíma 

Apasúpa í Amazon
eftir vegslóða en þar var engin 
umferð fyrr en maður kom þar á 
stórum trukki og stoppaði fyrir 
okkur. Gestrisnin og almennileg-
heitin meðal araba er alveg rosa-
lega mikil, sérstaklega í Sýrlandi 
og Jórdaníu.“ 

Í einni borg í Egyptalandi tók lög-
reglan á móti Hugin og Guðmundi 
og heimtaði að fylgja þeim rak-

leitt að næstu rútu- eða lestarstöð. 
„Þarna mátti enginn túristi vera 
enda koma þaðan hryðjuverka-
menn sem hafa meðal annars stað-
ið fyrir hryðuverkaárás og fellt 
tugi manns við Dal konunganna. 
Við harðneituðum að fara af því 
að við vildum endilega fá að skoða 
borgina,“ segir Huginn og heldur 
áfram: „Við reyndum fyrst að 
stinga lögregluna af en það hafð-
ist ekki. Við heimtuðum að fara á 

veitingahús að snæða og sátum þá 
einir inni á Kentucky Fried Chick-
en með lögreglubíl og herbíl fyrir 
utan að vakta okkur. Eftir matinn 
sættust hermennirnir á að við 
fengjum að ganga um borgina, en 
þeir fylgdu okkur fast eftir á bíln-
um.“ Huginn segir hermennina þó 
fljótlega hafa gefist upp á að 
fylgja þeim eftir og létu þá setjast 
hvorn í sinn bílinn. „Um tíma sá 
ég ekki lengur bílinn sem Guð-

mundur félagi minn var í og stóð 
alls ekki á sama en hermennirnir 
keyrðu með okkur allan daginn. 
Við sátum við Níl og drukkum te 
með hermenn og uppsettar vakt-
stöðvar beggja vegna gangstétt-
arinnar. Gamall karl vildi ganga 
leiðar sinna, en var hrint af vegin-
um og sagt að ganga ekki nálægt 
túristunum. Það fór svo á endan-
um að við sættumst á að fara með 
næturlest suður í land.“ 

Huginn segist hafa gælt við að 
skrifa bók um ferðir sína en inn á 
milli ferðalaganna skrifaði hann 
skáldsögu sem er nánast tilbúin. 
„Mig langaði svo til að gera eitt-
hvað skapandi og er kominn með 
drög að kómískri bók sem ég þarf 
að klára. Síðan fór ég til Suður-
Ameríku og var þá búinn að skoða 
ýmsar íslenskar ferðabækur og sá 
að ævintýrin mín voru alls ekki 

minni en skrifað er um í ferðabók-
unum og sá að ferðalögin mín 
væru alveg orðin efni í bók og þá 
var Suður-Ameríka alls ekki sísti 
staðurinn því hún er uppfull af 
fáránleika fyrir Íslendinga. Alla 
ferðina þar punktaði ég hjá mér 
það sem ég lenti í og þar eru sam-
tölin orðrétt og eins og þau áttu 
sér stað.“ 

Á ferð sinni um Suður-Ameríku 
hitti Huginn Norðmann og Hol-

lending og fóru þeir saman inn í 
Amazon-frumskóginn. „Þar er allt 
voðalega rólegt og yfirvegað enda 
sitja menn þarna bara dasaðir af 
hitanum.“

Huginn segist oft hafa borðað 
mjög furðulega fæðu í frumskóg-
inum. „Einn daginn komu menn 
með apa inn í þorpið sem við héld-
um til í. Það var höggvin af honum 
hendin og sett í súpu. Svo átum við 
súpuna með apafingrunum fljót-
andi í. Þetta var nú ekki gott, rautt 
og viðbjóðslegt og maginn var orð-
inn heldur slakur,“ segir Huginn 
sem fékk magakveisu undir morg-
uninn og dreif sig á kamarinn. „Ég 
fór síðan til baka til að halda áfram 
að sofa en tók þá eftir því að menn 
voru farnir að slást við baneitrað-
an snák inni á kamrinum. Menn-
irnir höfðu betur og sögðu mér 
síðan að ég hefði verið alveg ótrú-
lega heppinn að vera ekki bitinn. 
Ef það hefði gerst væri ég annað 
hvort dauður eða einum útlimnum 
fátækari.“

„Í Amazon fórum við í þjóðgarð og 
veiddum þar krókódíla, sem ég 
held að sé nú reyndar ekki leyfi-
legt. Við byrjuðum á því að veiða 
einn sem var metri að lengd en 
hann slapp og þá sáum við einn 
þriggja til fjögurra metra langan,“ 
segir Huginn og tekur það fram að 
Þetta hafi verið í myrkri og það 
eina sem sást af krókódílunum hafi 
verið rauð augun. „Svo rekur mann 
bara um í litlum kanó og passar sig 
á því að vera með hendurnar innan-
borðs. Þeir innfæddu eru hins 
vegar alveg sallarólegir yfir þessu. 
Fyrir þeim er alveg eðlilegt að það 
verði einhver afföll af fólki reglu-
lega,“ bætir Huginn við. „Síðan 
veiddum við einn krókódíl. Hann 
var bara of stór fyrir spjótið sem 
við vorum með svo það brotnaði og 
krókódíllinn kom þá æðandi að mér 
þar sem ég sat fremstur. Norðmað-
urinn, sem sat fyrir aftan mig, 
hoppaði hæð sína af hræðslu og 
annar heimamannanna líka en þeir 
voru tveir með okkur. Ósjálfrátt 
stökk ég fyrst ofan í bátinn sem 
veltist til hliðanna og þá var krók-
ódíllinn kominn með ginið alveg 

Huginn Þór Grétarsson hefur eytt undanförnum þremur árum í ferðalög um heiminn. Hann hefur 
þvælst um mánuðum saman í einu á eigin vegum með takmarkað ráðstöfunarfé og eina skólatösku 
undir það helsta. Hann sagði Sigríði Hjálmarsdóttur frá helstu ævintýrum ferðanna.



upp að mér. Í einhverju skelfingar-
ástandi stökk ég ofan á bakið á 
krókódílnum og hélt honum niðri 
þannig.“ Huginn segir að þrátt 
fyrir að þessi krókódíll hafi ekki 
verið neitt risastór þá hafi það ekki 
verið freistandi að fá tennurnar í 
sig. „Um borð með okkur var einn 
snarbilaður heimamaður sem hló 
og hló að þessu. Hann stundaði það 
að stinga smáfugla á hol með spjóti 
og hlæja síðan eins og geðsjúkling-
ur. Hann reddaði þessu síðan og 
tjóðraði niður krókódílinn, sem var 
svo drepinn og etinn.“ 

Auk þess að veiða krókódíla 
veiddi Huginn píranafiska í Amaz-
on. „Mér fannst þeir nú bragðast 
eins og ýsa en það var alveg ótrú-
legt að sjá þá koma um borð. Tenn-
urnar í þeim eru alveg eins og rak-
vélarblöð og skoltarnir skella 
saman á fullu eins og hakkavél 
þegar þeim er skutlað um borð. Á 
ákveðnum stöðum í Amazon eru 
menn ekkert að dýfa sér út í enda 
varð manni stundum hverft við 
þegar eitthvað straukst við mann í 
vatninu.“

Huginn segir ótrúlegan mun á 
fólkinu á öllum þeim stöðum hann 
hefur komið til; Aröbum, Evrópu-
búum, Suður- og Norður-Ameríku-
búum. „Maður hefur séð neikvæða 
fréttaumfjöllun um öll Arabalönd-
in en þar voru allir boðnir og búnir 
að aðstoða. Ef maður var að húkka 
far þá stoppaði alltaf fyrsti bíll og 
fólk bauð manni jafnvel nestið 
sitt. Það var alveg rosaleg hjálp-
semi þar,“ segir Huginn og bætir 
því við að einu sinni hafi maður 
reynt að angra hann úti á götu. „Þá 
kom annar maður aðvífandi, 
sparkaði til hans og sagði honum 
að fara. Það er einhver samfélags-
leg ábyrgð í gangi þarna. Maður 
er eiginlega miklu óöruggari innan 
um alla dópistana og rónana á lest-
arstöðvum í Evrópu. Í Suður-
Ameríku er aftur á móti svo mikil 
fátækt að neyðin rekur fólk til að 
ræna en í Norður-Ameríku er 
síðan mest af furðufuglum,“ segir 
Huginn, sem ferðaðist á puttanum 
um alla Norður-Ameríku í nokkra 
mánuði.

Spurður hvort þessi ferðalög 
hafi ekki verið kostnaðarsöm segir 
Huginn: „Þetta kostar voða lítið ef 
maður ferðast á þennan hátt. Þú 
getur til dæmis lifað á 200 krónum 
á dag í Bólivíu þar sem innifalin er 
gisting, matur og ferðalög. Ég var 
búinn að leggja heilmikið fyrir 
áður en ég fór af stað enda er þetta 
ekkert tekið á yfirdrætti.“

Huginn segir ferðalögin sem 
hann hafi farið í vera mjög erfið. 
„Þú ferð í túristaferð til að slappa 
af en þarna þarftu að vera á tánum 
allan tímann. Það var til dæmis 
fimm sinnum reynt að ræna mig í 
ferðinni um Suður-Ameríku,“ 
segir Huginn, en hann segist ekki 
hafa tölu á því hvað hann hafi farið 
til margra landa á undanförnum 
árum. „Asía og Ástralía eru einu 
heimsálfurnar sem ég á eftir og 
það er á teikniborðinu núna að 
fara í ársferð og taka þá alla Asíu 
í einni ferð,“ segir ævintýramað-
urinn Huginn Þór Grétarsson.

sófi: Chateau d’Ax Como 3ja sæta. 333.000 kr.

Ef þér líkar Chateau d´Ax Como sófinn -  skoðaðu þá:

Höfum opnað stærri verslun með enn 
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og 

smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30

Komdu við, úrvalið kemur á óvart.

heima er best!
“ Það var nú ekki svo erf i t t  að setjast aftur á skólabekk eft i r öl l  þessi ár. 
  Þetta er bara alveg þrælgaman - svo er frábært að geta legið heima í       
  sófanum með góða tónl ist í  heyrnartólunum og lært! ”

  Ragnhildur Gísladóttir



Fara 
saman 
á fjöll

Einfalt ástarsamband
Fjölmargir Íslendingar hafa einhvers konar gæludýr á heimilum sínum og eru þá hundar og kettir líklega einna vinsælustu gælu-
dýrin. Fréttablaðið hafði upp á nokkrum þekktum einstaklingum sem eiga gæludýr. 

