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Fjölskyldan hafði lengi átt fimm sæta
Mitsubishi Galant, árgerð 1990. En þega
yngsti sonurinn fæddi t ffjöl

„Við ferðuðumst um allt land í mánuð, sváf-
um í tjaldi og og nutum lífsins,“ segir Svav-
ar. Dæturnar þrjár sem eru 7, 8 og 9 ára og
eiginkona Svavars, Þóra Arnórsdóttir frétta-
kona, eru með eindæmum söngelskar og því
var sungið hástöfum á vegum landsins í
sumar. „Mér þykir óskaplega gaman að
syngja líka,  en því miður held ég  ekki lagi,“
segir Svavar sem segir með ólíkindum hvað
dæturnar og konan þó umbera þes
stöku tóntegund

Austurland

Vestmannaeyjabær 
hefur ákveðið að höfða mál á 
hendur olíufélögunum vegna ólög-
legs verðsamráðs félaganna á 
árunum 1993 til og með 2001. 
Þetta staðfesti Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, 
við Fréttablaðið.

Krafa bæjar-
ins nemur tæp-
lega 29 milljónum 
króna og byggist 
á því að olíufélög-
in hafi „staðið 
fyrir samstilltum 
aðgerðum við 
gerð tilboða vegna 
útboðs Vest-
mannaeyjabæjar
hinn 14. apríl 1997 
vegna eldsneytis-
kaupa Bæjar-
veitna, Áhalda-
húss og
Hafnarsjóðs bæj-
arins“, eins og 
orðrétt segir í 
kröfubréfinu sem 
Fréttablaðið hefur 
undir höndum.

Elliði segir 
olíufélögin hafa hafnað kröfum 
Vestmannaeyjabæjar og því hafi 
verið ákveðið að fara með málið 
fyrir dóm.

Er í kröfubréfinu meðal ann-
ars vitnað til fundargerðar fram-
kvæmdastjórnar Olíufélagsins 
frá 22. apríl 1997. Þar segir að 
framkvæmdastjóri markaðs-
sviðs, sem þá var Þórólfur Árna-
son, hafi rætt „þetta útboð við 
fulltrúa Olís og Skeljungs“. Í 

fundargerðinni segir einnig að 
Þórólfur hafi sagt „frá útboði 
Vestmannaeyjabæjar og að olíu-
félögin ættu erfitt með að gefa 
afslátt frá listaverðum vegna 
þess fordæmis sem því fylgdi“.

Í tölvupósti sem Jón Halldórs-
son, þáverandi framkvæmda-
stjóri markaðssviðs stórnotenda 
hjá Olís, sendi til Einars Bene-
diktssonar, forstjóra Olís, 12. 
febrúar árið 2000, segir að í apríl 
1997 hafi Vestmannaeyjabær sóst 
eftir „tilboðum í allan sinn rekst-
ur. Tilboð komu á listaverði frá 
öllum aðilum þannig að ljóst var 
að hver héldi sínu“.

Aðalmeðferð fór fram í máli 
Sigurðar Hreinssonar, trésmiðs 
frá Húsavík, gegn Keri, sem áður 
var Olíufélagið, á fimmtudag. 

Að sögn Steinars Guðgeirsson-
ar hæstaréttarlögmanns, sem 
flytur mál Sigurðar og Vest-
mannaeyjabæjar, gæti niðurstað-
an í málinu orðið fordæmisgef-
andi fyrir fleiri mál. Hátt í 200 
einstaklingar hafa lýst yfir áhuga 
á því að fara í mál við olíufélögin 
í gegnum neytendasamtökin. 
„Þetta mál gæti orðið fordæmis-
gefandi fyrir önnur sambærileg 
mál sem hugsanlega kæmu í kjöl-
farið, verði olíufélögin dæmd til 
skaðabóta. Grunnurinn að málinu 
byggist á því að ólöglegt samráð 
leiði til yfirverðs og að ávinning-
urinn af átta ára verðsamráði sé 
ótvíræður. Þetta litla mál gæti 
því velt þungu hlassi verði niður-
staðan sú að olíufélögin verði 
dæmd til greiðslu skaðabóta,“ 
segir Steinar. 

Tveir af þremur bæj-
arfulltrúum Vestmannaeyjalist-
ans eru skráðir í Sjálfstæðis-
flokkinn, sem er einn í meirihluta 
í bæjarstjórninni með fjóra af 
sjö bæjarfulltrúum. 

Sex af sjö bæjarfulltrúum í 
Vestmannaeyjum eru því skráðir 
í Sjálfstæðisflokkinn þótt flokk-
urinn hafi ekki nema fjóra full-
trúa í bæjarstjórn. Sjálfstæðis-
flokkurinn, Frjálslyndi 
flokkurinn og Vestmannaeyja-
listinn buðu fram í sveitarstjórn-
arkosningunum í vor en að sögn 
bæjarfulltrúa Vestmannaeyja-
listans er ekki um að ræða sam-
eiginlegt framboð margra stjórn-
málaflokka, þótt Samfylkingin, 
Framsóknarflokkurinn og 

Vinstrihreyfingin - grænt fram-
boð hafi ekki boðið sérstaklega 
fram í kosningunum. 

Hjörtur Kristjánsson og Páll 
Scheving Ingvarsson, sem sitja í 
bæjarstjórn Vestmannaeyja 
fyrir hönd Vestmannaeyjalist-
ans, staðfestu við Fréttablaðið í 
gær að þeir væru skráðir í Sjálf-
stæðisflokkinn. „Ég hef ekki enn 
þá verið skráður úr flokknum. 
Ég tók þátt í prófkjörinu fyrir 
skömmu til þess að veita góðum 
mönnum brautargengi,“ sagði 
Páll Scheving.

Hjörtur sagðist sömuleiðis 
vera skráður í flokkinn. „Ég er 
búinn að vera skráður í flokkinn 
að ég held síðan ég var ungling-
ur, eftir að ég kaus í einhverju 

prófkjöri. Það hefur gengið afar 
erfiðlega að fá sig lausan úr 
flokknum. En það hlýtur að koma 
að því.“ 

Í bæjarstjórn Vestmannaeyja 
sitja Elliði Vignisson, sem jafn-
framt er bæjarstjóri, Páley Borg-
þórsdóttir, Páll Marvin Jónsson 
og Gunnlaugur Grettisson fyrir 
hönd Sjálfstæðisflokksins. Fyrir 
hönd Vestmannaeyjalistans situr, 
auk Hjartar og Páls, Kristín 
Jóhannsdóttir.

Í 34. grein skipulagsreglna 
Sjálfstæðisflokksins kemur fram 
að „gegni maður trúnaðarstörf-
um fyrir annan stjórnmálaflokk 
geti maður ekki verið félagi í 
sjálfstæðisfélagi“.

Eins og þessi vel dúðaði 
stöðumælavörður ber með sér 
stóð Ísland undir nafni í gær eins 
og alla undanfarna viku. Mikið 
frost var um allt land og fóru tölur 
niður fyrir tíu gráður víða á Norð-
urlandi. Minnkandi vindur gerir 
þó tilveruna bærilegri en undan-
farið og draga fer úr vindi á næstu 
dögum. Það bítur þó í kinnar 

landsmanna áfram því frost verð-
ur töluvert áfram í dag. 

Stöðumælavörður 19 kann 
ágætlega við kuldann og minnir 
á að eina ráðið gegn kulda er að 
klæða sig vel en það er víst eitt-
hvað sem Íslendingar ættu að 
vita eftir rúmlega ellefu hundr-
uð ára dvöl í þessu landi elds og 
ísa. -



Hvernig er andrúmsloftið á 
loftslagsráðstefnunni, Jónína?

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

 Nýsir hf. sem sér 
um sýningarskála Íslands á Fen-
eyja-tvíæringnum sótti um og fékk 
leyfi til að fjarlægja næstum 
tveggja metra háan hrafntinnu-
stein og flytja til Feneyja vegna 
hennar. Umræddur steinn, sem var 
áður á Dómadalsleið milli Land-
mannahellis og Frostastaðavatns, 
er þekktur fyrir glæsileika að sögn 
Árna Bragasonar, forstöðumanns 
náttúruverndarsviðs Umhverfis-
stofnunar. 

Það er Ólafur Elíasson lista-
maður sem ber hitann og þungann 
af sýningunni og átti steinninn að 
vera miðpunktur hennar. Íslend-
ingar sýna að þessu sinni fullkom-

ið módel af fyrirhuguðu tónlistar- 
og ráðstefnuhúsi við 
Reykjavíkurhöfn ásamt nánasta 
umhverfi þess.

Umhverfisstofnun heimilaði 
brottflutning steinsins en þó með 
ákveðnum skilyrðum. Meðal ann-
ars var þess krafist að brottnámið 
ylli sem minnstum óafturkræfum 
áhrifum og að steininum yrði skil-
að á sinn stað að sýningu lokinni.

Sýningin hefur staðið yfir frá 
10. september og mun ljúka á 
sunnudag. Árni segir að hann geri 
ráð fyrir því að steininum verði 
skilað að henni lokinni, enda hafi 
hann verið lánaður með því skil-
yrði.

Fékk tinnu að láni

 Lögmaður Stefáns 
E. Matthíassonar, sem sagt var upp 
störfum sem yfirlæknir við 
æðaskurðlækningadeild Landspít-
ala - háskólasjúkrahúss hinn 28. 
nóvember í fyrra, hefur sent 
spítalanum bótakröfu fyrir hönd 
Stefáns. Héraðsdómur kvað upp 
dóm hinn 29. júní í ár þess efnis að 
uppsögnin hefði verið ólögleg. 
Bótakrafan er upp á rúmlega 139 
milljónir króna og er reiknuð út frá 
tekjumissi Stefáns í tíu ár. Einnig 
er þess krafist að spítalinn greiði 
Stefáni miskabætur að upphæð 10 
milljónir sem og innheimtukostnað 
lögmanns hans. Spítalinn hefur 30 
daga til að inna greiðsluna af 
hendi, eftir það bætast dráttarvext-
ir við kröfuna. 

Krefst hárra bóta

„Bærinn
leggur ekki fjármagn í þetta 
verkefni öðru vísi en að leggja til 
húsnæðisaðstöðu,“ segir Páll 
Hilmarsson, formaður skóla-
nefndar Garðabæjar, um fjár-
mögnun svokallaðrar Vinaleiðar 
sem Garðakirkja stendur fyrir í 
þremur grunnskólum bæjarins. Í 
sumar sótti séra Jóna Hrönn 
Bolladóttir um styrk frá bænum 
vegna Vinaleiðar. Áður en 
bæjaryfirvöld náðu að afgreiða 
málið tókst kirkjunni að fá fé til 
verkefnisins frá Sund ehf. Að 
sögn Páls töldu bæjaryfirvöld þá 
styrkbeiðnina fallna úr gildi. 
Vinaleiðin er gagnrýnd af 
félaginu Siðmennt fyrir meint 
trúboð.

Bæjarsjóður 
borgar ekkert

 Verktakar telja að 
núverandi kröfur um öryggi og 
merkingar við vegaframkvæmdir 
séu of slakar og þær þurfi að 
auka. Verja þurfi mun meira fé til 
öryggismála en nú sé gert. 
„Verktökum er ekki um að kenna – 
þeir vilja gjarnan breytingar,“ 
segir í yfirlýsingu frá verktökum. 
Mannvirki - Félag verktaka hélt 
félagsfund um öryggi og umferð-
armerkingar á fimmtudaginn. 
Eftir fundinn sendu verktakarnir 
frá sér ályktun þar sem þeir lýstu 
sig „fúsa til góðra verka og óska 
eftir samvinnu og samstöðu 
verkkaupa og vegfarenda við að 
auka öryggi í umferðinni“.  

Vilja stuðla að 
umferðaröryggi 

 Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli 
við Akureyri verður opnað kl. 10 í 
dag. Guðmundur Karl Jónsson, 
forstöðumaður Hlíðarfjalls, segir 
þá vera í fyrra fallinu að opna í 
ár, jafnvel þótt svæðið hafi verið 
opnað í byrjun nóvember í fyrra.
„Nú er töluverður snjór á 
svæðinu og stefnt að því að opna 
Fjarkann, Stromplyftu, Auði, 
Töfrateppið og Hólabraut. Þá 
reiknað með að göngubrautin 
verði troðin.
Gert er ráð fyrir hálfskýjuðu 
veðri og sjö stiga frosti á 
Akureyri í dag og því vissara að 
búa sig vel til skíðaiðkunar.

Nægur snjór í 
Hlíðarfjalli

 Lyfjaráð ÍSÍ hefur 
tekið að sér að lyfjaprófa afreks-
fólk utan ÍSÍ og má þar nefna 
keppendur í fitness. Skúli Skúla-
son, formaður lyfjaráðs ÍSÍ, segir 
að um 60 prósent þeirra sem 
skráðir eru til keppni í fitness falli 
á lyfjaprófum. Hlutverk lyfjaeft-
irlitsnefndar er að skipuleggja og 
framkvæma eftirlit með lyfja-
notkun íþróttamanna.