Upplýsingafulltrúi Impregilo 
og eiginkona hans, Margrét 

Ýr Ingimarsdóttir, eiga hund og 
tík af tegundinni ungversk vizsla. 
„Þetta er veiðihundakyn sem er að 
marka sín fyrstu spor á Íslandi en 
það eru til um tuttugu svona hund-
ar á landinu í dag,“ segir Ómar, 
sem fékk sér hundinn Húgó þegar 
hann var í mastersnámi í Bret-
landi. „Ég keypti hann eiginlega af 
tilviljun og var sagt að hann myndi 
henta mér mjög vel, sem hann 
hefur svo sannarlega gert.“ 

Ómar er nýbúinn að fá sér tík-
ina Heru, sem er af sömu tegund 
til þess að tryggja að stofninn 
haldi sér almennilega. „Hún er 
náttúrulega óskyld þeim hundum 
sem eru hér fyrir og ég stefni að 
því að láta hana gjóta að minnsta 
kosti tvisvar,“ segir hann og bætir 
því við að þetta séu veiðihundar. 
„Ég er að berjast við að koma 
veiðidellu í hundana og fer með þá 
á fjöll alltaf þegar ég á lausar 
stundir að veiða rjúpu og gæs.“ 
Ómar segir hundana vera mikla 
félaga þrátt fyrir að tíkin hafi 
aðeins verið hjá honum í mánuð. 
„Þau sofa saman á púða og geta 
leikið sér saman alveg tímunum 
saman og slegist um leikföngin.“Með Grímu í stúdíói

Heiða söngkona á loðinn chihu-
ahua hund sem heitir Gríma. 

„Ég gaf mér hana í jólagjöf fyrir 
jólin í fyrra þannig að ég er búin 
að eiga hana í tæpt ár,“ segir 
Heiða um Grímu, sem er nýorðin 
eins árs og er hvers manns hug-
ljúfi. „Það er voða þægilegt að 
hún er svona lítil því ég get tekið 
hana með mér hvert sem ég fer, 
enda fer hún með mér í stúdíó og 

allt.“ Heiða segir fólk ekkert 
hrætt við svona litla hunda þó að 
stóru hundarnir séu oftast ljúfari. 
„En hún er alveg rosalega góð og 
mannblendin. Við erum rosalega 
miklir félagar og það er ofsalega 
gott að eiga hana og kúra hjá 
henni. Henni finnst æðislega 
gaman ef einhver nennir að liggja 
uppi í sófa með henni,” segir 
Heiða.

Á enga 
óvini
Gæludýrið hans Grétars heitir 

Prins og verður sjö ára á 
næstu dögum. „Prins er beagle-
hundur og er mjög vinsæll heimil-
ishundur í Ameríku en teikni-
myndapersónan Snoopy er einmitt 
af þessu kyni,“ segir Grétar og 
bætir því við að Prins sé mjög 
skapgóður og þægilegur heimilis-
hundur. „Hann geltir nánast aldrei. 
Einu skiptin sem hann geltir er 
þegar hann sér bráð, til dæmis ef 
hann sér kanínu í Öskjuhlíðinni. 
Síðan geltir hann ef við segjum 
honum að hann eigi að fara í bað,“ 
segir Grétar kíminn. „Þá leggst 
hann á bakið á gólfið og við þurf-
um nánast að draga hann í sturt-
una. Annars er hann ofsalega ljúf-
ur og á enga óvini. Það er alveg 
sama hverja hann hittir, hann dill-
ir alltaf rófunni.“

Grétar segir beagle-hunda hins 
vegar vera þekkta fyrir strokueðli 
og þau hafi ekki farið varhluta af 
því þegar Prins var lítill. „Hann tók 
stundum á rás niður götuna og það 
er bara heppni að hann hefur ekki 
lent undir bíl. Svo kom hann til baka 
ofsalega ánægður með sig. Annars 
eru einu skiptin sem hann er laus 
þegar við erum í sumarbústaðnum. 
Þar hleypur hann um allt,“ segir 
Grétar um prinsinn sinn.



Högni í læðulit
Magnús á mjög sérstakan persneskan kött sem heitir Kamb-

ur. „Það sem er sérstakt við Kamb er að hann er í svoköll-
uðum læðulit,“ segir Magnús en kötturinn er þrílitur. „Almennt 
eru það einungis persneskar læður sem eru þrílitar en högnar 
eru í mesta lagi tvílitir. Ég veit bara um einn annan persneskan 
högna sem er þrílitur og hann er í Danmörku þannig að Kambur 
er alveg einstakur.“ Magnús segir Kamb vera voðalega ljúfan og 
þægilegan sem gæludýr og ekki fari mikið fyrir honum. „Það er 
ekki til grimmd í þessum köttum.“ 

Magnús og fjölskylda hans hafa átt Kamb síðan hann var nokk-
urra mánaða en hann er núna orðinn átta ára. „Við vorum dálítið 
með hann á sýningum til að byrja með en nennum ekki að standa 
í því lengur. Það er dálítið mál að vera með svona kött því þeir 
þarfnast mikillar umhirðu og það þarf að greiða þeim reglulega,“ 
segir Magnús Ver. 

Skoppa 
um allt
Formaður KR-sport, er með litlu 

vatnafroskana Nonna og Manna 
á heimili sínu. „Þetta froskaævintýri 
fór þannig af stað að í bekknum hjá 
syni mínum, Aroni, fór af stað 
umræða um það hvort hægt væri 
að hafa dýr í kennslustofunni,“ 
segir Jónas og bætir því við að 
sonur hans hafi tekið frumkvæði 
að því fyrir hönd bekkjarins. „Hann 
labbaði út í næstu dýrabúð, keypti 
tvo froska og mætti með þá í búr-
inu í skólann daginn eftir. Það varð 
til þess að þeir voru í skólastofunni 
fram yfir jól á síðasta ári. Síðan 
hafa þeir verið heima hjá okkur og 
una hag sínum ágætlega í litlu búri 
fullu af vatni, með gróðri og huggu-
legheitum.“

Jónas segir froskana einungis 
þrífast í vatni en geti þó verið í 
stuttan tíma á þurru landi og þá 
hoppi þeir um allt. „Þeir lifa alveg í 
vatninu en koma upp á yfirborðið 
annað slagið til að ná sér í súrefni,“
segir Jónas.

Engar hömlur á verslun
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

Að gefnu tilefni skal það tekið fram og ítrekað að þrátt fyrir nýjar öryggisreglur 

geta farþegar eftir sem áður keypt allan vökva, krem og aðrar snyrtivörur

á frísvæði Flugstöðvarinnar hvort heldur sem þeir eru að fara af landi brott eða 

koma til Íslands.

Allar upplýsingar um verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og nýjar öryggisreglur er 

að finna á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is



Um aldir hefur fólk 
sem lítið hefur að 

haft að gera velt 
því fyrir sér 
hvort hljóð 
heyrist í fall-
andi tré í 
skógi þegar 
enginn er 
nálægt.
Aðrir hafa 
velt því 

fyrir sér hvort 
karlmaður sem 

stendur einn í 
sama skógi hafi samt rangt fyrir 
sér þó enginn sé nálægt. Báðar 
þessar vangaveltur eru afar 
skemmtilegar og hafa mikið heim-
spekilegt gildi, er mér sagt. Og 

þar sem ég er í sífelldri leit við að 
leysa gátur lífsins hafa þessar 
vangaveltur um tréð og manninn í 
skóginum verið mér einstaklega 
hugleiknar.

Ég er á þeirri skoðun að margt 
geti gerst þegar enginn heyrir eða 
sér til. Ég á það til dæmis til að 
syngja hástöfum þegar enginn 
heyrir til. Og þar sem enginn heyr-
ir til þá auðvitað held ég því fram 
að ég syngi eins og engill á morf-
íni, þó svo ég viti vel að þessir 
yfirnáttúrulega uppdópuðu söng-
hæfileikar mínir séu vissulega 
umdeildir. Svo þegar enginn sér til 
þá á ég það til að dansa. Er kannski 
ekki með trans-dans sporin á 
hreinu en ég tek stundum kvikk-
stepp eða enskan vals úr stofunni 

og inn í eldhús. Og ef ég er í virki-
lega góðu skapi þá skoppa ég um 
eins og Frank Sinatra. 

Þannig að væri ég tré þá myndi 
að sjálfsögðu heyrast í mér hljóð 
tæki ég upp á því að falla til jarðar 
í annarlegum tilgangi. Og væri 
enginn nálægt til að sjá mig falla 
myndi ég láta heyra sérstaklega 
hátt í mér. Enda erum við sjaldan 
meira við sjálf en þegar enginn 
heyrir eða sér til.

En hvað líður karlinum í skóg-
inum þá ætti hann bara að njóta 
kyrrðarstundarinnar því einhver 
mun fljótlega koma til að segja 
honum að hann hafi vissulega 
rangt fyrir sér.

Þá er þessi gáta leyst. Góða 
helgi.





!

Hvað er þetta eiginlega? Sápa? 
Konur tala saman og ekki, tómar 
augngotur, pískur, hálfkveðnar 
vísur, ein að tala ofan í aðra. Les-
andi veit ekki oft hver er að tala, 
hver er þessi „ég“? Aðkomustúlka 
sem flyst inn á miðaldra konu, 
Júlíu, hún sjálf eða systir hennar 
Lena sem kemur óvænt heim frá 
Ameríku og setur staðið samfélag 
í fjölskyldu þar sem allt er þaggað 
niður á hvolf?

Ný skáldsaga Fríðu Á. Sigurð-
ardóttur er alla vega vendilega 
fókuseruð á konur: mæður, systur, 
frænkur, ömmur og formæður. 
Karlmenn koma þar við sögu en 
eru einsleitar og oftast neikvæðar 
flatar myndir. Væri kyni snúið við 
í sögu sem þessari og karlar gerð-
ir að meginviðfangsefni en konur 
stæðu fölar og fáskiptnar í bak-
grunni heyrðist hljóð úr horni:hví-
lík karlremba! Þessi einsleitni á 
sjónarhorni er galli á sögunni. 
Annar er gamla klisjan um konuna 
sem fór út, settist að og lagði sig 
eftir frægð og frama, kemur 
óvænt heim og spillir öllu en fær 
makleg málagjöld; undarlega nei-
kvæð og tíðförul mynd í skáldsög-
unni íslensku og leikritum raunar 
líka.

Sögustíll Fríðu er skemmtilega 
unnin, brotakennd setningaskipan, 
athöfn falin í sagnorði, kubbóttur 
stíll en hraður og beinir lesenda á 
mörg mið í senn. Stíllinn skapar 
óreiðutilfinningu, í rýminu eru 
raddirnar bæði í heyranda hljóði 
og hugsanir. Vitund lesandans er 
þeytt til og frá: hver er að tala? 
Hver er að hugsa?