Skúli segir að í fyrra hafi verið 
gerð 128 lyfjapróf á félagsmönn-
um ÍSÍ og að slíkum prófum hafi 
fjölgað úr 50 árið 1996. „Það sem 
af er þessu ári hefur enginn fallið 
á lyfjaprófum en árið 2005 voru 
þeir þrír.“ 

Yfirskrift hádegisverðarfund-
ar ÍSÍ í gær var steranoktun meðal 
framhaldsskólaskólanema á 
Íslandi en þar var farið ofan í 
saumana á skýrslu sem birt var í 
haust um notkun lyfja, tóbaks og 
fæðubótarefna meðal ungs fólks.

Þórólfur Þórlindsson prófessor 
gerði meðal annars athugasemd 
við þá flokka sem fram komu í 
skýslunni en þar er dregið saman 
hlutfall þeirra framhaldsskóla-
nema höfðu einhverntíma notað 
stera eftir því hvort þeir stunduðu 
íþróttir vikulega eða oftar. Þórólf-
ur segir að regluleg ástundun 
íþrótta miðist við þá sem stundi 
þær þrisvar í viku eða oftar. Í 
skýrslunni kom til dæmis fram að 
4,5 prósent þeirra framhaldsskóla-
nema sem stunduðu frjálsar 
íþróttir vikulega eða oftar hefðu 
einhverntíma notað stera. „Þegar 
steranotkun þeirra sem stunda 
frjálsar íþróttir tvisvar í viku er 
skoðuð fer hlutfallið niður í 0,7 

prósent sem túlka má á þann veg 
að þeir sem stundi frjálsar íþróttir 
oftar en vikulega séu ólíklegri til 
að nota stera.“

Þórólfur segir steranotkun 
tengjast mörgum þáttum í þjóðfé-
laginu og að ekki sé hægt að tengja 

íþróttaiðkun og steranotkun sér-
staklega. „Steranotkun hefur mun 
hærri fylgni við notkun annarra 
vímuefna svo sem hass, amfetam-
ín og e-töflur en við íþróttaiðkun. Í 
rannsókninni kemur fram að 159 
af 11.000 unglingum hafi neytt 
anabóliskra stera sem getur ekki 
talist hátt hlutfall.“

Þórólfur segir þetta hlutfall 
svipað og í Noregi en lægra en í 
Svíþjóð og Kanada svo samanburð-
ur við aðrar þjóðir sé notaður. 

Á fundinum kom fram að 
íþróttahreyfingin á Íslandi hafi 
fengið aukið fjármagn til lyfjaeft-
irlits og á þessu ári verður sjö 
milljónum króna varið til lyfja-
eftirlits innan íþróttahreyfingar-
innar.

Mikil steranotkun í 
fitness-keppnum 
Sextíu prósent þeirra sem taka þátt í fitness-keppnum hér á landi falla á lyfja-
prófum. Þetta var meðal þess sem fram kom á hádegisverðarfundi á vegum ÍSÍ 
í gær. Fjárlög til lyfjaeftirlits innan íþróttahreyfingarinnar verða aukin.

Höfðað hefur verið 
opinbert mál á hendur ungmenn-
unum sem fóru ránshendi um 
landið í september síðastliðnum. 
Ákæran nær yfir hluta þeirra 
brota sem hópurinn er talinn hafa 
framið frá seinni hluta sumars og 
fram í september. Sá sem flestir 
liðir ákærunnar beinast að, 21 árs 
gamall karlmaður, situr enn í 
síbrotagæsluvarðhaldi.

Í ákærunum er honum og 
þremur ungmennum, tveimur 
stúlkum og einum dreng, á aldrin-
um 16-18 ára, meðal annars gefið 
að sök að hafa brotist inn í félags-
heimilið Árnes og stolið þaðan 
alls kyns varningi og búnaði að 
verðmæti á fimmta hundrað þús-
und, margvíslegar gripdeildir, 
bílþjófnaði, önnur innbrot, ölvun-
arakstur, fjársvik auk annars 

konar auðgunarbrota. 
Drengirnir tveir voru hand-

teknir í september eftir að þeir 
höfðu í samfloti við yngri stúlk-
una farið ránshendi víða um 
landið á skömmum tíma. Meðal 
viðkomustaða þeirra voru Húsa-
vík, sumarbústaðabyggðir í 
Borgarfirði, Selfoss og að end-
ingu höfuðborgarsvæðið.  

Auk þeirrar ákæru sem nú 
hefur verið birt þeim eru fjöl-
mörg önnur mál tengd hluta 
hópsins til vinnslu hjá lögreglu. 
Eldri drengurinn er til að mynda 
grunaður um að hafa einn átt 
aðild að sex öðrum hegningar-
lagabrotum og framið sjö önnur í 
slagtogi við aðra á tímabilinu 23. 
júlí til 5. september til viðbótar 
við þau sem hann er ákærður 
fyrir nú.

Þjófagengi ákært

Bjarne Reinholdt, 
framkvæmdastjóri Norður- 
Atlantshafsskrifstofu Norsk 
Hydro á Íslandi, segir að 
umræða sumra íslenskra 
fjölmiðla um þær fyrirætlanir 
fyrirtækisins að byggja 600.000 
tonna álver algerlega úr lausu 
lofti gripna. Hann segir einnig að 
fyrirtækið ætli sér ekki að leggja 
niður álver í Noregi heldur þvert 
á móti séu fyrirætlanir um að 
auka þá starfsemi á næstu árum.

Bjarne segir að allir viti að 
slíkt álver sé allt of stórt fyrir 
Ísland og það séu engar forsend-
ur til reksturs þess. Hann ítrekar 
að fyrirtækið hafi mörg járn í 
eldinum og álver sé aðeins eitt 
þeirra.

600.000 tonna 
álver ekki nefnt

Þegar steranotkun 
þeirra sem stunda frjáls-

ar íþróttir tvisvar í viku er skoðuð 
fer hlutfallið niður í 0,7 prósent 
sem túlka má á þann veg að þeir 
sem stundi frjálsar íþróttir oftar 
en vikulega séu ólíklegri til að 
nota stera.

Akureyri er 
fallegasti bær landsins. Þetta er 
niðurstaða könnunar Fréttablaðs-
ins. Akureyri hlaut 22,4 prósent 
atkvæða þeirra sem þátt tóku í 
könnuninni og hlaut því yfir-
burðakosningu í efsta sæti. 

Kristján Þór 
Júlíusson,
bæjarstjóri á 
Akureyri, er 
rígmontinn með 
niðurstöðuna þó 
að ekki komi 
hún honum á 
óvart.

Öruggur í 
öðru sæti er 
Hafnarfjörður
en Lúðvík 
Geirsson

bæjarstjóri segir Hafnfirðinga 
aldrei ánægða nema með 
toppsætið. Mesta furðu viðmæl-
enda blaðsins vekur að Kópavog-
ur og Reykjanesbær komast á 
topp tíu-lista yfir fallegustu 
bæina.

Akureyri falleg-
asti bærinn





 Í kuldakastinu sem fólk í 
þægilegri innivinnu vælir undan 
þessa dagana, er ekki úr vegi að 
kanna hug fólksins sem finnur 

hvað mest fyrir vetri konungi, 
fólksins sem ver bróðurhluta 
dagsins að störfum utandyra. 
Fréttablaðið fór á stúfana og 

komst að því að ömmur landsins 
hafa vitanlega hárrétt fyrir sér: 
Það er ekkert til sem heitir kuldi, 
bara lakur klæðnaður. 

Það skiptir öllu máli 
að klæða sig vel
Orkuveitur hafa vart undan að dæla heitu vatni á skrifstofur og heimili lands-
ins. Sú þarfa þjónusta gagnast lítið því fólki sem Fréttablaðið tók tali í gær.
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Engar tapaðar 
             kvittanir

Nú er hægt að tengja Dælulykilinn 
við netfang þannig að um 
klukkustund eftir dælingu 
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun 
með tölvupósti.

Kvittun í tölvupósti
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 Ekki hefur komið til 
átaka í Afríkuríkinu Kongó eftir að 
Joseph Kabila forseti var á mið-
vikudaginn lýstur opinberlega sig-
urvegari í forsetakosningunum, 
sem haldnar voru í lok október.
Mótframbjóðandinn Jean-Pierre 
Bemba, einn af varaforsetum 
landsins, sagðist á fimmtudaginn 
einungis ætla að beita löglegum 
aðferðum til þess að fá úrslitum 
forsetakosninganna hnekkt. Þessi 
yfirlýsing vakti vonir um að hann 
ætli ekki að beita valdi, en hann 
ræður yfir eigin herliði sem skipað 
er hundruðum manna.

Á miðvikudaginn var því opin-
berlega lýst yfir að Joseph Kabila, 

núverandi forseti, hafi sigrað í 
seinni umferð forsetakosninganna, 
sem haldin var 29. október síðast-
liðinn.

Opinberar niðurstöður kosning-
anna eru þær, að Kabila hafi hlotið 
58 prósent atkvæða en Bemba 42 
prósent.

Stuðningsmenn Bemba segja 
þessar tölur ekki geta verið réttar. 
Bandalag um 50 flokka, sem studdu 
Bemba, létu gera eigin talningar og 
fengu út að Bemba hefði hlotið 52 
prósent og hann væri þar með hinn 
rétti sigurvegari kosninganna.

Óttast var að óeirðir myndu 
brjótast út eftir að opinberu tölurn-
ar voru birtar. 

Friður ríkir en spenna er í loftinu

Að minnsta kosti átta lík 
fundust í gær í Nukualofa, 
höfuðborg Kyrrahafseyjunnar 
Tonga, þar sem reið ungmenni 
gengu berserksgang á fimmtudag-
inn, veltu bílum, kveiktu í verslun-
um og skrifstofum, réðust á 
embættismenn ríkisins og fóru 
ránshöndum um verslanir. 
Höfuðborgin var að stórum hluta 
lögð í rúst.

Ungmennin vilja lýðræði í 
þessu litla en fátæka konungsríki 
þar sem íbúarnir eru um 108.000 
talsins. Óeirðir af þessu tagi hafa 
ekki þekkst þar til þessa.

Bæði Nýja-Sjáland og Ástralía 
ætla að senda hermenn til eyjunn-
ar til þess að stilla til friðar.

Höfuðborgin 
lögð í rúst

 Fjögur fíkniefnamál 
komu upp í Kópavogi á fimmtu-
dagskvöld. Tæplega tvítugur 
piltur var handtekinn í miðbæn-
um með töluvert magn fíkniefna í 
söluumbúðum. Hann var færður 
til yfirheyrslu og viðurkenndi 
undir morgun að hann hafi ætlað 
sér að selja efnin. Að sögn 
lögreglu var hann með alls kyns 
fíkniefni í fórum sínum, þar á 
meðal hass, amfetamín, kókaín, 
ofskynjunarsveppi og stera. 

Þá voru þrír menn á þrítugs-
aldri handteknir í aðskildum 
málum með lítilræði af fíkniefn-
um. Efnin voru öll talin vera til 
einkaneyslu. Alls lagði lögreglan 
hald á nokkra tugi gramma af 
fíkniefnum þetta kvöld.

Með alls kyns 
fíkniefni á sér

Landvernd skorar á 
umhverfisráðherra að taka til 
efnislegrar meðhöndlunar kæru 
Guðrúnar S. Gísladóttur sem 
krefst þess að leyfi til hrafntinnu-
töku úr Hrafntinnuskeri verði fellt 
úr gildi og hrafntinnunni sem 
tekin var verði skilað.

Með því að taka kæru Guðrún-
ar efnislegrar meðhöndlunar 
myndi ráðherra færa stjórnsýsl-
una nær markmiðum alþjóðlegra 
sáttmála sem miða að því að virkja 
almenning til þátttöku í umhverf-
ismálum.

Hrafntinnunni 
verði skilað

Sex strætóferðir frá 
Akranesi til Reykjavíkur féllu 
niður vegna veðurs á fimmtu-
dag. Ásgeir Eiríksson, fram-
kvæmdastjóri Strætós, segir að 
ferðirnar hafi fallið niður þar 
sem vindur hafi farið upp í 
fimmtíu metra á sekúndu í 
hviðum á Kjalarnesi. Ferðir falli 
niður fari vindur yfir 34 metra á 
sekúndu og 32 metra á sekúndu í 
hálku.

Ásgeir segir að bílstjórar 
fylgist með vindstyrknum á 
Kjalarnesi á vindmæli í 
Mosfellsbæ og við Hvalfjarðar-
göngin og taki ákvörðun hverju 
sinni. Sumir bílarnir séu léttir að 
aftan og bitur reynsla hafi kennt 
mönnum að láta ferðir falla 
niður fari vindur yfir viðmiðun-
armörkin. Það sé gert með 
öryggi farþeganna í huga.  