Sagan er römmuð inn af aðkom-
ustúlkunni sem segir frá komu 
sinni í hús Júlíu en innan þess 
ramma er frásögn af formóður 
systranna, smælingja í sveitasam-
félagi nítjándu aldar. það er veik-
asti hluti verksins, verður óþarf-
lega melódramatískur og 
gamaldags í hugsun. Þá er ýmis-
legt í hrapallegum örlögum fjöl-
skyldunnar – á tímabili var ég að 
láta mér detta í hug að gera ættart-
ré til að átta mig á öllu þessu fólki 
– æði ofsalegt, dauðdagar, slys, 
misnotkun á víni og lyfjum, með-
virkni og kúgun. Allt þetta er þarna 
– í hálfkveðnum og óskýrum 
vísum.

Þannig tekst módernískur frá-
sagnarháttur og spennandi á við 
gamaldags og klisjukennd viðhorf 
höfundar sem stýrir söguefninu.  
Verkið heppnast vel að einu leyti en 
er að öðru leyti á brauðfótum. Þar 
sem það ætlar sér að skoða kvenna-
megin, afl kvenna, samúð þeirra og 
umhyggju, ábyrgð má segja, verða 
mótsagnirnar hrópandi. Karlfyrir-
litningin sem leynist í alvitrum 
sögumanni, óþol gagnvart konum 
sem brjótast út, rómanaklisjurnar 
sem byggðar eru inn í frásögnina, 
jafnvel síðbúið pólitískt sjónarhorn. 
Og að ekki sé talað um persónu 
Júlíu sem á að vera einhver kjarni í 
þessu öllu saman.

Ný skáldsaga Fríðu veldur von-
brigðum en ætti samt að vera nauð-
synlegur hlekkur þeim sem hafa 
fylgst með og dáð framgang henn-
ar síðustu áratugi.

Yrsa fer á netið

Á fæðingardegi þjóðskálds-
ins Matthíasar Jochumsson-
ar í dag verður þingað um
ævi hans og störf í Þjóðar-
bókhlöðunni en á morgun
verður haldið annað mál-
þing fyrir norðan og kvöld-
vaka í Akureyrarkirkju.

Úlfar Bragason kemur að skipu-
lagningu málþingsins í dag fyrir 
hönd Stofnunar Árna Magnússon-
ar í íslenskum fræðum sem stend-
ur að henni ásamt Landsbókasafni 
Íslands og JPV útgáfu. Hann segir 
að í tilefni af útgáfu ævisögunnar 
sé vert að staldra aðeins við og 
skoða þennan merka mann og höf-
undarferil hans í víðu samhengi.

„Matthías var prestur og trú-
maður mikill en hann var líka eitt 
afkastamesta sálmaskáld þjóðar-
innar. Gunnlaugur A. Jónsson próf-
essor mun fjalla um sálmakveðskap 
hans og séra Gunnar Kristjánsson 
um trúmanninn Matthías sem kirkj-
unnar menn voru nú ekki alltaf 
ánægðir með.“ Auk þess mun 
Sveinn Yngvi Egilsson dósent fjalla 
um ljóðlist hans almennt.

 Úlfar bendir á að Matthías hafi 
verið ötull talsmaður frelsisins og 
þar með talið kvenfrelsis. „Helga 
kress mun fjalla um samband hans 
við skáldkonur og hvernig hann 
yrkir um konur. Matthías var líka 
okkar helsti þýðandi á 19. öld og 
þýddi skáldjöfra á borð við Ibsen 

og Shakespeare en Kristján Árna-
son bókmenntafræðingur mun 
flytja erindi um þýðingar hans.“

Ævisagnaritarinn Þórunn Erla 
Valdimarsdóttir mun síðan greina 
frá glímu sinni við höfundinn og 
manneskjuna Matthías Jochums-
son og leikkonurnar Guðrún 
Ásmundsdóttir og Halldóra Malin 
Pétursdóttir munu lífga við kapp-
ana Skugga-Svein og Ketil skræk 
úr samnefndu leikriti Matthíasar. 

Dagskráin á Akureyri á morg-
un ber yfirskriftina „Ó, faðir gjör 
mig ljúflingslag“ en þar flytja 
Helga og Þórunn erindi ásamt Jóni 
Hjaltasyni um blaðamanninn og 

útgefandann Matthías. Um kvöld-
ið verður síðan fjölbreytt dagskrá 
í tali og tónum þar sem flutt verða 
lög og sálmar, lesnar sögur Matthí-
asar og leikin brot úr leikverkum 
hans en meðal þátttakenda á 
kvöldvökunni eru Megas, Hilmar 
Örn Agnarsson, Guðrún Ásmunds-
dóttir og Stúlknakór Akureyrar-
kirkju.

Málþingið hefst í Þjóðarbók-
hlöðunni kl. 11 í dag og stendur til 
kl. 16. Nánari upplýsingar um dag-
skrána á Akureyri má finna á 
heimasíðunni www.akureyri.is. 

Ný kvennasápa Fríðu

Kl. 11.00
Opið hús hjá Listaháskóla Íslands. 
Nemendur og starfsfólk skólans 
kynna starfsemi í fjórum deildum 
og  þremur húsum, á Sölvhólsgötu, 
Laugarnesvegi og í Skipholti. Allir 
áhugasamir eru hjartanlega vel-
komnir en dagskráin stendur til kl. 
16.

Á morgun verða lokatónleikar á 
Tónlistardögum Dómkirkjukórs-
ins. Þau bregða sér upp hæðina úr 
Kvosinni og halda síðustu tónleika 
hátíðarinnar sem nú er haldin í 25 
sinn í næstu sókn. Hallgrímskirkja 
er enda betur fallin fyrir stórvið-
burð sem þennana: Missa choral-
is¿ eftir Franz Liszt. Til að takast á 
við þetta verk hefur kórinn bætt 
við sig söngfólki og eru í þetta 
skipti 80 söngvarar sem syngja 
tónverkið og þá þarf gott pláss, 
bæði fyrir flytjendur og gesti. 

Messan er eitt af síðustum tón-
verkum tónskáldsins, samin í Vat-
íkaninu í Róm í síðrómatískum 
stíl. Fimm einsöngvarar taka þátt 
í flutningnum, þau Marta Guðrún 
Halldórsdóttir, Guðrún Jóhanna 
Ólafsdóttir, Gunnar Guðbjörns-

son, Bergþór Pálsson og Davíð 
Ólfasson. Lenka Mátéová leikur 
orgel og stjórnandi er Marteinn H. 
Friksson. Á tónleikunum mun 
Dómkórinn einnig syngja mótett-
ur eftir Palestrina og Bruckner. 
Tónleikarnir hefjast kl. 17 á sunnu-
dag og er miðasala við inngang-
inn.

Kórmessa eftir Liszt



Vínlandsleið 2–4 • Grafarholti
 sími 660 1759

LAGERSALAN
Skór og föt

Tilboð um helgina
Kaupir 2 skópör - færð 3. frítt
Kaupir 2 flíkur – færð 3. fría.

(greiðir fyrir dýrari)

Hin heimsfræga lagersala
heldur áfram að
Vínlandsleið 2–4,

Grafarholti (húsið við hliðina á Toppskónum).

Gríðarlegt úrval
af fatnaði og skóm.

Opnunartími:
Föstudag kl. 11-18

Laugardag frá 11–17
Sunnudag frá 13-17

Ecco • Blend
Leðurstígvél

Barnaskór • Sandalar
Strigaskór

 Tískuföt • Herraföt
Gallabuxur



8 9  10  11 12 13 14

Fim. Aukas. upps.9. nóv
Fös. 10. nóv
Lau. 11. nóv
Lau. 18. nóv
Sun. 19. nóv
Fös. 24. nóv
Lau. 25. nóv

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

ALLRA SÍÐASTA SÝNING! 

sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.00

Höll ævintýranna
Laugardaginn 11. nóv. kl 14.00 örfá sæti laus

Föstudaginn 17. nóv. uppselt

Sunnudaginn 26. nóv kl. 11.00 laus sæti

Smiður jólasveinanna
Sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00

Miðvikudaginn 29. nóv. kl. 10.00 uppselt

Föstudaginn 1. des. kl. 10.00 og 14.00 uppselt

            

             

           

  

        



Minningartónleikar um Einar 
Kristján Einarsson gítarleikara 
verða haldnir í Neskirkju á morg-
un. Einar hefði þá orðið fimmtug-
ur en hann lést á vormánuðum 
árið 2002 eftir erfið veikindi.

Einar Kristján lék á ótal ein-
leikstónleikum hérlendis sem 
erlendis auk þess að leika með 
Caput-hópnum. Hann kom fram 
sem ein-
leikari með 
kammer-
sveit Akur-
eyrar, 
Kammer-
sveit Reykja-
víkur og Sin-
fóníuhljómsveit 
Íslands og 
gaf út sóló-
disk árið 
1998 sem til-
nefndur var til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna. Þá var hann einnig 
hljómsveitarstjóri hinna vinsælu 
Rússíbana og hljóðritaði með þeim 
fjórar plötur.

Í tilefni afmælisins gefa 
aðstandendur Einars Kristjáns 
út geisladiskinn Finisterre með 
hljóðfæraleik hans sem hljóðrit-
aður var skömmu áður en hann 
greindist með sjúkdóminn sem 
dró hann síðar til dauða. Á disk-
inum leikur hann verk eftir Heit-
or Villa-Lobos, Hafliða Hall-
grímsson og Yuquijiro Yocoh. 

Sjö gítarleikarar leika á tón-
leikunum sem hefjast kl. 15 á 
morgun en þeir Arnaldur Arnar-
son, Guðmundur Pétursson, 
Hannes Guðrúnarson, Jón Guð-
munsson, Kristinn Árnason, Páll 
Eyjólfsson og Símon Ívarsson 
voru vinir Einars Kristjáns og 
tengdust honum sem samstarfs-
menn, samkennarar eða nem-
endur.  

Minningar-
tónleikarÍslenski sýningarskálinn á 

Feneyja-tvíæringnum um 
byggingarlist og borgar-
skipulag hlaut á miðviku-
dag sérstaka viðurkenningu 
dómnefndar þegar Gullna 
ljónið var afhent við hátíð-
lega athöfn.