Strætóferðir 
féllu niður 
vegna vinds





Hugmyndir olíufélag-
anna um að lítill sem enginn ávinn-
ingur hafi verið af verðsamráði 
félaganna, sem stóð yfir frá 1993 
til 2001, eru fjarri sannleikanum 
og standast ekki skoðun. Þetta 
kemur fram í greinargerð sem 
samkeppniseftirlitið skilaði til hér-
aðsdóms 31. janúar á þessu ári og 
Fréttablaðið hefur undir höndum. 

Er því haldið fram í greinar-
gerðinni að ávinningurinn af sam-
ráðinu hafi verið ótvíræður. Eins 
og greint var frá í Morgunblaðinu 
21. október síðastliðinn sögðu 
dómskvaddir matsmenn í máli 
Kers gegn samkeppnisyfirvöld-
um að „lítill sem enginn ávinning-
ur“ hefði verið af samráðinu. 

Olíufélögin halda því fram, sam-
kvæmt greinargerð samkeppnis-
eftirlitsins, að hugsanlegt sé að þau 
hafi jafnvel tapað á samráðinu.

Í greinargerðinni er lítið gert 
úr röksemdum olíufélaganna og 
tal um lítinn sem engan ávinning 
væri „vitaskuld rangt“, eins og 
orðrétt segir í greinargerðinni. 

Eru röksemdir olíufélaganna, 
sem eigi að leiða til lægri sektar-
greiðslu, taldar jafngilda því ef 
þjófur reyni að verja ávinning af 
gjörðum sínum með því að tefla 
fram kostnaði af „kaupum á 
kúbeini“ sem notað hefði verið við 
þjófnaðinn, sem gildum rökum 
fyrir engum ávinningi af verknaði.

Í greinargerðinni er frá því 
greint að samkeppniseftirlitið telji 
olíufélögin „kerfisbundið freista 
þess að varpa rýrð á rannsóknina 
og niðurstöðu samkeppnisyfir-
valda“.

Oddgeir Einarsson, annar 
tveggja lögmanna Kers, segir 
athugun á gögnum leiða það í ljós 
að ávinningur af samráði hafi lítill 
sem enginn verið. „Þegar bornar 
eru saman markaðsaðstæður sem 
fyrir voru á markaðnum, og svo 
hvaða áhrif samráðið hafði á verð-
lagningu, þá er ekkert sem bendir 
til þess að samráðið hafi skilað 

ávinningi samkvæmt athugunum 
sem við höfum lagt til grundvallar 
í málinu.“

Aðalmeðferð í máli Reykjavík-
urborgar gegn olíufélögunum 
hefst miðvikudaginn 22. nóvem-
ber í Héraðsdómi Reykjavíkur. 
Krafa borgarinnar nemur rúm-
lega 150 milljónum króna. 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hefur íslenska ríkið 

óskað eftir viðurkenningu á bóta-
skyldu vegna verðsamráðsins en 
olíufélögin höfnuðu henni. Vinna 
er hafin við undirbúning vegna 
málshöfðunar íslenska ríkisins á 
hendur olíufélögunum en Vil-
hjálmur H. Vilhjálmsson hæstar-
réttarlögmaður sækir mál á hend-
ur olíufélögunum fyrir hönd 
ríkisins og Reykjavíkurborgar.

Ávinningurinn af 
samráði ótvíræður
Í greinargerð lögmanns Samkeppniseftirlitsins eru röksemdir olíufélaganna fyr-
ir „litlum sem engum ávinningi af samráði“ taldar léttvægar. Ekkert sem bend-
ir til þess að einhver ávinningur hafi verið fyrir hendi, segir lögmaður Kers. 

Ætlar þú að flýja vetrarkuldann 
til heitari landa?

Fórst þú á tónleikana með Syk-
urmolunum í gærkvöld?

„Ég  er hvorki 
bjartsýn né svartsýn,“ segir 
Jónína Bjartmarz umhverfisráð-
herra að lokinni loftslagsráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna í Kenía.

Jónína segir að helsti árangur-
inn sem náðst hafi á loftslagsráð-
stefnunni sé samþykkt aðlögunar-
áætlunar fyrir þróunarríki.

„Áætlunin felur í sér fimm ára 
loftslagsvæna aðstoð við þróunar-
ríkin sem á annars vegar að gera 
þeim kleift að laga sig að loftslags-
breytingum og hins vegar að 
styrkja þau í því að framleiða orku 
á endurnýjanlegan hátt,“ segir 
umhverfisráðherra.

Í ræðu sinni á ráðstefnunni 

lagði Jónína áherslu á að bregðast 
þyrfti strax við þeim vanda sem 
steðji að loftslagsmálum. Í samtali 
við Fréttablaðið segir hún helsta 

verkefnið að fá þróunarríki á borð 
við Kína og Indland og auðríki 
eins og Bandaríkin og Ástralíu til 
að koma að borðinu með þeim 
ríkjum sem skuldbundu sig til að 
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda samkvæmt Kyoto-bókuninni:

„Hvorki Kína né Indland hafa 
tekið sérlega vel í það að ganga til 
viðræðna einu sinni. Hins vegar 
vekur það ákveðna bjartsýni að 
þrír nýkjörnir öldungadeildar-
þingmenn sem gegna nú for-
mennsku í sterkum þingnefndum 
hafa skorað á Bush forseta um 
samstarf um að setja lög og reglur 
sem takmarki losun í Bandaríkj-
unum.“

 Tveggja vikna 
loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í Naíróbí, höfuðborg 
Kenía, lauk í gær án þess að nein 
afgerandi niðurstaða fengist um 
framhaldið á útfærslu Kyoto-
bókunarinnar.

Flestum meginmarkmiðum 
ráðstefnunnar var frestað þangað 
til á næsta ári, þegar haldin 
verður ný ráðstefna.

„Við sjáum ekki þá djörfu 
forystu sem þörf er á. Frekari 
tafir eru algjört ábyrgðarleysi,“ 
sagði Catherine Pearce frá 
umhverfissamtökunum Friends 
of the Earth.

Afraksturinn 
þykir heldur rýr

 Óánægju gætir hjá 
sumum sjúkraliðum vegna svo-
kallaðrar brúar í námi til sjúkra-
liða sem hófst í haust. Hundruð 
hafa skrifað sig á undirskriftar-
lista til að mótmæla brúnni, að 
sögn Dagbjartar Óskar Steindórs-
dóttur sjúkraliða.

Hefðbundið sjúkraliðanám er 
120 einingar en brúin er 60 eining-
ar. Starfsreynsla, meðmæli og 
námskeiðsþátttaka er inntökuskil-
yrði. „Þarna munar 60 einingum. 
Það er ekki hægt að leggja að 

jöfnu starfs-
reynslu og nám 
upp á 60 einingar. 
Við viljum að 
áframhald á nám-
inu verði stöðv-
að.“

Félagsstjórn
Sjúkraliðafélags
Íslands hefur sent 
frá sér ályktun 
þar sem hún 

segist harma þá óupplýstu 
umræðu  og undirskriftir sem 

gengið hefur á vinnustöðum 
sjúkraliða síðustu vikur um nám 
á sjúkraliðabrú. Kristín Á. 
Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, segir 
tilganginn með brúnni að veita 
ófaglærðu starfsfólki sem hefur 
starfað tiltekinn tíma möguleika á 
því að taka sjúkraliðanámið í 
fullorðinsfræðslu.

Kristín telur að um 1.500 
sjúkraliða vanti á vinnumarkað 
og ófaglærðir fylli nú þau 
stöðugildi.

Deilur um sjúkraliðanámsleið



Álskófla
blað 25x30 sm, L 100 sm
5082487

Verkfæratöskur
2 saman, 12,5” og 19”
5024489

Nú er tíminn
til að setja upp jólaljósin!

Skrúfvél, B&D
3,6V, 10 bitar 
5246002

3.989

Áltröppur
3 þrep
5078885 2.579

3.973
4 þrep
5078886 2.979

4.595
5 þrep
5078888 3.699

5.695
6 þrep
5078890 4.559

7.020
7 þrep
5078892 4.999

7.788
8 þrep
5078894 6.429

9.899

Borvél, DWT
500W, högg, taska og borar fylgja
5245280

2.995

999
2.495

599
1.595

35%
afsláttur

Ótrúlegt

útisería...
úrval



 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti sagði í gær að 
Bandaríkjamenn gætu dregið 
ýmsan lærdóm af Víetnamstríð-
inu, meðal annars þann að verk-
efni bandaríska hersins í Írak 
muni dragast á langinn.

Hann sagðist ekki hafa tekið 
neinar ákvarðanir um það hvort 
bandarískum hermönnum í Írak 
verði fjölgað eða fækkað á næst-
unni, en sagðist þó engan veginn 
hafa gefið stríðið í Írak upp á bát-
inn.

„Það mun einfaldlega taka lang-
an tíma fyrir hugmyndafræði sem 
er vongóð – og það er hugmynda-
fræði frelsisins – að sigrast á hug-
myndafræði hatursins. „Við 
munum ná árangri, nema við hætt-
um.“

Þetta sagði Bush á blaðamanna-
fundi í Hanoi, höfuðborg Víet-
nams, þar sem hann hitti í gær 
helstu ráðamenn landsins í for-
setahöllinni, þar á meðal bæði 
Nguyen Minh Triet forseta og 

Nguyen Tan Dung forsætisráð-
herra. Einnig lagði Bush leið sína í 
höfuðstöðvar Kommúnistaflokks-
ins og hitti þar valdamesta leið-
toga landsins, Nong Duch Manh, 
sem er formaður Kommúnista-
flokksins.

Bush fékk reyndar ekki jafn 
æpandi góðar móttökur og Bill 
Clinton þegar hann kom til Víet-
nams árið 2000, en þá flykktist 
mannfjöldinn um forseta Banda-
ríkjanna sem var í þeim erinda-
gjörðum að bæta samskipti ríkj-
anna.

Mörgum íbúum landsins þykja 
aðgerðir Bandaríkjamanna í Írak 
minna óþægilega á framkomu 
þeirra í Víetnamstríðinu og minn-
ast þess með stolti að bandaríski 
herinn hafi verið hrakinn á burt.

Erindi Bush til Víetnams að 
þessu sinni er fyrst og fremst að 
taka þátt í leiðtogafundi APEC, 
sem er efnahagsbandalag Kyrra-
hafsríkja.

Vill ekki fara 
strax frá Írak
Bush dregur þann lærdóm af Víetnamstríðinu að 
bandaríski herinn eigi ekki að fara of fljótt burt. 
Sigur geti unnist, en það muni taka tímann sinn.

Markmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en úrvalsvísitala 
Kauphallar Íslands.

KOSTIR VERÐBRÉFASJÓÐA GLITNIS:

•  Mikil áhættudreifing og góð ávöxtun

•  Eignastýring í höndum sérfræðinga

•  Ávallt innleysanlegir

Þú getur fjárfest í áskrift eða keypt fyrir staka upphæð. 
Farðu á www.glitnir.is og kláraðu málið.

Sjóður 10 er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og 
fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsingu og útdrátt
úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.

* Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð

** Sjá ávöxtun innlendra hlutabréfasjóða á www.sjodir.is

39,9%
Nafnávöxtun síðustu 12 mánuði m.v. 30.09.2006*
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. Í eigu hvers var Gullborgin 
sem nú stendur til að rífa?

 Hvaða Íslendingur varð 
fyrstur til að tryggja sér þátt-
tökurétt á Evrópumótaröðinni 
í golfi?

 Hvaða þingmaður tekur sæti 
á þingi eftir 19 ára fjarveru?

Ríkisstjórnin leggur til 
að 300.000 króna frítekjumark 
vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega 
taki að fullu gildi um næstu áramót 
og gildistöku þar með flýtt um þrjú 
ár. Í frumvarpi um almannatrygg-
ingar sem nú er til umfjöllunar á 
Alþingi er gert ráð fyrir að frítekju-
markið taki gildi í tveimur áföng-
um, árið 2009 og 2010. Er þessi 
ákvörðun sögð endurspegla vilja 
ráðherra og ríkisstjórnar að koma 
til móts við eindregnar óskir tals-
manna fulltrúa aldraðra og aldr-
aðra sjálfra.

Samfylkingin, Vinstri grænir og 
Frjálslyndi flokkurinn sendu frá 
sér sameiginlega tilkynningu þar 

sem flokkarnir sögðust fagna þess-
ari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Þó 
nái þetta skref hvergi nærri nógu 
langt og sé aðeins þriðjungur af því 
sem stjórnarandstöðuflokkarnir 
hafa lagt til á Alþingi. Í þingsálykt-
unartillögu sem stjórnarandstöðu-
flokkarnir stóðu sameiginlega að í 
haust er lagt til að frítekjumark 
vegna atvinnutekna lífeyrisþega 
verði 75 þúsund krónur á mánuði 
eða 900 þúsund krónur á ári og komi 
strax til framkvæmda.

Krefjast flokkarnir þrír þess að 
ríkisstjórnin stígi nú þegar stærri 
skref til þess að bæta kjör lífeyris-
þega í samræmi við þessar tillögur.

Hærra frítekjumark aldraðra

Karlmaður um 
þrítugt var handtekinn tvívegis á 
rúmri klukkustund vegna ölvunar-
aksturs aðfaranótt föstudags. Fyrst 
var hann stöðvaður í Tryggvagötu 
og bíllyklar hans gerðir upptækir. 
Maðurinn lét þó ekki segjast, náði 
sér í aukalykla og hélt för sinni 
áfram. Lögreglan stöðvaði hann 
aftur stuttu síðar á Vesturlands-
vegi og þurfti að beita manninn 
valdi til að ná úr honum blóðsýni. 

Þá fór bifreið yfir á rauðu ljósi 
á Sæbraut sömu nótt og í kjölfarið 
gefið merki um að stöðva. 
Ökumaðurinn, kona um tvítugt, 
hlýddi kallinu en reyndi síðan að 
stinga af á tveimur jafnfljótum. 
Lögreglan hafði þó hendur í hári 
hennar í nálægum húsagarði og 
reyndist hún vera undir áhrifum 
áfengis.

Náði í aukasett 
af bíllyklum

Yfir fimm hundruð 
umsóknir bárust um lóð á Hrauns-
holti eystra og í Garðahrauni 
þegar úthlutun á níutíu og einni lóð 
á þessum tveimur svæðum var 
auglýst nýlega. Umsóknirnar 
skiptast nokkuð jafnt á milli 
svæðanna eftir því sem kemur 
fram á vef Garðabæjar. 
Listi yfir nöfn umsækjenda verður 
lagður fyrir fund bæjarráðs á 
þriðjudaginn í næstu viku. Óvíst er 
hvenær tillaga um úthlutun verður 
lögð fram en gera má ráð fyrir að 
það verði í desember eða byrjun 
janúar. Stefnt er að því að lóðirnar 
verði byggingarhæfar haustið 
2007.  

Yfir 500 manns 
sóttu um 91 lóð

Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra býst við að á 
nýjum búningum lögreglumanna 

standi enska orðið police.
Björn upplýsti þetta á þingi 

þegar hann svaraði fyrirspurn 
Kristins H. Gunnarssonar, 
Framsóknarflokki, um merkingu 
varðskipsins Týs. Þegar skipið 
kom úr slipp í Póllandi fyrir 
rúmum mánuði stóð á því Coast 
Guard en merkingin var afmáð 
skömmu síðar. Taldi Björn að 
skipið yrði merkt bæði með 
íslensku og ensku heiti Land-
helgisgæslunnar í framtíðinni. 

Svaraði Björn aðspurður að 
lögreglubílar verði ekki merktir 
á ensku en nýir búningar 
lögreglumanna beri merkinguna 
police. 

Búningar lögreglu 
verði merkt police





Franklin Steiner hefur 
höfðað meiðyrðamál á hendur 
Blaðinu vegna umfjöllunar þess 
um sig í grein þar sem fjallað var 
um störf lögreglunnar í Reykjavík. 

Þetta staðfesti Sveinn Andri 
Sveinsson, lögmaður Franklins, í 
Kastljósinu á fimmtudagskvöld. Í 
umræddri grein var því haldið 
fram að Franklin hefði verið 
umfangsmesti fíkniefnasali 
landsins á ákveðnu tímabili. 
Sveinn Andri segir þá fullyrðingu 
vera kolranga og órökstudda. Því 
verður farið fram á að forsvars-
menn Blaðsins verði dregnir til
ábyrgðar fyrir ummælin og þau 
dæmd dauð og ómerk. 

Franklin Steiner 
í mál við Blaðið

 Ríki og sveitarfélög munu 
skipta með sér kostnaði við lengda 
viðveru allt að 370 fatlaðra grunnskóla-
barna í 5. til 10. bekk frá 1. janúar 2007. 
Ríkisstjórnin samþykkti í gær að 
félagsmálaráðuneytið gangi til við-
ræðna við Samband íslenskra sveitarfé-
laga um útfærslu á greiðsluþátttöku 
ríkisins til bráðabirgða í tvö ár. Magnús 
Stefánsson félagsmálaráðherra ætlar 
sér skamman tíma til að ganga frá því.

Lengi hefur verið unnið að framtíð-
arlausn varðandi hver greiði kostnað 
vegna þjónustu við þennan aldurshóp 
eftir að skóladegi lýkur. Er þar átt við 
dægradvöl og aðstoð við heimanám sem veitt er 
grunnskólabörnum eftir að skólastarfi lýkur 
klukkan 13 og stendur fram til klukkan 17. Sveitar-

félögin veita yngri grunnskólabörnum 
þessa þjónustu, bæði fötluðum og 
ófötluðum.

Starfshópur sem fjallaði um málið 
og skilaði skýrslu í haust lagði til að 
gert yrði sérstakt samkomulag milli 
félagsmálaráðuneytisins og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um skiptingu 
kostnaðarins og reiknað er með að 
hlutur ríkissjóðs geti orðið 60 milljónir 
króna á ári í tvö ár.

Lagt er til að lög um málefni fatlaðra 
verði endurskoðuð til að kveða skýrt á 
um hlutverk og ábyrgð ríkis og 
sveitarfélaga varðandi lengri viðveru 

fatlaðra grunnskólabarna. Í dag hvílir lagaskylda 
hvorki á ríki né sveitarfélögum um að bjóða þessa 
þjónustu.

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.

 Þingflokkur Frjáls-
lynda flokksins segir umræðu síð-
ustu daga vera villandi. Enginn 
þingmannanna vildi ræða viðtal 
við Margréti Sverrisdóttur í blað-
inu í gær, en þar sagðist hún ekki 
vilja vera í flokki sem markaðist 
af skoðunum Jóns Magnússonar 
hæstaréttarlögmanns og jafnaði 
þeim við þjóðernishyggju.

Sverrir Hermannsson, stofn-
andi flokksins, var sá eini úr 
kjarna Frjálslyndra sem vildi 
ræða deilumál Jóns og Margrétar. 
„Ég held nú að þetta verði afgreitt 
í sátt og samlyndi. Um hvað er 
deilt? Það er deilt um það að Mar-
grét heldur sig nákvæmlega við 
málefnaskrá flokksins. Og að 
halda það að einhver utanveltu-
besefi eins og Jón Magnússon, 
sem er ekki einu sinni löglegur 
félagi í Frjálslynda flokknum, hafi 
eitthvað um það að segja, kemur 

ekki til nokkurra greina,“ sagði 
Sverrir í gær.

Magnús Þór Hafsteinsson sagði 
að stefnumál flokksins hefðu ekki 
breyst og að skoðanir Jóns væru 
hans einkamál. „Það sem Jón 
Magnússon hefur skrifað eru fyrst 
og fremst hans eigin viðhorf. Fólk 
hefur mismunandi áherslur og 
túlkar sig með mismunandi hætti,“ 
Magnús sagði einnig að honum 
þætti grein Jóns Magnússonar 
„Ísland fyrir Íslendinga?“ vera fín 
í því samhengi sem hann sæi hana. 
Hins vegar væri hann afar ósáttur 
við að orð Jóns væru slitin úr sam-
hengi. Hann túlkar grein Jóns ekki 
sem rasisma. 

Sigurjón Þórðarson tók í svip-
aðan streng og Magnús. „Ég er 
sammála inntakinu í greininni um 
að hingað eigi ekki að koma öfga-
fólk og skiptir þá engu hver trú 
þeirra er. Umræðan um málefni 

útlendinga snýst hins vegar fyrst 
og fremst um kjör launafólks sem 
er í beinni samkeppni við óheft 
flæði starfsfólks frá öðrum lönd-
um. Andstæðingar flokksins 
leggja alla áherslu á að draga 
umræðuna frá þessu og færa yfir 

á vafasamt svið kynþáttahyggju, 
sem er langt í frá stefna flokks-
ins.“

Guðjón A. Kristjánsson vildi 
ekkert segja um málið í gær, annað 
en að stefna Frjálslynda flokksins 
hefði ekki breyst.

Segir Jón Magnússon ekki löglegan flokksmann
 Forsvars-

menn rekstrarfélags Tívolí-
skemmtigarðsins í Kaupmanna-
höfn kynntu á fimmtudag áform 
um að reisa 102 metra hátt 
lúxushótelháhýsi í garðinum, 

eftir hönnun 
breska
stjörnuarki-
tektsins
Normans
Foster
lávarðar. 

Stefnt er 
að því að 

hótelturninn, sem yrði ein hæsta 
bygging borgarinnar, verði 
tilbúinn síðla árs 2010, svo fremi 
sem öll tilskilin leyfi fáist fljótt. 

Forsvarsmenn Tívolísins segja 
að hótelbyggingin sé liður í 
viðleitni félagsins til að breyta 
því úr árstíðabundnum í heilsárs-
rekstur. 

Hundrað metra 
hótelháhýsi
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[Hlutabréf]

Félaginu verður skipt 
upp í tvö skráð rekstrar-
félög, 365 á sviði fjöl-
miðla og afþreyingar 
en Teymi á sviði upplýs-
ingatækni og fjarskipta. 
Jón Ásgeir Jóhannesson 
er nýr stjórnarformaður 
365 en Þórdís Sigurð-
ardóttir fer fyrir stjórn 
Teymis.
Hluthafar í Dagsbrún samþykktu í 
gær að skipta félaginu upp í tvö 
rekstrarfélög; annars vegar fjöl-
miðla- og afþreyingarfélagið 365 
hf. og hins vegar upplýsingatækni- 
og fjarskiptafélagið Teymi. 

Verða bæði félögin skráð í 
Kauphöll Íslands næstkomandi 
mánudag og fá hluthafar Dags-
brúnar hlutabréf í hvoru félagi. 
Við skiptinguna er fjölmiðlahlut-
inn metinn á 55 prósent af heildar-
virði Dagsbrúnar en fjarskipta-
hlutinn á 45 prósent.

Ari Edwald er forstjóri 365 en 
Árni Pétur Jónsson stýrir Teymi.

Í stjórn 365, sem gefur meðal 
annars út Fréttablaðið, setjast Jón 
Ásgeir Jóhannesson, Árni Hauks-
son, Magnús Ármann, Pálmi Har-
aldsson og Þorsteinn M. Jónsson. 

Jón Ásgeir tekur við starfi stjórn-
arformanns. Stjórn Teymis er 
skipuð þeim Þórdísi J. Sigurðar-
dóttur, fyrrum stjórnarformanni 
Dagsbrúnar, Guðmundi Ólasyni, 
Matthíasi Páli Imsland, Þorsteini 
M. Jónssyni og Þór Sigfússyni.

Þórdís, fráfarandi stjórnarfor-
maður, sagði á fundinum að upp-
stokkun Dagsbrúnar væri liður í 
því að efla rekstur félagsins og 
stjórnin teldi það farsæla niður-
stöðu fyrir hluthafa og starfsmenn 
að eignast hluti í tveimur skráðum 
félögum. „Á undanförnum tveim-
ur árum hefur verið unnið að því 
að styrkja bæði fjölmiðla- og fjar-
skiptahluta Dagsbrúnar með innri 
og ytri vexti. Við teljum að því 
verki sé lokið og eftir standi tvö 
félög sem hvort um sig búi við 
sterka stöðu á markaði og eru skýr 
valkostur fyrir fjárfesta.“ 

Ari Edwald, forstjóri 365, segir 
að félagið ætli sér að selja hlut 
sinn í Hands og bróðurpart bréfa í 
breska útgáfu- og samskiptafyrir-
tækinu Wyndeham Press og ein-

beita sér að innanlandsmarkaði. 
Velta 365 er áætluð tólf milljarðar 
króna.

Lokað var fyrir viðskipti með 
Dagsbrún í gær vegna skiptingar-
innar. Á fimmtudaginn sendi Dags-
brún frá sér neikvæða afkomuvið-
vörun fyrir fyrstu níu mánuði 
ársins og hefur 1,5 milljarða var-
úðarfærsla verið færð vegna eign-
arhlutar í Wyndeham Press. 

Greiningardeildir Glitnis og 
Landsbankans reikna með miklu 
tapi félagsins á 3. ársfjórðungi en 
það tapaði 1,5 milljörðum króna á 
fyrri hluta ársins og hafa hluta-
bréf þess lækkað um 24 prósent 
frá ársbyrjun. 

Stjórn bresku verslanakeðjunnar 
House of Fraser ætlar að senda 
birgjum bréf í næstu viku þar 
sem þess er óskað að fyrirtækinu 
verði veittur afsláttur af vöru-
verði auk þess sem greiðslufrest-
ur til birgja verði lengdur.