Athöfnin fór fram í Teatro 
Malibran leikhúsinu í Feneyjum 
en í dómnefnd voru Richard 
Sennett, Amyn Aga Khan, Anth-
ony Gormley og Zaha Hadid. Verð-
launum til sýningarskála var skipt 
í þrjá flokka, sýningarskála borga, 
sýningarskála þjóða og sýningar-
skála ákveðinna þróunarverkefna 
í borgarskipulagi. Að þessu sinni 
hlaut Bogotá í Kolumbíu Gullna 
ljónið fyrir sýningarskála borga, 
danski sýningarskálinn hlaut 
Gullna ljónið fyrir sýningarskála 
þjóða og Javier Sanchez/Higu-
era+Sanches fyrir þróunarverk-
efnið „Brazil 44“ í Mexíkóborg 
fyrir sýningarskála ákveðinna 
þróunarverkefna. Að auki hlutu 
þrír sýningarskálar sérstakar við-
urkenningar, þar á meðal íslenski 
sýningarskálinn.

Íslenski sýningarskálinn hlaut 
viðurkenningu fyrir „framúrskar-
andi framsetningu og samspil 
listamanns og arkitektastofu, 
Ólafs Elíassonar og Teiknistofu 
Hennings Larsen“. Hinir voru jap-
anski sýningarskálinn og sýning-
arskáli Makedóníu.

Ísland tók  í fyrsta sinn þátt í 
Feneyja-tvíæringnum um bygging-
arlist og borgarskipulag í ár. Opn-
aði Dorrit Moussaieff forsetafrú 
íslenska skálann fyrir hönd 
menntamálaráðherra og borgar-
stjórans í Reykjavík  og verður 
hann opinn til loka næstu viku 
þegar tvíæringnum lýkur. Á Fen-

eyjatvíæringnum í ár eru 145 sýn-
ingarskálar, þar af 48 sýningar-
skálar þjóða. Geta íslensku 
þátttakendurnir því verið sáttir við 
sinn hlut. Í sýningarskálanum er 
tónlistar- og ráðstefnuhúsið við 
Austurhöfn í Reykjavík kynnt 
ásamt tilheyrandi skipulagi og upp-
byggingu í miðborginni, sem er í 
samræmi við yfirskrift tvíærings-
ins í ár, „Borgir, byggingalist og 
samfélag“. Hönnun hússins, sem 
unnin er af arkitektastofunni 
Hennings Larsen Tegnestue í sam-
starfi við Batteríið og listamannin-
un Ólaf Elíasson, er í brennidepli – 
en einnig er lögð áhersla á að kynna 
Reykjavík sem menningar- og ráð-
stefnuborg og Ísland sem vænleg-
an kost þeirra sem skipuleggja ráð-
stefnur og ferðir.

Feneyjatvíæringurinn er ein-
hver mikilvægasti vettvangurinn 
í heimi til kynningar á bygginga-
list en hann sækja að jafnaði meira 

en 100.000 manns hverju sinni, 
arkitektar, arkitektanemar, lista-
menn, blaðamenn og áhugamenn 
um hið byggða umhverfi.

Kynning á tónlistar- og ráð-
stefnuhúsinu erlendis hófst sl. vor 
með samvinnuverkefni Höfuð-
borgarstofu og Ferðamálastofu og 
þátttaka Íslands í Feneyja-tvíær-
ingnum felur í sér afar mikilvægt 
tækifæri til að vekja alþjóðlega 
athygli á þessu metnaðarfulla 
verkefni. Það var eignarhaldsfé-
lagið Portus hf., sem ríkið og 
Reykjavíkurborg hafa gert samn-
ing við um að byggja og reka tón-
listar- og ráðstefnuhúsið, sem ann-
aðist undirbúninginn í samráði við 
Austurhöfn TR, menntamálaráðu-
neytið og Reykjavíkurborg og 
skiptist kostnaðurinn við verkefn-
ið á milli þeirra. Sýningarstjóri var 
Þórhallur Vilhjálmsson markaðs-
stjóri Eignarhaldsfélagsins Port-
us.



Ég brá landi undir fót um helgina og fór til Noregs sem er eina landið 
sem ég hafði ekki komið til í Skandinavíu. Nú var hins vegar komin 
tími á að skoða þetta land af alvöru og eyddi ég flestum dögunum í 
höfuðborginni skoðandi mannlífið og jú auðvitað tískuna. Það er 
ekkert skemmtilegra en að vera í stórborg, sitja á kaffihúsi og virða 
mannlífið fyrir sér út um gluggan.
Hver einasta borg er með sinn eigin fatastíl eða alla vega einhverja 
eina tískubólu sem setur svip á kvenkyns íbúa borgarinnar. Til dæmis 
í Kaupmannahöfn, fyrir ekki svo löngu síðan, voru allar dönsku 
stúlkurnar með Louis Vuitton tösku, hvort sem þær væru ekta eða 
ekki. Þegar ég bjó þar á bæ í nokkra mánuði stóð þessi tískubóla sem 
hæst og ég var meira að segja farin að spá alvarlega í að fjárfesta í 
einni slíkri, þó að mér finnist þessar töskur ekkert sérstaklega 
fallegar. Svona hafa tískubólur mikið vald á okkur tískuspekúlöntum, 
stundum verður maður bara að fylgja straumunum.
Í Osló var trendið hins vegar augljósara en á öðrum stöðum sem ég 
hef komið. Þarna var eitt trend sem allar stúlkur voru búnar að 
tileinka sér. Það var að vera með sokkana yfir buxurnar. Ekki skipti 
miklu máli hvernig sokkarnir voru eða hvort þeir voru yfir höfuð nógu 
fallegir til að flagga. Hver einasta stúlkukind var í stórum íþrótta-
skóm, gallabuxum og tróð skálmunum ofaní, eins og þær ættu lífið að 
leysa. 

Þetta fannst mér mjög merkilegt og er ég ekki að ýkja þegar ég 
segi að önnur hver stúlka í Osló var með skálmar girtar ofan í 
sokkana. Ég fór að reyna að muna hvort þetta hefði kannski verið í 
einhverju tískuritinu eða hvort Kate Moss hefði kannski látið sjá sig 
svona klædda einhvern tímann enda er það uppspretta tískubólanna. 
En nei það er ekki svo gott, skálmar ofan í sokkum eru ekki á lista yfir 
tískubólur vetrarins hjá mér.

Það væri gaman að finna uppsprettu þessara sérkennilega trends 
sem tröllríður Noregi en það var ekki að heilla mig og mun ég ekki 
sama hvað dynur á sjást arka um borgina með skálmarnar á buxunum 
mínum. Því get ég lofað! 

Sokkar í aðalhlutverki

Veikust fyrir kjólum og girnilegum hettupeysum

Nú er vetrarharkan farin að 
segja til sín af alvöru og tími 
til kominn að fara og fjárfesta 
í góðri yfirhöfn. En sama 
hversu mikið maður leitar 
þá er ávallt erfitt að finna 
hina fullkomnu yfirhöfn. 
Þær verða að vera hlýjar, 
þægilegar og auðvitað 
samkvæmt vetrartísk-

unni. Kápur eru algjörlega í tísku 
núna og búðirnar fullar af kápum í 
hinum ýmsu stærðum og gerðum. 

Þennan veturinn eru það tvær 
gerðir sem eru í tísku, kvenlegar 

kápur með belti í mittið eða hinar svo-
kölluðu blöðrukápur sem er hálfsnið-
lausar í laginu. Báðar þjóna sama til-
gangi en eru mjög ólíkar. Kvenlegu 
kápurnar eru í fínni kantinum og 
henta vel fyrir öll boðin sem eru í 
uppsiglingu á meðan blöðrukápurnar, 
eins og ég kýs að kalla þær, passa vel 
við niðurmjóar gallabuxur og til 
hversdagslegri afnota.

Það þurfa allar konur að eiga góða 
kápu þannig að ekki er seinna vænna 
en að tryggja sér eina góða áður en 
jólin fara að setja sinn svip á versl-
anirnar.

Klæðilegar kápur

Halli
Palli*
Laddi
*fyrir okkur hin
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Nú er nýtt andlit komið upp á yfir-
borðið í tískuheiminum, í það 
minnsta í Bretlandi. Þetta er hin 
unga Camilla Al Fayed, dóttir 
Mohammeds Al Fayed, sem er eig-
andi Harrods-tískuveldisins í 
Bretlandi og viðskiptajöfur mikill. 
Camilla á því auðvelt með að nálg-
ast það nýjasta í tískunni hverju 
sinni og hefur vakið athygli fyrir 
að klæðast ávallt fötum frá dýrum 
hönnunarmerkjum.

Camilla hefur lengst af fallið 

íískugga bróður síns, Dodis Al 
Fayed, sem lést með Díönu prins-
essu í bílslysi eins og kunnugt er. 
En nú er Camilla að fikra sig hægt 
upp frægðarstigann og það er 
varla haldið samkvæmi í Lund-
únaborg og víðar án þess að stúlk-
an sé mætt klædd samkvæmt nýj-
ustu tísku. Það kemur kannski 
fáum á óvart að besta vinkona 
Camillu er hin fræga Paris Hilton 
en stöllurnar eiga það sameigin-
legt að vera frægar fyrir að vera 
erfingjar auðæfa. 

Stíll Camillu er mjög kvenleg-
ur og nýtur hún þess að sýna 
kvenlegan vöxt sinn. 

Samkvæmisljón og 
erfingi tískukrúnunnar

Bandaríska leikkonan Demi 
Moore er nýjasta andlit snyrti-
vörumerkisins Helenu Ruben-
stein. Hún mun sýna nýjustu línu 
merkisins í húð- og förðunarlínu 
ársins 2007. Samkvæmt tals-
mönnum Helenu Rubenstein 
hentar Moore merkinu vel þar 
sem hún er frjálsleg kona og 
hegðun hennar endurspeglar 
heimspeki Rubenstein sem er 
„Lifðu glæsilega“. Helena Rubin-

stein vildi að frami 
fyrirtækisins
myndi haldast í 
300 ár en líf henn-
ar snerist um feg-
urð allt frá því hún 
opnaði sína fyrstu 
snyrtistofu á fyrri 
hluta síðustu 
aldar.

„Ég er mjög 
ánægð með þennan einstaka heið-
ur og ætla mér að endurvekja 
glæsileikann og fágunina sem 
hefur fylgt þessu merki alla tíð. 
Ég vil hjálpa til við að láta draum 
Helenu Rubinstein verða að veru-
leika um að halda fyrirtækinu í 
gangi næstu 300 árin. Þetta er 
það sem ég legg af mörkum,“ 
segir Moore en hún er talin vera 
ein af áhrifamestu konum í Holly-
wood og ber aldur sinn einstak-
lega vel, en leikkonan er 43 ára.

Helena Rubinstein, stofnandi 
snyrtivörumerkisins, setti fyrir-
tækið á laggirnar árið 1902 og 
þetta er því 104. árið sem það 
framleiðir snyrtivörur. Hún var 
ein af þeim fyrstu sem kynnti 
konur fyrir lúxusnum sem fylgir 
því að eiga alvöru snyrtivörur 
sem fara vel með húðina. 

Lifðu stór-
kostlega

Allt um allt 
sem skiptir 
máli í Reykjavík

NINE WEST



Pamela Andersson lenti í því leið-
inlega atviki fyrir stuttu að missa 
fóstur þegar hún var við tökur á 
nýjustu mynd sinni „Blond on 
Blonder“ í Kanada. Pamela var 
víst ekki langt gengin og þurfti 
ekki að fara upp á spítala. Tals-
maður stjörnunnar hefur staðfest 
þessar frengir en segir að Pamela 
muni reyna aftur að eignast barn. 
Fyrirsætan lýsti því yfir að hana 
langaði að eignast barn með 
nýbökuðum eiginmanni sínum Kid 
Rock en Pamela á fyrir tvo syni 
með fyrrverandi manni sínum 
Tommy Lee. 

Pamela 
missti fóstur

Leikkonan Denise Richards fékk 
æðiskast þegar hún sá papparassa 
fyrir utan hótelið sitt smella af sér 
myndum. Richards rauk að ljós-
myndurunum og kastaði tölvunum 
þeirra í götuna en ekki var gaman-
ið búið því tölvurnar lentu á tveim-
ur konum á níræðisaldri sem hlutu 
áverka og þurftu að leita aðhlynn-
ingar á spítala. 

Richards sá að sér þegar hún sá 
hvað hafði komið fyrir konurnar 
og bauð báðum til sín þar sem hún 
baðst afsökunar á framferði sínu. 
Konurnar tóku leikkonuna í sátt 
og ætla sér ekki að kæra.

Atvikið átti sér stað í Kanada 
þar sem Richards er við tökur á 
nýrri kvikmyndinni Blond on 
Blonder. Ekki er vitað hvort ljós-
myndararnir munu kæra leikkon-
una en kvikmyndafyrirtækið 
hefur þegar borgað fyrir skaðann 
á tölvunum.

Tölvukastari

„Við erum búin að vera á fullu að 
flokka föt síðustu þrjár vikurnar,“ 
segir Silja Guðbjörg Hafliðadóttir, 
nemandi á síðasta ári í Mennta-
skólanum í Kópavogi og ein af 15 
krökkum sem taka þátt í val-
áfanga sem ber heitið Sjálfboða-
vinna 102 á vegum Rauða kross 
Íslands. Lokaverkefni áfang-
ans er fatamarkaður þar 
sem allur ágóðinn renn-
ur í sjóð fyrir munað-
arlausa unglinga í 
Mósambík.

„Þetta hefur 
verið mjög skemmti-
legur áfangi og ég er 
mjög ánægð með valið,“ 
segir Silja en einnig eru 
krakkarnir í áfanganum 

búnir að vera með ungum innflytj-
endum einu sinni í viku til að auka 
íslenskan orðaforða þeirra, unnið 
með öldruðum, langveikum börn-

um og Eldhugum sem er 
unglingastarf Kópavogs-
deildar. 

„Mér fannst mjög áhuga-
vert að vera með útlensku 

krökkunum og maður er 
búin að læra mjög mikið 
á því. Ég ætla að halda 
áfram að fara til þeirra 
eftir að áfanganum er 

lokið,“ segir Silja. Þetta er í annað 
sinn sem boðið er upp á áfanga 
sem þennan í skólanum og hefur 
hann notið vinsælda meðal nem-
enda.

Fatamarkaður menntaskæling-
anna er í dag klukkan 11 í Sjálf-
boðamiðstöð Kópavogsdeildar 
Rauða krossins sem er til húsa í 
Hamraborg 11. Verð er mjög hag-
stætt; 300 krónur og 500 krónur. 
„Það geta allir komið og gert góð 
kaup til styrktar góðu málefni. Við 
erum með geysilegt úrval af fatn-
að fyrir alla fjölskylduna. Einnig 
er mikið af töskum og skóm, svo 
ekki sé minnst af yfirhafnir. Það 
leynast ýmsir fjársóðir inni á 
milli,“ segir Silja og hvetur sem 
flesta til að mæta. 

Menntskælingar styðja unglinga í Mósambík



Tímaritið heimsþekkta, Vogue, 
fagnar 90 ára afmæli sínu á þessu 
ári. Tímaritið er eitt best þekkta 
tískurit heimsins og hefur mikil 
áhrif á tískuheiminn. 

Vogue var stofnað í Bandaríkjunum og eru 
höfuðstöðvar ritsins þar. Það er þó gefið út 
í mun fleiri löndum í dálítið öðru vísu 
útgáfum. Það var ekki fyrr en fyrir tíu 
árum sem fleiri blöð fóru að bætast í hóp-
inn og veita Vogue einhverja samkeppni.

Þótt að bandaríska og breska Vogue séu 
líklega mest seldu útgáfurnar í heiminum, 
þá eru franska og ítalska útgáfan af Vogue 
þau blöð sem hafa mestu áhrifin á tísku-
heiminn og eru ávallt einu skrefi á undan. 

Vogue getur státað sig af því að konur 
hafa ritstýrt tímaritinu frá upphafi og allar 
þessar konur hafa unnið við góðan orðstír. 
Anna Wintour er ritstjóri bandaríska Vogue 
í dag og hefur gegnt því starfi frá árinu 
1988. Carine Roitfeild er ritsjóri franska 
Vogue og eru þær báðar mjög áhrifamiklar 
konur í tískuheiminum.

Það er mikil 
tenging á milli 
tímaritsins og 
fyrirsætna. Það 
að komast á for-
síðuna á Vogue er 
einn stærsti heið-
urinn fyrir fyrir-
sætur og svoleiðis 
hefur það verið 

síðan blaðið 
hófst.

Við Íslendingar 
eigum einn mesta 
aðdáanda Vogue en 
það er hinn þekkti 
snyrtir Heiðar Jóns-
son. Heiðar segist 
aðeins hafa verið lít-
ill polli í sveit þegar 
hann fékk sitt fyrsta 
eintak af bandaríska 
Vogue frá frænku 
sinni, Ragnheiði Þor-
grímsdóttur flug-
freyju. „Ég man að 
allir hinir strákanir 
voru mest hrifnir af 
bílum og tækjum frá 
Ameríku en ég vildi 
bara fá Vogue,“ 
segir Heiðar og 
hlær. Hann hefur 
alltaf getað státað 
sig af því að eiga 
stærsta Vogue-safn 
landsins en Heiðar byrjaði að safna blað-
inu árið 1969. „Þetta var náttúrlega rosa-
lega starfstengt enda þurfti ég að fylgjast 
vel með nýjustu straumum og stefnum í 
tískunni og snyrtivörum. Vogue er besta 
blaðið fyrir það.“ Heiðar þurfti að gefa 
safnið frá sér þegar hann flutti til útlanda 
en þá voru blöðin orðin 320 talsins. „Það 
var erfitt að þurfa að gefa þetta allt frá sér 
og ég leitaði lengi að einhverjum sem 
mundi hafa einhver not fyrir það en áhug-
inn var ekki mikill þá.“

Heiðar segist muna eftir nokkrum 
íslenskum konum sem hafa birst í Vogue, 
meðal annars fyrirsæturnar og fegurðar-
drottningarnar Maríu Guðmundsdóttur, 
Guðrúnu Björnsdóttur og Telmu Ingvars-
dóttur. „Þetta voru allt mjög frægar fyrir-
sætur og svo er ég ekki frá því að frú Vig-
dís Finnbogadóttir hafi einhvern tíma birst 
í Vogue. Hún vakti svo mikla athygli fyrir 
fágun og glæsileika.“

Í tilefni af afmælinu gefur Vogue út sér-
staka afmælisútgáfu í desembertölublaði 

blaðsins, þar sem allar forsíðurnar eru á 
forsíðunni. Þetta er blað sem enginn aðdá-
andi tískuritsins getur látið framhjá sér 
fara og ætti vera fáanlegt hér á landi innan 
skamms.

Biblía tískunnar 90 ára
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 3 og 6 
OPEN SEASON ENSKT TAL     kl. 3, 6, 8, og 10 
MÝRIN      kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS     kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL     kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ kl. 12, 2, 4 og 6
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN  kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
FEARLESS   kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA   kl. 8
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL   kl. 12 og 2 B.I. 7 ÁRA
GRETTIR 2 ÍSL. TAL   kl. 12

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 2, 4 og 6
BORAT kl. 2, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM 
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

60 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.ISFORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS
ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FORSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUNUM

Kevin Federline hefur farið fram 
á að söngkonan Britney Spears 
greiði sér rúma tvo milljarða 
króna vegna skilnaðar þeirra 
hjóna. Einnig vill hann fá fullt for-
ræði yfir sonum þeirra tveimur. 
Þetta kemur fram í skilnaðarskjöl-
unum sem hann hefur lagt fram.

Samkvæmt hjúskaparsáttmála 
sem Federline skrifaði undir 
þegar hann kvæntist Britney átti 
hann að fá í sinn hlut tæpar 260 
milljónir króna ef þau myndu 
skilja. Það virðist samt 
ekki duga honum og krefst 
hann hærri summu í vas-
ann. „Hann vill berjast af 
fullum krafti við Britney 
vegna þess að hann óttast 
að hún fari í burtu með 
börnin,“ sagði vinur K-Fed, 
eins og hann er kallað-
ur. Fer rapparinn 
einnig fram á að 
Britney borgi 
allan lagakostn-
að hans og með-
lag hans til fyrr-
um kærustu 
sinnar.

K-Fed á jafn-
framt helming-
inn í eign þeirra 
hjóna í Santa 
Barbara í Kali-
forníu sem er 

metin á um 900 milljónir króna. 
Hefur Britney þegar sett hana á 
sölu. Samkvæmt hjúskaparsátt-
málanum hefur K-Fed samt ekki 
rétt á krónu af þeim milljónum 
sem Britney fær fyrir tónlist sína. 
Fær Britney að auki að taka til 
baka Ferrari-mótorhjólið sem hún 
gaf manni sínum en það er metið á 
tíu milljónir króna. 

Þess má geta að fyrrverandi 
kærasta K-Fed og barnsmóðir, 

Shar Jackson, hefur komið 
honum til varnar þrátt fyrir 
að hann hafi yfirgefið hana 
er hún var ófrísk af öðru 
barni þeirra. „Hann er 
yndislegur náungi. Hann 
hefur gert nokkur mistök en 
munurinn á honum og öðrum 

er sá að allur heimurinn 
bendir ekki á 

aðra þegar 
þeir gera mis-
tök.“

Vill tvo milljarða



www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

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

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 TÍMA.