Að sögn breska dagblaðsins 
Times ætlar Don McCarthy, 
stjórnarformaður HoF, að fara 
fram á tveggja prósenta afslátt 
frá birgjum enda hafi ekki orðið 
neinar breytingar á samningum 
birgja og HoF síðan á sumardög-
um árið 2003. Stjórnir bresku 
verslananna Debenhams, Bhs, 
Arcadia og Marks & Spencer hafa 
þegar óskað eftir álíka kjörum hjá 
birgjum.

Times segir að stjórnir nokk-
urra verslanakeðja hafi óskað 
eftir því í júní síðastliðnum að 
birgjar veittu eins prósents afslátt 
og framlengdu greiðslufrest sinn 
úr 30 dögum í 60. Marks & Spenc-
er fór hins vegar fram á 5,5 pró-
senta afslátt.

Kaupum Baugs og fleiri fjár-

festa á HoF lauk í síðustu viku. 
Breskir fjölmiðlar hafa haft eftir 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, for-
stjóra félagsins, að breskar versl-
anir bjóði margar hverjar upp á 
keimlíkt vöruúrval. Sé nauðsyn-
legt að krydda vöruúrvalið og hafi 
hann þegar boðað að nokkrum 
vörumerkjum  í verslunum HoF 
verði skipt út fyrir önnur.

House of Fraser 
semur við birgja

Hagnaður fjárfestingafélagsins 
Atorku Group nam rúmum 555 
milljónum króna á þriðja fjórðungi 
ársins samanborið við 224 milljón-
ir á sama tíma í fyrra. Séu öll félög 
Atorku tekin með skilaði samstæð-
an 32,2 milljóna króna hagnaði á 
tímabilinu. Félagið skilar uppgjöri 
í tvennu lagi, móðurfélagi annars 
vegar og samtæðu hins vegar.

Í móðurfélagsreikningi eru allar 
fjárfestingar, m.a.  fjárfestingar í 
dótturfélögum metnar á gangvirði 
en í samstæðureikningi er beitt 
hlutdeildaraðferð og samstæðu-

reikningsskilum þar sem rekstrar-
leg afkoma hvers og eins dótturfé-
lags ásamt afkomu móðurfélags, 
án gangvirðismat á dótturfélögum, 
er lögð saman og myndar afkomu 
tímabilsins.

Tvöfalda hagnaðinn

Sá hluti af fyrirtækjum innan 
gömlu Dagsbrúnar sem féll ekki 
að kjarnastarfsemi 365 og Teymis 
hefur verið settur í eignarhaldsfé-
lagið Hands Holding sem fyrst 
kallaðist K2. Hluthafar félagsins 
eru Teymi, 365, Milestone og 
Straumur-Burðarás. Teymi er 
stærsti hluthafinn með hlut á bil-
inu 40-50 prósent.

Fyrirtæki í eigu Hands Holding 
eru átta talsins í sjö löndum. Meðal 
þeirra eru Hands í Noregi, Opin 
kerfi, Hugur Ax, Landssteinar 
Strengur, Kerfi í Svíþjóð og í Dan-
mörku.

Áætluð velta félagsins á árinu 
er um nítján milljarðar króna.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun Sveinn Andri Sveins-

son, viðskiptafræðingur og fyrr-
um fjármálastjóri Norðurljósa, 
taka við sem framkvæmdastjóri 
Hands.

Markmið eigenda munu vera 
þau að viðhalda og bæta núver-
andi rekstur. Einnig verða mögu-
leikar til stækkunar kannaðir 
innan- sem utanlands. Talið er lík-
legt að bæði 365 og Teymi muni 
minnka við hlut sinn í Hands en 
aðrir hluthafar bæti við sig verði 
hlutafé aukið. 

Stjórn eignarhaldsfélagsins 
skipa Gunnlaugur M. Sigmunds-
son, sem er formaður stjórnar, 
Björgvin Ingi Ólafsson, Guðmund-
ur Ólason, Vilhjálmur Þorsteinsson 
og Þórdís J. Sigurðardóttir. 

Hands Holding til starfa

Peningaskápurinn …



heimur skemmtilegra hluta og hugmynda

595 kr

ÁRNESINGAKÓRINN
KYNNIR NÝJAN GEISLADISK 

LAUGARDAG KL. 15.00

20% - 50%
AFSLÁTTUR

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

Hver er að veifa í 
jólasveinalestinni?

barnanna

AF ÖLLUM SIRIUS
LJÓSASERÍUM

Amerísku jólatrén ár eftir ár 
– fjölbreytt úrval – allir verðflokkar.

Jólastjarna

YFIR 600 TEGUNDIR AF JÓLALJÓSUM  – GERA AÐRIR BETUR?

20% afsláttur af öllum kertum um helgina

SKEMMTILEGIR VINNINGAR Í BOÐI

Hvað eru mörg hús 
í jólalandinu? 

Hvað dilla jólasveinarnir
sér oft á 1 mínútu?

GERUM TILBOð Í JÓLATRÉ, 
JÓLASKREYTINGAR,

JÓLASERÍUR O.FL.

TILBOÐ

frískleg og stinn

Grenið komið!







greinar@frettabladid.is

A
llmiklar umræður hafa spunnist í fjölmiðlum vegna 
greinar sem Arnar Jensson, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
Ríkislögreglustjóraembættisins, skrifaði í nafni stöðu 
sinnar í Morgunblaðið liðinn miðvikudag. Að hluta til 
hefur sú umræða þó sneitt framhjá merg málsins. 

Í Morgunblaðsgreininni segir aðstoðaryfirlögregluþjónninn: 
„Við búum við þróaðar réttarreglur sem eiga að vera nægilega 
traustar til þess að tryggja að allir fái sömu réttlátu málsmeðferð-
ina, hvort sem um er að ræða auðmann, fjölmiðlakóng, einstætt 
foreldri eða öryrkja. Hvort sem í hlut á Jón eða séra Jón. Baugs-
málið er dæmi um að svo er ekki. Þessi þróun er óþolandi og ég 
kalla á viðbrögð yfirvalda þessa lands.“

Einn æðsti maður ríkislögreglunnar hefur hér komist að þeirri 
niðurstöðu að hornsteinn réttarríkisins, jafnræðisreglan, sé óvirk 
í sakamálum. Brotalömin er annaðhvort hjá lögreglu og ákæru-
valdi eða dómstólum. Vafalaust yrði það talinn útúrsnúningur að 
halda því fram að aðstoðaryfirlögregluþjónninn hafi verið að beina 
spjótum að lögreglunni og ákæruvaldinu. Eftir stendur þá að hann 
telur dómstólana hafa brugðist á svo afdrifaríkan hátt.

Jafn þung ásökun frá jafn háttsettum embættismanni um að 
dómstólarnir hafi brugðist í varðstöðu um sjálfan grundvöll rétt-
arríkisins er einstök. Á þessum vettvangi verður hins vegar ekki á 
neinn hátt tekin afstaða til þess hvort aðstoðaryfirlögregluþjónn-
inn hefur á réttu að standa.

Hitt er ljóst að ekki verður við það unað að sú staða sé uppi 
í dómskerfinu sem aðstoðaryfirlögregluþjónninn lýsir. Hafi hann 
rétt fyrir sér þarf án tafar að gera reka að því að þeir dómarar sem 
hlut hafa átt að dómum og úrskurðum í Baugsmálinu verði leyst-
ir frá störfum. Jafnframt verða dómsmálaráðherra og Alþingi að 
endurreisa dómstólana með nýrri löggjöf svo fljótt sem verða má.

Aðstoðaryfirlögregluþjónninn kallar í grein sinni á viðbrögð 
yfirvalda. Þau eru dómsmálaráðherrann í þessu tilviki. Óvanalegt 
er að embættismaður stilli ráðherra upp við vegg með þessum 
hætti. Jafnvel má segja að það sé óviðeigandi gagnvart ráðherran-
um. En það er orðinn hlutur sem ekki verður horft framhjá.

Ráðherrann á tveggja kosta völ: Að sýna með beinum eða óbein-
um hætti að hann hafi traust á dómstólunum eða taka opinberlega 
undir fullyrðingu aðstoðaryfirlögregluþjónsins og bregðast þá við 
með þeim ráðstöfunum sem duga til þess að tryggja að jafnræðis-
reglan verði virk á ný. 

Hafi ráðherrann traust á dómstólunum getur hann að sjálfsögðu 
sýnt það með yfirlýsingu þar að lútandi. En þögn hans um málið er 
einnig jafnskýr og afgerandi yfirlýsing þar um. Líta verður svo 
á að þögn ráðherrans dugi í þessu tilviki sem klár yfirlýsing um 
traust á dómstólunum fyrir þá sök að honum bæri skylda til að 
grípa umsvifalaust til mjög róttækra aðgerða ef hann væri sam-
mála aðstoðaryfirlögregluþjóninum.

Engin ástæða er til annars en að hafa fulla trú á að mat dóms-
málaráðherra muni byggjast á traustum málefnalegum sjónarmið-
um. Á hvern veg sem það fer er því fyrirfram unnt að lýsa yfir að 
það verður virt. En óvissa um traust réttvísinnar á dómstólunum 
er óhugsandi í réttarríki.

Mat ráðherra 
verður virt

Íslenskan á ekki mörg hugtök 
sem eru gjörsamlega óþýðan-

leg, en í hópi þeirra er „jólabóka-
flóð“. Reynið að útskýra þetta 
fyrirbæri fyrir útlendingum og 
þið munuð komast að því að það 
er gjörsamlega vonlaust.

Reynið að útskýra það að 
drjúgur hluti af allri bóksölu eigi 
sér stað í tvo mánuði, nóvember 
og desember; að bókabúð sem 
ekki er opin á Þorláksmessu geti 
ekki gert sér vonir um mikla sölu 
það árið; að rithöfundar sem taka 
sig hátíðlega miði skrif sín við að 
bókin komi út í nóvember; að 
bókaútgefendur þjóni jólabóka-
markaðnum markvisst með því að 
gefa út bókatíðindi í nóvember.

Hvernig eiga framandi þjóðir 
að geta séð fyrir sér bókabúðir 
„bókaþjóðarinnar“ hálftómar 
allan ársins hring á meðan 
væntanlegir lesendur sitja heima 
fyrir framan sjónvarpið og bíða 
eftir næstu jólavertíð? Þannig 
umgengst ekki nokkur önnur þjóð 
nýsköpun á sviði bókmennta. 
Hver stendur á bak við þetta? 
Hver hagnast á þessu?

Ekki eru það bóksalarnir. Það 
mundi augljóslega minnka álag 
og yfirvinnu ef hægt væri að 
dreifa bóksölu jafnt yfir árið, eins 
og tíðkast alls staðar annars 
staðar en á Íslandi. Af sömu 
ástæðum hafa bókaútgefendur 
lítinn hag af því að vera í stöðugri 
upphitun allt árið fyrir stuttan 
endasprett sem ræður úrslitum 
um afkomuna. Það getur heldur 
ekki verið mikið hagsmunamál 
fyrir útgefanda að þurfa að gefa 
30% afslátt af „föstu verði“ 
nýrrar og spennandi bókar 
daginn sem hún kemur.

Ekki eru það rithöfundarnir 
sem þrá það að sjá bækur sínar 
týnast í stöflum á Þorláksmessu, 
innan um allan hinar bækurnar 
sem einmitt þurftu að koma út 
nokkrum vikum fyrir jól. Ekki 
græða þeir á undirboðunum á 
jólabókamarkaðnum, þegar 
reglurnar um fast verð bóka eru 

skyndilega teknar úr sambandi í 
nokkrar vikur. Ekki er það 
hagsmunamál rithöfundar að 
lesa snöggsoðna gagnrýni um 
bók sína í dagblaði, samda af 
þreyttum bókmenntarýni sem 
þarf að lesa allar bækur ársins á 
nokkrum vikum.

Eru það lesendurnir sem 
hagnast? Eru íslenskir lesendur 
virkilega þeirrar gerðar að þeir 
vilji lesa yfir sig á nokkrum 
vikum; að bókaskápar heimil-
anna séu lokaðir yfir árið þar til 

þeir fyllast á aðfangadag? Það 
mætti hafa um það mörg orð, 
hvert sé æskilegt samband 
lesanda og bókar. Eitt er þó víst, 
að fáir bókaunnendur mæla með 
árstíðabundnum skyndikynnum 
á þessu sviði.

Á jólabókaflóðinu finnast 
engar rökréttar skýringar. Það er 
enn einn vitnisburðurinn um 
molbúahátt Íslendinga, sem 
halda ennþá að landið sé verstöð 
og að ekkert starf sé nokkurs 
virði nema hægt sé að vinna það 
í skorpum. Jólabókaflóðið sem 
fyrirbæri segir mikinn sannleika 
um Íslendinga og það virðingar-
leysi sem þjóðin sýnir bók-
menntaarfinum. Það er ekki 
komið til vegna samsæris 
hagsmunaaðila, þvert á móti. Það 
er sinnuleysi okkar sjálfra sem 
veldur því að ekki er hægt að 
breyta þessum ósið. 

Eflaust er margt fólk íhalds-
samt í eðli sínu og finnur 
einhverja rómantík við það að 
bækur flæði yfir það í holskefl-
um fremur en sem lygn straum-
ur. Það er líka hægt að venja sig 
á að borða súran og ónýtan mat 
af einskærri fortíðarþrá. Sem 
betur fer höfum við matvælaráð 
sem varar fólk við vondri 
meðhöndlun á mat, en hverjir 
ætla að taka að sér að vara 
þjóðina við illri meðferð á 
bókum?

Það er kominn tími til að 
Íslendingar reisi garða til að 
verjast jólabókaflóðinu. Við 
eigum ekki að dekra við ósiði 
okkar, hvorki sem einstaklingar 
né þjóð. Stöðvum jólabókaflóðið í 
eitt skipti fyrir öll og gerumst 
bókaþjóð í verki.

Flóð í uppsiglingu

Sérfræðingar og jafnvel afar og 
ömmur hafa að undanförnu viðrað 

þær skoðanir sínar að íslensk börn 
séu undir of miklu álagi, foreldrar 
gefi sér ekki tíma til að sinna þeim og 
að Ísland sé ekki nægilega barnvænt 
samfélag.  Sitt sýnist hverjum en tölu-
vert skortir á að umræðan sé byggð á 
staðreyndum eða á reynsluheimi for-
eldra.  Til dæmis er mikið vísað í tölur 
um að tæplega 90% barna dvelji 8 
tíma eða lengur á leikskóla á dag.  
Leikskólaskrifstofa Reykjavíkur-
borgar kannaði nýlega í öllum hverfum borgar-
innar raunverulegan vistunartíma í leikskólum. 
Könnunin sýndi að börnin eru að meðaltali 7,4 
klst. á dag í skólunum en að foreldrar greiða fyrir 
dvalartíma sem nemur 8,2 klst. á dag.  Enginn 
munur var á vistunartíma eftir aldri og aðeins 3% 
barna voru í vistun eftir kl. 17. Líklega liggur 
munurinn á rauntíma og samningstíma í að for-
eldrar vilji eiga borð fyrir báru með tímann sinn 
og vilji ekki að leikskólakennarar þurfi að vinna 
lengur ef eitthvað kemur upp á.  Með þessari 
könnun fengu margir foreldrar sem leggja sig 
hart fram við uppeldið uppreisn æru enda nær 
þorri foreldra að samræma ágætlega fjölskyldu-
líf og starf.  

Dvalartími barna í leikskólum hefur vissulega 

breyst mikið undanfarin ár. Til að 
mynda voru tæplega 60% barna í 
heilsdagsvistun árið 1999 en 90% árið 
2005. Þessi breyting skýrist ekki 
nema að litlu leyti af fjölgun barna 
heldur jókst dvalartími barna sam-
fara auknu framboði heilsdagsplássa.  
Á tímabilinu 1999-2005 fjölgaði börn-
um sem sækja leikskóla um 800 þrátt 
fyrir að íbúum með ung börn í Reykja-
vík fækki.  Við fyrstu sýn virðast 
þessar tölur skýra vel umræðuna um 
aukið álag á börnin en ef nánar er 
rýnt kemur í ljós að á sama tímabili 
hefur vinnumarkaðurinn ekki breyst 
mikið.  Tölur Hagstofu sýna að 
atvinnuþátttaka kvenna og karla er sú 

sama og vinnustundir eru eins hjá konum og 
aðeins færri hjá körlum.  Þær tölur gefa til kynna 
að einhvers staðar hafi börnin verið í vistun áður 
en plássum fjölgaði og að jafnvel felist breytingin 
í að nú sé sýnilegri eða teljanlegri sá tími sem 
börn eru frá heimili. Hér er þó ekki lagður dómur 
á hvað sé hinn rétti vistunartími barns í leikskóla 
eða í vistun enda eru þær ákvarðanir teknar af 
foreldrunum sjálfum. Í þessu samhengi er þó mik-
ilvægt að nefna að á þessum tíma hefur fagfólki 
leikskóla fjölgað og umræðan um fagmennsku og 
menntun í leikskólum blómstrað sem aldrei fyrr.  
Foreldrar treysta vel gæðum þeirrar umönnunar 
og menntunar sem er í boði og taka í auknum mæli 
upplýstar ákvarðanir um þarfir barna sinna út frá 
hugmyndafræði og fagmennsku skólanna.

Eru foreldrar alvondir?

Það er kominn tími til að 
Íslendingar reisi garða til að 
verjast jólabókaflóðinu. Við 
eigum ekki að dekra við ósiði 
okkar, hvorki sem einstaklingar 
né þjóð

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Óhugnanlegt morð á heilsuhóteli á Snæfellsnesi. Reimleikar og hörmulegir atburðir
grafnir úr fortíðinni - en tengjast þeir eitthvað morði á ungri konu sumarið 2006?

Sér grefur gröf er ný og spennandi glæpasaga eftir Yrsu Sigurðardóttur en bækur
hennar koma nú á markað á 25 tungumálum í yfir 100 löndum heims.

„Skemmtileg morðsaga eftir nýja glæpasagnadrottningu.“ 
Tímaritið ALLAS í Svíþjóð um Þriðja táknið

„Sagan er æsispennandi … grípur lesandann heljartökum.“ 
DAGBLADET í Noregi um Þriðja táknið
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Eftir höfund Þriðja táknsins

NÝ DROTTNING
GLÆPASÖGUNNAR

Lestu upphaf bókarinnar á www.verold.is
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Þessi vika hefur verið Ævars 
Arnar Jósepssonar rithöfundar og 
útvarpsmanns. Hér, í þessu blaði, 
var hann krýnd-
ur konungur 
hinnar íslensku 
glæpasögu í lof-
samlegum rit-
dómi um nýjasta 
krimma hans „Sá 
yðar sem synd-
laus er“. Slík 
krýning nær eins 
langt og hún nær 
en skömmu síðar 
spurðist að Ævar 
Örn væri tilefnd-
ur til Glerlykils-
ins 2007 sem eru 
verðlaun Nor-
rænu glæpasam-
takanna. Blóð-
berg, bók Ævars 
Arnar frá í fyrra, 
aflaði honum ein-
róma tilnefning-
ar dómnefndar 
Hins íslenska 
glæpafélags.

Ævar Örn Jós-
epsson er fjöl-
skyldumaður og 
býr ásamt konu 
sinni, Sigrúnu 
Guðmundsdóttur
líffræðingi, og 
tveimur dætrum 
í Mosfellsbæ. Þar 
unir hann sér við 
skriftir og nýj-
asta áhugamálið 
sem er garðrækt. 
Foreldrar hans 
eru Jósep Krist-
insson bifvéla-
virki, sem nú er 
látinn, og Mar-
grét Þórhalls-
dóttir. Ævar Örn 
á þrjú systkini. 

Snemma kom í ljós eitt eðlis-
einkenni Ævars sem er sjálfstæði 
og það að láta ekki teyma sig út í 
hvað sem er. Þá búsettur á Akra-
nesi fór hann með föður sínum til 
að sækja hesta í girðingu. Þeir 
fældust og eftir eltingarleik mik-
inn settist Ævar á stein og sagði 
hingað og ekki lengra: Ég læt ekki 
einhvern hest hafa mig að fífli!

Þannig má segja að Ævar sé 
fastur fyrir en heimildarmenn 
blaðsins vilja þó ekki fallast á að 
hann sé þverhaus. Svo forskrúf-
aður sé hann ekki. Segja meira að 
segja að Ævar Örn skipti öðrum 
mönnum fremur um skoðun hafi 
verið færð sannfærandi rök fyrir 
öðrum sjónarmiðum en þeim sem 
hann hefur uppi. Réttlætiskennd 
hans er við brugðið og hún slær 
Ævari út í að vera rétthugsandi. 
Hann leggur jafnvel lykkju á leið 
í bókum sínum til að berja á for-

dómum. Ævar Örn er mikill 
umhverfisverndarsinni og keyrir 
um á vetnisbíl.

Allir eru heimildarmenn blaðs-
ins sammála um að kímnigáfa ein-
kenni Ævar Örn öðru fremur. Er 
sá húmor stundum kaldhæðinn. 
Og þó hann sé spaugsamur er full-
yrt að undir niðri sé Ævar mjög 
alvarlega þenkjandi. Hann á það 
til að vera hrjúfur en sagður 
öðrum mönnum skemmtilegri í 
samstarfi. Og fljótur að hugsa. 
Samstarfsmenn finna honum 
helst óstundvísi til foráttu og 
hversu lengi hann getur verið að 
koma sér að verki. En þegar Ævar 
Örn er byrjaður stendur fátt eitt í 
vegi fyrir honum. Og hann rótar 
verkefnum þá frá af mikilli 
atorku.

Ævar Örn er algerlega ófeim-
inn og nýtur sín vel innan um fólk. 
Er þeim minnisstætt sem fylgd-
ust með uppákomu á vegum 
Glæpafélagsins á Grand Rokk 
fyrir um fjórum eða fimm árum. 
Þetta var þegar fyrsta bók Ævars 

kom út. „Komu fjórir frekar en 
fimm rithöfundar og lásu upp. 
Tveir voru öllu þekktari sem slík-

ir. En þeir voru 
allir sem börn 
leidd upp til að 
lesa ljóð fyrir 
bekkinn. Nema 
Ævar. Nýliðan-
um. Honum leið 
afskaplega vel 
og gerði þetta 
langsamlega 
best. Þó hann 
veldi leiðinleg-
asta kaflann úr 
bók sinni til að 
lesa. Hann er 
performer,“ 
segir einn heim-
ildarmanna 
Fréttablaðsins.

Maður vik-
unnar útskrifað-
ist frá Háskól-
anum í Freibourg 
í Þýskalandi sem 
magister í heim-
speki með ensk-
ar bókmenntir 
sem aukafag. Þá 
fór hann í eitt ár 
og nam fjöl-
miðlafræði í 
Sterling í Skot-
landi.

Ævar Örn 
hefur í gegnum 
tíðina fengist 
við fjölmiðla-
störf einkum 
útvarps-
mennsku hjá 
Ríkisútvarpinu. 
Þar gekk hann 
löngum um 
ganga svart-
klæddur með 
kókflösku í 

hendi og lagði gjörva hönd á 
ýmislegt svo sem að stjórna 
Spurningakeppni fjölmiðlanna. 
Kemur þá að þætti í fari Ævars 
sem margir kannast við. Hann er 
fjölfróður og hefur gaman að láta 
á þekkingu sína reyna, semur 
spurningar og tekur þátt í spurn-
ingaleikjum jöfnum höndum, til 
dæmis þeim sem efnt er til á 
föstudögum á kránni Grand 
Rokk. Bókagrúsk er Ævari fíkn 
og hlaðast upp bókastaflar á 
heimili hans þannig að þeim sem 
þar eru fyrir finnst nóg um.

Maður vikunnar er mikill lífs-
nautnamaður og gerir vel við sig 
og sína í mat og drykk. Þeir sem 
honum standa nærri og vilja setja 
ofan í við Ævar segja hann drekka 
of mikið kók og reykja of mikið. 
En jafnframt er Ævar Örn Jós-
epsson sagður meistarakokkur, 
gleðimaður sem býður gjarnan í 
góðar veislur.

Alvörugefinn spaugari 
og lífsnautnamaður

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Ég má til með að þakka fyrir mig, 
eins og hinir frambjóðendurnir. 

Kosningabarátta mín var ólík ann-
arra að því leyti 
að ég gerði ekk-
ert til að fá fólk 
til að kjósa mig. 
Annað en þá það 
að láta fara sem 
minnst fyrir 
mér. Að frátöldu 
þátttökugjald-
inu, kostaði þessi 
„prófkjörsslag-

ur“ tæplega fimmtán þúsund krón-
ur, sem ég borgaði með yfirdrætti á 
bankareikningi mínum. Engu að 
síður fékk ég fjörutíu prósent 
atkvæða, sem ég er harla ánægður 
með. Ekki síst í ljósi þess að þarna 
úti meðal þeirra sem ekki taka þátt 
í prófkjörum flokkanna, eru þús-
undir kjósenda sem eiga samleið 
með mér. Og ég með þeim. Tölum 
betur saman í vor. 

Með bestu kveðju, Ellert B. 
Schram.

Kveðja til kjósenda

Í Fréttablaðinu hinn 29. október 
birtist grein eftir Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur menntamálaráð-
herra  um hlutfall Íslendinga á aldr-
inum 20-40 ára sem stunda háskóla-
nám. Þar hrósaði hún ítrekað þeim 
árangri sem íslensk stjórnvöld hafa 
náð í framlagi til menntamála, sam-
anborið við hin Norðurlöndin.