TEMPIRE

Jackass number two
- V.J.V - TOPP 5.IS

 - H.Ó. - Mbl

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

styðst við raunverulega atburði

Frá framleiðanda 
„The Patriot” og 

„Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í hálof-
tunum sem og frábærar tæknibrellur.

tilnefningar til 
Edduverðlauna8

MÝRIN kl. 3-5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

FLY BOYS kl. 3 - 6 - 9 B.i.12

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

THE LAST KISS kl. 3 - 5:30 - 8 B.i.12

Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum 
sem og frábærar tæknibrellur.

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

HAGATORGI • S. 530 1919

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr

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

BÖRN kl. 3 - 8 B.i.12

THE GUARDIAN kl. 10:30 B.i. 12Forsala
hafin

Munið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 1:45 - 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 1:45 - 3:50  Leyfð

BÍLAR M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

OVER THE HEDGE M/- Ísl tal kl. 1:45 Leyfð

MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal kl. 1:45 Leyfð

FLY BOYS kl. 5 -  8 - 10:50 B.i. 12

FLY BOYS VIP kl. 2 - 8 - 10:50 
ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:10 - 10:50 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5 
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

ADRIFT kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BORAT kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:45 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 - 10:30 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 4 - 6 Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE DEPARTED kl 10 B.i.16

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

SKÓGARSTRÍÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

BORAT kl. 8 - 10 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

sýnd í sal 1 og VIPÁLFABAKKI KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

Sýningartímar

sem á eftir að draga dilk á eftir sér. 

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.
sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sex vinir leggja í 
afdrifaríka siglingu

Ný tónleikaröð hefst í dag í versl-
uninni Liborius við Mýrargötu, 
sem er í eigu Jóns Sæmundar. 
Hefur hann getið sér gott orð 
undanfarin ár fyrir Dead-
vörumerki sitt.

Staðið hefur til frá upphafi að 
halda tónleika í búðinni og var 
byggt þar svið ætlað til tónleika-
halds og annarra uppákoma. Fyrst-
ur til að stíga á stokk í búðinni er 
Daníel Ágúst með fullskipaða 
rokkhljómsveit. Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 18.00 og er aðgangs-
eyrir enginn.

Tónleikaröð 
í Liborius

Tónlistarmaðurinn og plötusnúð-
urinn Basshunter heldur tvenna 
tónleika dagana 14. og 15. nóvem-
ber á Broadway fyrir grunn- og 
framhaldsskólanema á vegum 
Flass 104,5. Einnig heldur hann 
tónleika fyrir fólk yfir tvítugs-
aldri á Nasa 15. október frá klukk-
an 22.00.

Basshunter heitir réttu nafni 
Jonas Altberg og er fæddur í Sví-
þjóð. Hann hefur að undanförnu 
gert góða hluti í Evrópu með lög-
unum Boten Anna og Vi sitter i 
ventrilo och spelar Dota. 

Basshunter 
til Íslands

www.rafkaup.is // Opið lau.: 11:00 - 17:00



 Enn eiga margir knatt-
spyrnumenn eftir að ganga frá 
sínum málum fyrir næsta keppnis-
tímabil en undirbúningstímabilið 
er nú hafið hjá allflestum liðum. 
Undanfarnar vikur og mánuði 
hafa íslensku félögin slegist um 
„stærstu bitana“ og flestir þeirra 
gengið til liðs við KR, FH eða Val. 
Það þýðir að fjöldamörg önnur lið 
í úrvalsdeildinni hafa ekki náð að 
styrkja hópinn sinn eins og þau 
hefðu ef til vill kosið. 

Samningar margra leikmanna 
eru að renna út og eru viðbrögð 
félaganna við að endurnýja þá 
samninga mismunandi. Í sumum 
tilfellum er ef til vill ekki áhugi á 
að halda viðkomandi leikmanni en 
það hefur einnig dregist á langinn 
að semja við leikmenn þar sem 
áhugi er fyrir hendi að halda leik-
manninum í félaginu.

Stefán Örn Arnarsson upplifir 
nú mikla óvissu varðandi sína 
stöðu hjá Keflavík. Samkvæmt 
heimasíðu KSÍ er hann samnings-
laus en hann skrifaði undir þriggja 
ára samning við Keflavík síðast-
liðinn vetur. Rúnar V. Arnarsson 
segir að um mistök hafi verið að 
ræða.

„Samningurinn við Stefán ligg-
ur ofan í skúffu hjá framkvæmda-
stjóranum og var aldrei skilað inn 
til KSÍ. Um einföld mistök er að 
ræða. Við viljum halda honum og 
reiknum með því að hann verði 
áfram í Keflavík,“ sagði Rúnar V. 
Arnarsson, formaður knattspyrnu-
deildar Keflavíkur. 

„Ég er ekki á þeim buxunum að 
ég vilji fara,“ sagði Stefán við 
Fréttablaðið. „Það þarf að ræða 
ákveðna liði í samningum eins og 
hann gerir ráð fyrir en það hefur 

ekkert verið haft samband við 
mig. Ég er í þeirri stöðu að ég veit 
ekki hvað ég á að gera. Ég hef 
mætt á eina æfingu en svo dregið 
mig til hlés.“

Rúnar sagðist vonast til að 
ganga frá þessu máli í næstu 
viku.

Fimm leikmenn eiga enn eftir 
að ganga frá sínum samningsmál-
um við Fylki. Þeir eru Sævar Þór 
Gíslason, Arnar Þór Úlfarsson, 
Jón Björgvin Hermannsson, 
Jóhann Ólafur Sigurðsson og 
Christian Christiansen. Sá síðast-
nefndi sagði reyndar í gær að við-
ræður væru nú í gangi við Fylki. 
En einn þessara leikmanna sagði í 
samtali við Fréttablaðið að þessi 
vinnubrögð Fylkismanna kæmu 
þeim mjög á óvart.

Ljóst er að Víðir Leifsson og 
Chris Vorenkamp fara frá Fram. 
Víði stóð til boða að ræða um nýjan 
samning en hann hafnaði því og 
ætlar að spila annars staðar á 
næsta tímabili. Vorenkamp æfir 
nú með HK og er að leita sér að 
nýju félagi. 

Þá stendur Bjarna Rúnari 
Einarssyni til boða nýr samningur 
hjá ÍBV en hann hefur ekki enn 
gert upp við sig hvort hann muni 
taka honum. Svipaða sögu er að 
segja af Víkingnum Davíð Þór 
Rúnarssyni en hann er í viðræðum 
við Víkinga eins og er.

„Þær hafa gengið hægt, ein-
faldlega þar sem það hefur verið 
mikið að gera hjá mér. Það er eitt 
annað félag í myndinni hjá mér en 
annars hef ég neitað öðrum félög-
um,“ sagði Davíð.

Þá er Atli Viðar Björnsson að 
skoða samningstilboð frá FH en 
hefur einnig rætt við önnur lið. 

Óðinn Árnason mun svo fara frá 
Grindavík og hefur átt í viðræðum 
við Fram og Breiðablik. Heimildir 

herma að hann sé nærri því að 
ganga til liðs við Fram.

Þó að „stærstu bitarnir“ séu horfnir af leikmannamarkaðnum eru enn margir leikmenn annað hvort án 
samnings eða að klára sína samninga. Viðbrögð félaganna hafa verið mismunandi en dæmi eru um að 
félög hafi látið leikmenn sitja á hakanum svo vikum skiptir og skilið þá eftir í mikilli óvissu.

Ætla að reyna að heilla þá hjá Tottenham

Þróttarar hafa fengið 
góðan liðsstyrk fyrir næsta 
sumar í fótboltanum því Skaga-
maðurinn Hjörtur Hjartarson er 
genginn í raðir liðsins frá ÍA. 
Hjörtur er 32 ára gamall og gerði 
þriggja ára samning við Þrótt en 
ÍA hafði einnig boðið Hirti nýjan 
tveggja ára samning.

Hjörtur lék alls sjö leiki með 
ÍA í sumar og skoraði í þeim tvö 
mörk. Hjörtur hefur lengstum 
spilað með ÍA en auk þess hefur 
hann spilað með Völsungi og 
Skallagrími á sínum ferli. Hjörtur 
hefur ávallt verið mikill marka-
skorari og varð m.a. markakóngur 
efstu deildar árið 2001 þegar hann 
skoraði 15 mörk fyrir ÍA.

Hjörtur er annar leikmaðurinn 
sem Þróttur fær til sín eftir að 
Gunnar Oddsson tók við þjálfun 
liðsins en í síðasta mánuði 
skrifaði sóknarmaðurinn Adolf 
Sveinsson undir þriggja ára 
samning við félagið. 

Hjörtur Hjartar 
til liðs við Þrótt

 Birgir Leifur Hafþórsson fer 
vel af stað á lokastigi úrtökumóts-
ins fyrir Evrópumótaröðina í 
golfi. Birgir Leifur hóf keppni í 
gær en mótið, sem fram fer á 
Spáni, hefur riðlast eftir úrhellis 
rigningu fyrr í vikunni.

Birgir Leifur lék hringinn í 
gær á 69 höggum; þremur 
höggum undir pari vallarins. 
Birgir Leifur er í 5.-7. sæti af 156 
keppendum. Þetta er í tíunda 
skiptið sem Birgir Leifur reynir 
að komast á Evrópumótaröðina en 
hann hefur tvisvar verið einu 
höggi frá því að ná markmiðinu.

Ragnheiður Sigurðardóttir átti 
hins vegar slæman dag í gær 
þegar hún lék þriðja hring sinn á 
úrtökumóti fyrir Evrópumótaröð 
kvenna á 82 höggum; tíu höggum 
yfir pari. Þetta þýðir að Ragn-
heiður er úr leik á mótinu en hún 
fór ágætlega af stað og lék fyrsta 
hringinn á 73 höggum; einu höggi 
yfir pari. Annan hringinn lék hún 
á 78 höggum, sex höggum yfir 
pari, og lauk svo keppni með 
fyrrgreindum árangri á þriðja 
hring.

Birgir Leifur 
fer vel af stað
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Bríet Sunna  
Bara ef þú kemur með

Megas Tribute
Pældu í því sem pælandi er í

Damien Rice
9

Stebbi og Eyfi
Nokkrar notalegar ábreiður

Lay Low
Please don´t hate me

Magga Stína
Syngur MegasÓskalögin 10
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saman
við eigum vel

Staðalbúnaður MASC stöðugleikastýring
ABS hemlalæsivörn • EBD hemlajöfnunarkerfi
MATC spyrnustýring • Aksturstölva • Hiti í framsætum
Fjarstýrðar samlæsingar • Rafdrifnar rúðuvindur

Mitsubishi Colt er frábær bíll sem hefur sópað að sér verðlaunum, enda 
kostirnir augljósir; glæsileg hönnun, mikið innra rými með mikla möguleika, 
nýjar öflugar vélar, 6 hraða „Allshift“ sjálfskipting og margt fleira.