Þorgerður Katrín bendir rétti-
lega á að námslán íslenskra náms-
manna eru hærri en gengur og ger-
ist á Norðurlöndunum. Aftur á móti 
hafa „lánasjóðir“ Norðurlandanna 
blandað tilfærslukerfi, þ.e. styrkja- 
og lánakerfi. Á Norðurlöndunum 

vega því námslán aðeins 
1/3 af tilfærslum stjórn-
valda og 2/3 er styrkur, 
sem námsmenn þurfa 
ekki að greiða til baka.

Íslenskir námsmenn 
fá 87.400 krónur á mán-
uði, miðað við einstakling 
í leiguhúsnæði. Það má 
einnig benda á að náms-
lánin skerðast um 12% af 
tekjum ársins á undan. 
Ef við berum saman Dan-
mörku og Ísland fá námsmenn þar í 
landi u.þ.b. 29.000 krónur á mánuði 
í námslán og styrk upp á 57.000 
krónur. Samtals 86.000 krónur á 
mánuði.

Svipað náms- og styrkjakerfi er 
til staðar á hinum Norðurlöndun-

um. Samkvæmt þessu, 
eins og menntamálaráð-
herra benti á, veita Íslend-
ingar hæstu námslánin á 
Norðurlöndunum enda 
vega styrkirnir þar mun 
meira.

Námslán á Íslandi bera 
1% vexti sem eru í raun-
inni 8,2% vextir miðað 
við núverandi verðbólgu-
stig,  lánskerfið á Norður-
löndum býður upp á 

óverðtryggð námslán með 2,5%-
3,5% raunvöxtum.

Því miður eru framfærslulánin 
og lánskjörin ekki nógu góð ef tekið 
er tillit til verðlagsástands og borið 
saman við sambærileg láns- og 
styrkjakerfi á Norðurlöndunum. 

Á Íslandi er raunveruleg fram-
færsla námsmanna ekki mæld og 
hefur kröfum námsmannahreyf-
inganna um að slík vinna verði 
hafin verið tafin  af fulltrúum 
stjórnvalda í stjórn LÍN. Miðað við 
framfærslugrunn LÍN duga náms-
lánin ekki fyrir raunverulegri 
framfærslu námsmanna. Náms-
lánin eru okkar laun fyrir okkar 
vinnu. Er nám ekki annars 100% 
vinna?

Ég hvet menntamálaráðherra til 
þess að beita sér fyrir í framfærslu-
málum námsmanna, og styðja 
þannig við menntun Íslendinga, 
grunnstoð þekkingarþjóðfélagsins.

Höfundur er lánasjóðsfulltrúi 
Stúdentaráðs HÍ. (Greinin er birt 
í heild á Visir.is undir Umræðan)

Ranghugmyndir menntamálaráðherra

Ígrein Hannesar Hólmsteins í 
Fréttablaðinu 13. október sl. er 

ráðist á „umhverfisöfgamenn“ sem 
„bæta það upp 
með hávaða, 
sem vantar á 
þekkinguna“. 
Því miður er 
umfjöllun 
Hannesar 
sjálfs fremur 
dæmi um 
hávaða en mál-
efnalega gagn-
rýni. Í fyrsta lagi verður því ekki 
trúað að prófessor í stjórnmála-
fræði sé ófær um að skilja hvernig 
skilyrðissetningar haga sér. Þess 
vegna er meðhöndlun Hannesar á 
viðvörunum umhverfisverndars-
inna um DDT og friðunarsinna um 
hvalastofnana óskiljanleg. Spárnar 
segja að ef ekkert verði að gert þá 
muni DDT valda miklum skaða og 
sumar hvalategundir deyja út. 
Þegar svo var brugðist við viðvör-
unum með þeim árangri að vanda-
málin snarminnkuðu ályktar stjórn-
málafræðingurinn að spárnar sem 
viðvaranirnar byggðust á hafi 
reynst rangar. Hannes hlýtur þó að 
skilja að tilgangurinn með því að 
kynna spárnar var einmitt að koma í 
veg fyrir að þær rættust. 

Prófessorinn er svo fjölhæfur að 
hann hlýtur að vera með doktors-
gráðu í fleiru en stjórnmálafræði. 
Hann hikar í það minnsta ekki við að 
fullyrða að nær allir loftslagsfræð-
ingar heimsins hafi rangt fyrir sér 
um orsök hlýnunar jarðar og afleið-
ingar þess fyrir mannkynið. Kemur 
þó hvergi fram að Hannes sé sjálfur 
loftslagsfræðingur eða hafi nokkur 
vísindaleg gögn til stuðnings afstöðu 
sinni. Engu að síður telur Hannes að 
„margar aðrar skýringar“ geti verið 
á hlýnunni og gengur svo langt að 
telja að loftslagshlýnun geti hrein-
lega komið „í veg fyrir nýja ísöld“.

Í lok greinarinnar nefnir Hann-
es svo tölfræðinginn Björn Lom-
borg og telur að hann hafi hlotið 
ósanngjarna meðferð hjá umhverf-
isverndarsinnum. Lomborg er eink-
um þekktur fyrir að hafa verið 
dæmdur af siðanefnd danskra vís-
indamanna fyrir óheiðarleg vinnu-
brögð. Hann var m.a. gagnrýndur 
fyrir að skálda gögn og mistúlka 
niðurstöður annarra vísindamanna 
af ásettu ráði. Spyrja má hvort 
umhverfisverndarsinnar eigi frem-
ur að treysta tölfræðingnum Lom-
borg en öðrum vísindamönnunum 
sem eru nær allir sammála um 
nauðsyn þess að takmarka losun 
koltvísýrings. Og er þá almennt 
betra að treysta tölfræðingum fyrir 
loftslagsmálum? Eða er ekki betra 
að vísindamenn, þ.á.m. Hannes 
sjálfur, spari fullyrðingarnar þegar 
kemur að kenningum annarra vís-
indagreina?

Höfundur er háskólanemi.

Mengun 
prófessors



Helgin fór að mestu 
í bakveiki. Þursabit 
eða skessuskot eða 
hvað það nú heitir. 
Ég var að tína saman 

bækur og blöð á föstu-
daginn, beygði mig 
niður og fraus. 
Missti allt úr hönd-
unum á mér nema 
símann sem ég hélt 

á. Hringdi í Sól-
veigu sem kom 
heim og studdi 
mig inn í rúm.

Það góða við 
þursabit er að 
það hverfur 
jafn skyndi-
lega og það 
læsir klón-

um í mann. Á laugar-
dag eftir hádegi staul-
aðist ég upp í 
Bankastræti á sýninguna 
mína og lóðsaði áhugasama gesti 
um salinn. Það var ljómandi 
skemmtilegt. Labbaði heim glaður 
og laus við bakverki. Vaknaði svo í 
gærmorgun rammskakkur og 
kvalinn.

Fór samt og hitti 70 útlendinga 
sem Soffía Auður Birgisdóttir er 
að kenna í Háskóla Íslands. Það 
var gaman að spjalla við Íslands-
vini sem líta svo á að Ísland sé 
meira en bara skondinn staður til 
að detta í það.

Þunglyndi er ekkert 
grín. Alla jafna 
tekst að halda því í 
skefjum en svo 
laumast það að 

manni og í mínu tilviki virkar það 
eins og nokkurs konar andleg löm-
unarveiki. Ég paufast gegnum 
lífið eins og á sjálfsstýringu. Ég er 
sannfærður um að bakveikin teng-
ist þunglyndinu þótt ég sé ekki 
reiðubúinn að segja til um hvort 
þursabit veldur þunglyndi eða 

þunglyndi þursabiti. Það er soldið 
óljóst eins og spurningin um hvort 
er eldra eggið eða hænan.

Var stirður í morg-
un en fór í ræktina 
og er nokkuð brattur 
líkamlega.

Rétt tæp 
10 prósent allra
sem eru 18 ára eða 
eldri finna fyrir 
þunglyndi ár hvert.

Hver einasta 
manneskja mun einhvern tímann 
á ævinni verða fyrir barðinu á 
þunglyndi, sínu eigin eða annarra.

Um 15 prósent fólks í hinum 
vestræna heimi þjáist af þung-
lyndi einhvern tímann á ævinni.

Þunglyndi er algengara meðal 
kvenna en karla.

Rúmlega helmingur fólks, 54 
prósent, álítur að þunglyndi sé 
persónulegt veikleikamerki.

Um 80 prósent þunglyndra leita 
sér engrar aðstoðar.

Um 15 prósent þeirra sem þjást 
af alvarlegu þunglyndi munu 
fremja sjálfsvíg.

Árið 2020 verður þunglyndi 
algengasta dánarorsök fólks, næst 
á eftir hjartasjúkdómum – og 
rannsóknir sýna tengsl á milli 
þunglyndis og banvænna hjarta-
sjúkdóma.

Þetta eru fáeinir fróðleiksmol-
ar sem ég tíndi saman á Netinu. 
Ég er greinilega ekki einn um að 
upplifa það hugarástand sem 
stundum er kallað „svartnætti sál-
arinnar“.

Það er fríður flokkur sem hefur 
þjáðst af þessum kvilla: Wolfgang 
Amadeus Mozart, mesti snillingur 

allra tíma var þunglyndur, 
sömuleiðis ævintýra-
skáldið H. C. Ander-
sen, málarinn Vincent 
van Gogh, skáldkonan 
Sylvia Plath og fleiri 
góðir listamenn eins og 
Edgar Allen Poe, Byron 
lávarður, William Blake, 
John Keats, T. S. Eliot, 
Mark Twain, Charles 
Dickens, Robert Louis 
Stevenson, Ernest Hem-
ingway og Tennessee 
Williams.  Og þunglyndi 
sækir ekki bara að lista-
mönnum heldur smýgur 
það jafnvel inn fyrir þykk-
an skráp stjórnmálamanna: 
Abraham Lincoln, Theodore 
Roosevelt og Winston Chur-
chill svo að einhverjir séu 
nefndir.

Það er augljóst að þung-
lyndi er ekki nýtt af nálinni 
heldur hefur það fylgt mannkyn-
inu um langan aldur, og ekki bara 
mannkyninu því að vísindarann-
sóknir hafa staðfest það sem 
margir vissu fyrir, sem sé að dýr 
geta líka þjáðst af þunglyndi.

Kannski geta ég og aðrir bund-
ið vonir við kátu mýsnar við 
McGill-háskólann í Montreal-
borg, Quebec-fylki, Kanada.

Af kátu músunum í Quebec er 
það að frétta að þær eru franskar 
að uppruna eins og svo margt í 
Quebec. Vísindamaður að nafni dr. 
Michel Lazdunski við háskólann í 
Nice í Frakklandi tók upp á því að 
rækta mýs sem ekki bera í sér 
svonefnt TREK-1-gen, en það 
ágæta gen mun hafa áhrif á magn 
serótóníns í heilanum. En serótón-
ín er boðefni sem gegnir mikil-
vægu hlutverki í sambandi við 
hugarástand, svefn og kynlíf.

Dr. Guy Debonnel, prófessor í 
geðlæknisfræði við McGill-
háskóla, hefur að undanförnu 
verið að rannsaka kátu mýsnar og 
látið þær undirgangast ferlis-
fræðilegar, raflíffræðilegar og líf-
efnafræðilegar athuganir og birti 
nýverið niðurstöður sínar í tíma-
ritinu „Nature Neuroscience“. 

Dr. Debonnel segir að þetta séu 
mikilvægar rannsóknir því að 
tíunda hver manneskja verði fyrir 
barðinu á þunglyndi á einhverju 
skeiði ævinnar – og þau  þung-
lyndislyf sem við 
þekkjum í dag 
komi að 
engum notið 
fyrir einn af 
hverjum
þremur sjúk-
lingum. En 
kátu
mýsn-
ar

vekja
ákveðna

bjartsýni
því að til-

raunir með 
þær leiddu í 

ljós að þær voru 
jafn kátar eftir til-

raunirnar og þær 
hefðu verið á þung-

lyndislyfjum í þrjár vikur, og það 
sem virðist valda hinu óbilandi 
glaðlyndi músanna er að þær eru 
lausar við TREK-1-genið.

Ég er ekki jafn 
lukkulegur og kátu 
mýsnar í Quebec. 
TREK-1-genið held-
ur áfram að gera 
mér lífið leitt.

Reyndar er ég betur settur en 
margir þunglyndissjúklingar að 
því leyti að ég veit fullvel hvað 
amar að mér og hika hvorki við að 
leita mér hjálpar við þunglyndinu, 
né að tala um það sem hvern annan 
sjúkdóm. Það er reyndar furðu-
legt hversu lítið er talað um þessa 
hræðilegu plágu sem veldur meiri 
þjáningum en flestir aðrir sjúk-
dómar og hefur ekki bara áhrif á 
sjúklingana heldur líf aðstand-
enda og vina – og veldur þjóðfé-
laginu meira tjóni en flest önnur 
manna mein vegna fjarvista frá 
vinnu eða skertrar vinnugetu, auk 
þess að vera aðalorsök sjálfsvíga.