Komdu og prófaðu hann

Verð: 1.590.000 kr.

 Badmintonsamband 
Íslands boðaði í gær til veglegs 
blaðamannafundar vegna alþjóð-
legs badmintonmóts sem fer fram 
í TBR-húsinu um helgina og ber 
heitið Iceland Express Inter-
national. 48 erlendir leikmenn frá 
13 löndum eru mættir hingað til 
lands í tengslum við mótið en auk 
þeirra taka 18 íslenskir leikmenn 
þátt í mótinu. Mótið hófst í gær og 
því lýkur á morgun með úrslita-
leikjum mótsins.

Helsta von okkar Íslendinga á 
mótinu er tvímælalaust Íslands-
meistarinn Ragna Ingólfsdóttir, en 
hún hefur verið dugleg að spila á 
erlendri grundu að undanförnu og 
staðið sig vel. Ragna er í 95. sæti á 
heimslistanum en í síðasta mánuði 
vann hún mót í Tékklandi og náði 
öðru sæti á móti í Ungverjalandi.

Ragna hóf leik í gær gegn 

Stephane Romen frá Ítalíu og vann 
sannfærandi sigur í tveimur 
lotum. Ragna lék við Stine Forup í 
16 manna úrslitum í gær en leikn-
um var ekki lokið þegar blaðið fór 
í prentun.

Í einliðaleik kvenna eru sex 
stúlkur sem taka þátt á mótinu á 
topp hundrað og þar er Ragna talin 
með. Efst af þessum stúlkum er 
skoska stúlkan Susan Hughes, 
sem er í 24. sæti á heimslistanum 
og verður því að teljast sigur-
stranglegust í einliðaleiknum. 
Ragna mun einnig keppa í tvíliða-
leik með Tinnu Helgadóttur.

Í einliðaleik karla er Klaus 
Raffeiner talinn sigurstranglegast-
ur en hann er í 63. sæti á heimslist-
anum. Þrefaldi Íslandsmeistarinn 
Helgi Jóhannesson telst líklegast-
ur til afreka af íslensku strákunum 
en auk þess að keppa í einliðaleik 

tekur Helgi þátt í tvíliðaleik með 
félaga sínum Magnúsi Inga Helga-
syni. Helgi vann sinn fyrsta leik í 
gær í einliðaleik í þremur lotum og 
mætti Morten Kronborg frá Dan-
mörku í gærkvöldi en því miður 
var þeim leik ekki heldur lokið 
þegar blaðið fór í prentun.

Mörg sterk pör taka þátt í 
tvenndarleik á mótinu en af þeim 
pörum sem taka þátt eru þrjú pör 
á topp 50 í heiminum og fimm pör 
á topp hundrað. Íslandsmeistar-
arnir og systkinin Magnús Ingi 
Helgason og Tinna Helgadóttir 
eru eitt af þeim íslensku pörum 
sem keppa í tvenndarleik og þau 
unnu sinn leik í gær og komust því 
áfram.

Það er því ljóst að um sterkt 
mót er að ræða en úrslitaleikirnir 
fara fram á morgun á milli klukk-
an 10 og 14 í TBR-húsinu. 

Mestar vonir bundnar við Rögnu

Manchester United hefur 
samþykkt tilboð frá enska fyrstu 
deildarliðinu Cardiff í sóknar-
manninn Alan Smith. Dennis 
Wise, stjóri Leeds, hefur einnig 
áhuga á að fá Smith aftur til síns 
gamla félags.

Það kemur töluvert á óvart að 
Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, hafi sam-
þykkt tilboðið þar sem liðið er 
ekki með marga sóknarmenn á 
sínum snærum. Ole Gunnar 
Solskjær verður frá næstu tvær 
vikur vegna meiðsla og Giuseppe 
Rossi er á láni hjá Newcastle 
fram í janúar.

„Við erum ekki lengur í 
deildarbikarnum og ég held að 
stuttur lánssamningur væri 
tilvalinn svo að Smith fái að spila 
einhverja leiki. Málið er í hans 
höndum og hann hefur rætt við 
einhverja hjá Cardiff,“ sagði 
Ferguson um málið. 

Cardiff vill fá 
Smith að láni

 Fylkir lék í gær sinn 
fyrsta Evrópuleik í sögu félagsins 
er liðið mætti St. Otmar í St. 
Gallen í Sviss. Leikurinn taldist 
vera heimaleikur Fylkis en síðari 
leikur liðanna verður á morgun. 
Fylkir tapaði leiknum með einu 
marki, 30-29, eftir að hafa verið 
fjórum mörkum undir í hálfleik, 
18-14.

Sigurður Sveinsson þjálfari 
sagði í samtali við Fréttablaðið að 
liðið hefði verið í vandræðum 
með varnarleikinn í fyrri hálfleik 
en lagað hann að miklu leyti í 
þeim síðari. Helst var það 
leikstjórnandi St. Otmar sem 
reyndist Árbæingum erfiðastur.

Vladimir Djuric var marka-
hæstur Fylkismanna með tíu 
mörk en Eymar Krüger skoraði 
sex. Hlynur Morthens varði 
nítján bolta í markinu. Djuric 
fékk svo að líta rauða spjaldið í 
síðari hálfleik og reyndist það 
Fylkismönnum dýrkeypt á 
lokasprettinum.

„Það er ekki spurning að með 
eðlilegum varnarleik eigum við 
að vinna þetta lið,“ sagði Sigurð-
ur.

Eigum að vinna 
þetta lið



301178EK
LaCie 120GB harður diskur
Aðeins 180 gr. 

Lítill og nettur!

Stóri flakkarinn

300728EK
LaCie 250GB 

USB 2.0 7200 8MB
Design by F.A. Porsche

Canon EOS 400D
10 megapixlar
CMOS myndflaga APS stærð
Lokuhraði 1/4000 sek til bulb
ISO 100-1600
Notar Compact flash minniskort
Þyngd 556g

18-55mm EF og 55-200mm EF linsur 
fylgja.  Linsur fyrir allar aðstæður.

155.988
Staðgreitt

12.999
*Vaxtalaust 12 mán.

Nýtt í 400D:

Meiri upplausn

Ný rykvörn á myndflögu

9 punkta autofókus

Stærri skjár 2,5”

Hraðari vinnsla

Vélin slekkur á skjánum þegar 
hún er borin við auga

Betra notendaviðmót

Fleiri upplýsingar í leitara

Frábær vél fyrir byrjendur jafnt sem 
lengra komna sem vilja topp myndgæði

14.999 14.999

155.988
Staðgreitt

5.768
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

12.999
Vaxtalaust 12 mán.

S26391-K159-V900
FSC AMILO PI 1536
Intel Centrino Duo T2300E
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
100GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF

Aðeins 20 stk NVGS27B
PANASONIC MINIDV 
TÖKUVÉL

   99935.

Taktu afrit af myndunum Taktu afrit af myndunum

5.768



Siggi stormur stendur sína pligt

Opið til 18 í dag og frá 13–17 á morgun 

Jólafötin
      tímanlega

Jólafötin streyma nú í verslanir Kringlunnar.
Gefðu þér góðan tíma til þess að undirbúa 
jólin í rólegheitunum.

Nýtt kortatímabil

F
í

t
o

n
/

S
Í

A





1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Já, já, við skylmingaþrælarnir 
stöndum saman,“ segir Árni John-
sen frambjóðandi.

Prófkjörsbaráttan fer 
heldur betur harðn-
andi en þannig má sjá 
heilsíðuauglýsingu í 
Mogganum í gær frá 

Árna sem sækist 

eftir einu af efstu sætum á lista 
Sjálfstæðismanna í Suðurkjör-
dæmi. Margir ráku upp stór augu 
þegar þeir börðu auglýsinguna 
augum. Í kringum frambjóðand-
ann er raðað myndum af hinum og 
þessum stuðningsmönnum og verð-
ur ekki betur séð en einn þeirra sé 
kvikmyndaleikarinn Russell Crowe 
í hlutverki Maximus í kvikmynd-
inni Gladiator.

„Ég hélt fyrst að þetta væri sjó-
maður úr Grindavík. En svo 
sá ég að þetta er kollegi minn 
Crowe,“ segir Árni. 

Upp úr dúrnum kemur 
að af einskærum stráks-
skap hafði Ríkharður 
Ibsen, sem setti upp aug-
lýsinguna fyrir Árna, 

laumað Crowe þar inn meðal 
mynda af íslenskum stuðnings-
mönnum. Raunverulegum. 

„Nei, nei, nei, nei, þetta er ekki 
þannig að skortur sé á stuðnings-
mönnum. Öðru nær. Þetta er húmor 
og menn skemmta sér konunglega 
yfir þessu,“ segir Árni Johnsen. 

„Við vildum slá skjaldborg um 
kallinn með Maximus,“ segir Rík-
harður sem gerði þetta að Árna 
forspurðum. „Við erum bara að slá 

á létta strengi. Hafa 

húmorinn með í för.“ Ríkharður 
segir Árna hafa tekið þessu fram-
taki vel og Fréttablaðið getur stað-
fest það – frambjóðandinn hefur 
gaman af: „Það vantar bara mynd 
af þeim stelpum, Pamelu og Britt-
ney Spiers,“ segir Árni og hlær.

Russell Crowe styður Árna Johnsen

Uppselt er á Rock Star-tónleikana 
sem haldnir verða í Laugardalshöll 
30. nóvember en þetta staðfesti 
Magni Ásgeirsson, söngvari Á móti 
sól. Á tónleikunum mun hljóm-
sveitin spila ásamt þeim Dilönu, 
Toby, Storm og hinni nafntoguðu 
húshljómsveit. „Mér skilst að sjald-
an eða aldrei hafa ásóknin verið 
jafn mikil á miði.is,“ sagði söngv-
arinn kampakátur enda standa þeir 
félagar í hljómsveitinni fyrir her-
legheitunum sjálfir með dyggum 
stuðningi stórfyrirtækja. „Ég anda 
léttar því það hefði verið frekar 
leiðinlegt ef ekki hefði verið seldur 
einn miði og allt á mínu nafni,“ 
segir Magni og hlær. 

Þrátt fyrir spár margra um að 
Rock Star-æðið væri einhver bóla 
sem myndi springa hefur annað 
heldur betur komið á daginn. Dil-
ana og Magni héldu ferna tónleika 
á Broadway og seldist upp á á þá 
alla. Stemningin fyrir þessum tón-

leikum virðist því engu síðri. Tón-
leikarnir eru líka afmælisveisla 
fyrir Magna og segist söngvarinn 
fá að ráða ýmsu af þeim sökum. 
„Ég ætla mér að spila eitt lag með 

öllum sem koma fram og ræð í 
hvaða röð atriðin eru,“ segir 
Magni og hlær, augljóslega feginn 
að fá loksins að koma með ein-
hverjar hugmyndir.

Uppselt á Magna og félaga

„Við skemmtum okkur alltaf vel 
saman þannig að þetta var bara 
nýtt umhverfi. Við erum að 
minnsta kosti saman ennþá,“ segir 
Lilja Björk Guðmundsdóttir, kær-
asta Auðuns Blöndal til fjögurra 
ára en hún hefur séð um nokkra 
hrekki fyrir hann í þáttunum Tek-
inn á Sirkus. 

Þættirnir hafa notið mikilla 
vinsælda undanfarnar vikur en 
Auddi getur að sjálfsögðu ekki 
hrekkt fólkið sjálfur þar sem hann 
er of þekktur. Þess í stað fékk 
hann fólkið í kringum sig til að sjá 
um hrekkina en var sjálfur á bak-
við tjöldin og talaði í eyru hrekkja-
lómanna.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég 
er í sjónvarpsþáttum en hef leikið 
í einhverjum auglýsingum og svo-
leiðis,“ segir Lilja, sem er á þriðja 
ári í lögfræði við Háskólann í 

Reykjavík. „Ég ætlaði reyndar 
alltaf í Leiklistarskólann og var 
eiginlega komin með annan fótinn 
þangað inn en endaði síðan í lög-
fræðinni í staðinn.“

Lilja segir það henta sér mjög 
vel að vera ekki með handrit held-
ur fá að spinna á staðnum. „Hug-
myndaflugið fer bara að rúlla og 
það kemur alltaf eitthvað upp úr 
manni.“

Lilju fannst erfiðast að vera 
svona rosalega vond og „nastí“ við 
fólkið sem hún hrekkti. „Það var 
til dæmis mjög erfitt að horfa í 
augun á Höllu [Vilhjálmsdóttur], 
þar sem hún stóð titrandi fyrir 
framan mig. Mig langaði mest til 
að knúsa hana í staðinn fyrir að 
halda áfram að þjarma að henni,“ 
segir Lilja og hlær við. „Ég hugs-
aði þetta dálítið þannig að ég væri 
bara einhver annar karakter því 

ég myndi aldrei vera svona ógeðs-
leg. Ég varð bara að setja mig í 
þannig stellingar að ég væri ein-
hver leiðindatrunta í búðinni,“ 
bætir hún við.

„Erfiðast fannst mér að hrekkja 
Sigurð Kára af því hann hélt ró 
sinni svo ótrúlega vel en sá þáttur 
verður sýndur næstkomandi 
mánudagskvöld. Viðbrögðin frá 
þeim sem maður hrekkir hvetja 
mig svo áfram og þess vegna var 
miklu auðveldara að hrekkja 
Höllu því viðbrögðin hennar voru 
strax svo sterk,“ segir Lilja og 
bætir því við að Sigurður Kári 
hafi örugglega mesta jafnaðargeð 
sem hún hafi nokkurn tíma kynnst. 
„Auddi sagði mér alltaf að ganga 
lengra og lengra og vera meira 
nastí þannig að ég var algjör tík 
við Sigurð,“ segir Lilja eldhress 
og hlær.

...fær Íslenski dansflokkurinn 
fyrir að kynna hina fögru list 
dansins fyrir ungu kynslóð-
inni, en á fjölskyldusýningum 
flokksins fá börn frítt inn.

HIÐ STÓRFENGLEGA
LEYNDARMÁL HEIMSINS

STEINAR BRAGI

EINKASPÆJARINN
STEINN STEINARR

OG AÐSTOÐARMAÐUR
HANS MUGGUR

RANNSAKA ÆSILEGT
MORÐMÁL Á

SKEMMTIFERÐASKIPI



Stöndum saman 
styðjum Kristján Pálsson í 2. sætið

Reykjanesbær                    Stapi     09:00 - 20:00
Grindavík Víkurbraut 46   09:00 - 20:00
Garður Samkomuhúsinu   09:00 - 20:00
Sandgerði Samkomuhúsinu   09:00 - 20:00
Selfoss Sjálfstæðishúsið Austurvegi 38 09:00 - 20:00
Eyrarbakki Samkomuhúsið Stað 09:00 - 20:00
Stokkseyri Barnaskólinn    09:00 - 20:00
Þorlákshöfn Ráðhúsinu    09:00 - 20:00
Hveragerði Sjálfstæðishúsinu   09:00 - 20:00
Árnes Félagsheimilið   09:00 - 20:00
Flúðir Félagsheimilið   09:00 - 20:00
Bláskógabyggð Aratunga    09:00 - 20:00
Hella Hellubíó    09:00 - 20:00
Hvolsvöllur Björkin    09:00 - 20:00
Vestmannaeyjar Ásgarður    09:00 - 20:00
Vík Grunnskólinn    09:00 - 20:00
Kirkjubæjarklaustur Kirkjuhvoll    09:00 - 20:00
Höfn Pakkhús    09:00 - 20:00
Nes Mánagarður    14:00 - 18:00
Öræfi Hofgarður    10:00 - 11:00
Suðursveit Hrollaugsstaðir   12:00 - 13:00
Mýrar Holt á Mýrum   14:00 - 15:00
Lón Fundarhúsið Lóni   16:00 - 17:00

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, kjörstaðir:

Kristján Pálsson 
í 2. sætið
www.kristjanpalsson.is

Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar

„Ég tel mikilvægt að svo duglegur, framsýnn 
og reyndur talsmaður okkar haldi á ný inn á þing.”



Þegar ég göslaðist út í bíl með 
dóttur mína í gærmorgun í 

beljandi fárviðri til þess að keyra 
hana í leikskólann gat ég ekki 
annað en brosað að umræðu síð-
ustu daga um innflytjendamál. 
Mér fannst eitthvað verulega 
skondið við það í ljósi veðurfars-
ins að þessi þjóð sem skrattast hér 
við heimskautsbaug í 40 metrum á 
sekúndu ætli að fara að gera mál 
úr því að fólk af erlendu bergi 
brotið hafi virkilega áhuga á því 
að vera hérna líka. 

um innflytjendamál 
er mjög nauðsynleg. Nýtt fólk vill 
koma hingað. Á vissan hátt er það 
lúxusvandamál. Ég held við eigum 
að einbeita okkur að því að leysa 
viðfangsefnin sem því fylgja með 
brosi á vör.  Fólk flyst hingað á 
grunni milliríkjasáttamála sem 
við höfum samþykkt. Að öðru leyti 
er flæðið ekki óheft. Við eigum að 
bjóða upp á alla þá mögulegu 
aðstoð sem fólkið þarf á að halda 
til að aðlagast þjóðfélaginu. Í því 
höfum við alls ekki staðið okkur 
sem skyldi og full ástæða til að 
spýta í lófana. 

er líka hollt að minna sig á 
það að Íslendingar hafa alltaf verið 
of fáir. Þetta vita allir sem reynt 
hafa. Þjóðin er meira að segja svo 
fámenn að engin rokkstjarna nema 
Bubbi hefur getað lifað af inn-
lendri plötusölu. Markaðurinn er 
svo lítill. Við höfum því þurft að 
búa við það ömurlega ástand að 
eina stéttin sem hefur haft efni á 
stjörnustælum eru bankamenn. 
Þess má reyndar geta að þeir 
sækja auð sinn til útlanda á grunni 
hinna sömu milliríkjasáttmála og 
leyfa útlendingum að vera hér.

er lítið sem 
ekkert. Vandamálið er á hinn veg-
inn. Það ríkir offramboð af vinnu. 
Frjálslyndir segja að eldri en 
fimmtugir, án atvinnu, og öryrkj-
ar (athyglisvert að spyrða þessum 
hópum saman) geti unnið störf 
innflytjenda. Ég held það sé mjög 
mikil þörf fyrir allt það góða fólk 
á vinnumarkaði og má gjarnan 
grípa til sérstakra aðgerða til þess 
að fá það meira þangað. Ég efast 
hins vegar um að þetta útspil leysi 
þörfina. Ég held að til þess að 
byggja tónlistarhúsið sé til dæmis 
ekki gott að vera bakveikur eða 
með viðvarandi hálsríg. Þeir iðn-
aðarmenn sem við þurfum í það 
verkefni munu mikið til koma frá 
öðrum löndum.

virðist oft gleymast að við 
Íslendingar höfum frelsi til að 
flytja til útlanda, vinna þar og 
stunda viðskipti. Það gerum við í 
massavís. Við stelum jafnvel störf-
um af sænskum læknum, gæti ein-
hver sagt. Ekstrablaðið er í fýlu. 
Íslendingar í útlöndum eru um 30 
þúsund. Aðfluttir útlendingar hér 
á landi eru líka um 30 þúsund. 
Þetta virðist því vera nokkuð slétt-
ur díll. Ef ætlunin er að setja aukn-
ar hömlur á flæði vinnuafls hing-
að, er von maður spyrji hvort ekki 
þurfi þá fljótlega í ljósi þenslunn-
ar að kalla Íslendingana heim. 

þá erum við komin með nýtt 
og ferskt slagorð fyrir þjóðernis-
sinnaðan Frjálslyndan flokk, 
byggt á gömlu: Íslendingana heim! 
Undir eins! Ísland fyrir Íslend-
inga.

Íslendinga heim
Skrautleg jól
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Lokað hér

Ný verslun

990,-990,-
ISIG jólaskraut 6 stk. ýmsir litir

ISIG jólaskraut
Ø6 cm 12 stk. ýmsir litir 390,-

ISIG karfa m/handfangi
46x28x25 cm 1.690,-

ISIG skál H17 Ø20 cm

ISIG jólaskraut
2 m ýmsir litir 490,-

ISIG lugt f/kubbakerti
H38 cm ýmsir litir 1.490,-

ISIG skrautkerti englar 
H14 cm ýmsir litir 590,-

ISIG jólaskraut
3 stk. ýmsir litir 190,-

ISIG flotkerti
6 stk. ýmsir litir 250,-ISIG kertastjaki

H25 cm ýmsir litir 890,-
H20 cm ýmsir litir 790,-

ISIG jólaskraut konfekt 14 stk. ýmsir litir

GLÄNSA útisería 80 perur 
blikkandi ýmsir litir 1.490,-

ISIG skrautkerti m/bakka
2 stk. trjálaga ýmsir litir 

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 
og grænmeti

490,-

490,-490,-990,-990,-

590,-590,-