Fáfræðin sem umlykur þennan 
sjúkdóm er geigvænleg, svo geig-
vænleg að enn þann dag í dag er 
þunglyndi mætt með athugasemd-
um og fordómum eins og þessum:

Þunglyndi er bara ímyndun.
Þunglyndi er ræfildómur og 

þeir sem segjast þjást af þung-
lyndi nenna bara ekki að standa 
sig.

Maður gefur híft sig upp úr 
þunglyndi ef maður vill.

Þunglyndi er ein tegund af 
leti.

Þunglyndi er sjálfsvor-
kunn.

Það er kominn tími til 
að breyta þessu og fá 

fólk til að horfast 
í augu við veru-
leikann.

Þunglyndis-
sjúklingar allra 

landa sameinist!
Í dag var dagur 

íslenskrar tungu og í 
því tilefni fór ég með 

tunguna í mér í heim-
sókn í Bókasafn Kópavogs 
og gaf henni lausan taum-
inn í fullum sal af áheyr-
endum sem sátu og gættu 
tungu sinnar. Þetta var 
ljómandi skemmtilegt, og 
undir lokin var farið að 
losna um tungu þeirra sem 
voru komnir til að hlusta 
og þetta endaði á ánægju-
legu spjalli um bækur og 
tungumálið okkar.

Á laugardaginn lýkur 
svo málverkasýningunni 
minni hjá Sævari Karli og 
ég verð á svæðinu að taka 

á móti síðustu eftirlegu-
kindunum. Það er þó altént til-
hlökkunarefni í miðju þessu 
“svartnætti sálarinnar”.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Kátu mýsnar í Quebec

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um 

glaðlyndar mýs og þunglyndisgenið dularfulla. 

Ennfremur er minnst á íslenskar tungur í Kópa-

vogi, fordóma og fræga þunglyndissjúkl-

inga frá Mozart til okkar tíma.

Fataskápadagar hjá
Axis
Bjóðum fataskápa á sérstökum afslætti aðeins þessa helgi.
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helgina 17.-19. nóvember

Smiðjuvegur 9 - 200 Kópavogur

Sími 535 4300 - Fax 535 4301

Netfang: axis@axis.is

Heimasíða: www.axis.is

Opið:
föstudag    9:00-18:00
laugardad 10:00-16:00
sunnudag 13:00-16:00

Axis býður glæsilega fataskápa í mörgum
gerðum. Miklir möguleikar í uppröðun,
viðartegundum, forstykkjum, skúffum og
ýmsum auka- og fylgihlutum. 

Stuttur afgreiðslutími.
Tilvalið að tryggja sér
fataskápa fyrir jólin.
Sjón er sögu ríkari......

Einnig býður Axis til rýmingarsölu á skrifborðum,
hillum, skilveggjum, stólum á skrifstofu og á heimilið
og ýmsu öðru. Útsalan er á efri hæð verslunar og
afsláttur er á bilinu 15-80 %.



22. nóv. Selfoss kl. 17

23. nóv. Akranes kl. 17

24. nóv. Egilsstaðir kl. 17

27. nóv. Borgarnes kl. 17

28. nóv. Stykkishólmur kl. 17

29. nóv. Sauðárkrókur kl. 17

30. nóv. Akureyri kl. 17

4. des. Hella kl. 17

5. des. Reykjanesbær kl. 17

6. des. Árbær kl. 17

7. des. Kópavogur kl. 17

8. des. Mjódd kl. 15

11. des. Mosfellsbær kl. 17

12. des. Grafarvogur kl. 17

Nylon stelpurnar skemmta í útibúum KB banka í 
nóvember og desember. Allir velkomnir! 

... loksins á Íslandi
Fyrstu tónleikar Nylon á Íslandi á þessu ári verða í boði 
KB banka í Vetrargarðinum Smáralind í dag kl. 15.

Komdu og skemmtu þér með Nylon! 
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kr.
kg4.498

KRÓNHJARTARFILLET
HIGLAND GAME

kr.
kg1.298

SALTFISKUR
M. HVÍTLAUK OG RAUÐLAUK

kr.
kg2.698

LAMBA RIB EYE
GRAND MARINER

99 kr. 2l

Coke lightMyllu 
jólatertur

Þú sparar 700 kr. kgÞú sparar 500 kr. kg
kr.
kg878KALKÚNN

FERSKUR

kr.
kg1.999

KJÚKLINGABRINGUR
MAGNKAUP

25%
afsláttur

40%
afsláttur

Eðalfiskur
Graflaxflök eða bitar

Reykt laxaflök eða bitar

Nóatúns
kartöflusalat

úr kjötborði

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Villlibráð



Þú sparar 700 kr. kg

FOLALDA PIPARSTEIK
ÚR KJÖTBORÐI

1.898kr.
kg600

kr. kg

Þú sparar 

Girnilegt
um helgina!

KEILUSTEIK
MEÐ SKÓGARSVEPPUM kr.

kg998

25%
afsláttur

Lyle’s
íssósur

KaterisK
kryddjurtir

kr.
kg1.198

GRÍSASNITSEL
Í VILLISVEPPARASPI kr.

kg1.498
LAMBALÆRISSNEIÐAR
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.998
FOLALDALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

Þú sparar 500 kr. kg

BEST BITE
SNAKK

239kr.
pk.

EMMESS SKAFÍS
33% MEIRA

599kr.
2l

33% meira!

Þú sparar 400 kr. kg

Verði ykkur að góðu!



Ég hlýt líka að láta í 
ljósi undrun mína yfir 
því að hæstvirtur 
samgönguráðherra sé 
ekki metnaðarfyllri fyrir 
hönd Íslendinga og 
Akureyringa varðandi 
undirbúning millilanda-
flugs milli Akureyrar og 
Evrópu.

Lenging flugbrautar sem 
kostar 500 milljónir 
verður ekki hrist fram úr 
erminni núna þannig að 
Iceland Express geti 
haldið áfram að fljúga, 
það ætti öllum að vera 
ljóst.

UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,,

Við öll – íslenskt velferðar-
samfélag á tímamótum, 
heitir nýútkomin bók 
Steingríms J. Sigfússonar, 
formanns Vinstrihreyfing-
arinnar - græns framboðs. 
Í bókinni gerir Steingrímur 
grein fyrir skoðunum sínum 
á helstu viðfangsefnum 
stjórn- og þjóðmálanna og 
er hún framlag hans til pól-
itískrar og hugmyndafræði-
legrar rökræðu.

„Ég fann einfaldlega hjá mér þörf 
fyrir að skrifa þessa bók,“ segir 
Steingrímur en áratugur er liðinn 
síðan bók hans Róið á ný mið kom 
út. Í henni fjallaði hann um sjávar-
útveg en nú eru stjórnmálin öll 
undir. Fyrir Steingrími vakti að 
fjalla með ítarlegri hætti en hægt 
er í blaðagreinum, ræðum eða við-
tölum, um helstu spurningar 
íslensks samfélags. 

Steingrími finnst skorta á hug-
myndafræðilega stjórnmálaum-
ræðu á Íslandi og segir marga raga 
við að rökstyðja skoðanir sínar. 
„Menn mættu þora meira að leggja 
spilin á borðið og tala ekki bara í 
einfölduðum frösum. Leggja fram 
rökin fyrir hvers vegna þeir kom-
ast að þeirri niðurstöðu að hitt eða 
þetta sé skynsamlegt eða óskyn-
samlegt. Ég trúi á gildi rökræðunn-
ar og umræðunnar og held að hún 
sé lífsnauðsynleg fyrir lýðræðisleg 
og málefnaleg stjórnmál. Ég vil 
leggja mitt af mörkum með 
þessu.“

Aðspurður neitar Steingrímur 
því hlæjandi að hann hafi skoðun á 
öllu milli himins og jarðar en í rúm-
lega 200 blaðsíðna bókinni kemur 
hann víða við. „Sumt læt ég meira í 
léttu rúmi liggja en annað. En ef þú 
vilt standa traustum fótum í við-
horfum þínum í stjórnmálum þarf 
að nálgast málin heildstætt og horfa 
yfir allt sviðið. Nú eru tímar örra 
breytinga og hnattvæðingar og inn-
lend stjórnmál því innbyrðis tengd 
þróun alþjóðamála. Snertifletirnir 
verða alltaf fleiri og fleiri.“

Þó að Steingrímur sé alla jafna 
afar gagnrýninn á störf íslensku 
ríkisstjórnarinnar neitar hann því 
að þróun stóru málanna sé almennt 
fjarri vilja sínum. Hann segir sumt 
jákvætt við hnattvæðinguna. „Það 
er ekki hægt að nálgast hnattvæð-
inguna sem svart/hvítt fyrirbæri 

og heimskulegt að stilla málinu upp 
hvort menn eru með henni eða á 
móti. Tækni og þekking gera lífið 
auðveldara en um leið eru aðrir 
þættir varhugaverðir. Ég reyni að 
greina á milli og benda á hvar þurfi 
að verða breytingar ef mannkynið 
ætlar að vinna sig út úr ógöngum. 
Það er sterkur grunntónn í bókinni 
að hnattvæðing sem er alfarið á 
forsendum fjármagns og stórfyrir-
tækja en tekur ekki tillit til félags-
legra, menningarlegra eða 
umhverfislegra þátta er ófreskja.“ 

Bókina tileinkar Steingrímur 
foreldrum sínum, þeim Sigríði 
Jóhannesdóttur og Sigfúsi A. 
Jóhannssyni. Þau áttu enda sinn 
þátt í mótun skoðana hans. „Ég hef 
reyndar þroskað mín lífsviðhorf 
víða en auðvitað býr maður alltaf 
að fyrstu gerð og eldhúsinu heima,“ 
segir Steingrímur. „Þau eru líka 

fulltrúar þeirra kynslóða sem 
byggðu upp Ísland á 20. öldinni. Það 
fer ákaflega í taugarnar á mér sá 
rembingur og hroki sumra að eigna 
sér stærstan hluta framfarasóknar 
þjóðarinnar eins og hún hafi fyrst 
hafist 1991 eða 1995. Mín niður-
staða er að 20. öldin hafi verið eitt 
samfellt uppbyggingar- og fram-
faraskeið og foreldrar mínir eru af 
þeirri kynslóð sem eyddi allri sinni 
starfsævi við að byggja Ísland upp. 
Ég held að við sem njótum ávaxt-
anna í dag áttum okkur ekki alltaf á 
hvað við eigum þessum kynslóðum 
að þakka. Þeim sem breyttu Íslandi 
úr einu fátækasta og vanþróaðasta 
ríki Evrópu um aldamótin 1900 í 
eitt mesta velmegunar- og menn-
ingarríki álfunnar í lok þeirrar tut-
tugustu. Þetta eigum við að virða 
og þakka fyrir og læra af því sem 
gafst vel.“

Þingmenn á faraldsfæti

Af þeim tíu varaþingmönnum sem tekið hafa sæti á 
Alþingi það sem af er vetri hafa fimm setið sem 
þingmenn. Sjálfstæðismennirnir Adolf H. Bend-
sen, Guðjón Guðmundsson og Sigríður Ingvars-
dóttir hafa öll setið sem aðalmenn, um lengri eða 
skemmri tíma. Adolf varð þingmaður í um mánuð 
þegar Vilhjálmur Egilsson afsalaði sér þing-
mennsku skömmu fyrir þinglok 2003 og Sigríður 
tók sæti Hjálmars Jónssonar sem varð dómkirkju-
prestur árið 2001. Guðjón sat á þingi í heil þrjú 
kjörtímabil og býr því að tólf ára reynslu - jafn-
langri og Ellert B. Schram. Ellert var á þingi fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn 1971-1979 og aftur 1983-1987 

en er nú varaþingmaður Sam-
fylkingarinnar. Fimmti 
varamaðurinn, Árni Steinar 
Jóhannsson VG, var svo 
þingmaður kjörtímabilið 
1999-2003.

Varaþingmennirnir fimm 
hafa því samtals rúmlega 30 
ára þingreynslu.

Reynsla á varamannabekknum
SENDU SMS SKEYTIÐ

JA VTF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir
DVD myndir og margt fleira
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Pólitík og peningar



Jólatilboð



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

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

Skilnaður er eins og 
aflimun: maður lifir það af 

en það er minna eftir. 

Fjöldamorð í Jonestown

Al-Anon samtökin voru stofnuð á 
Íslandi 18. nóvember 1972 og fagna 
því 34 ára afmæli sínu í dag. Af því til-
efni boða samtökin til afmælis- og 
kynningarfundar í Háteigskirkju 
klukkan 20.30 í kvöld. Þar munu tveir 
Al-Anon félagar, einn Al-Ateen félagi 
og einn AA-félagi deila reynslusögum 
sínum með fundargestum.

Al-Anon er félagsskapur ættingja og 
vina alkóhólista og er sprottinn upp úr 
AA-samtökunum. Félagar í Al-Anon telja 
að alkóhólismi sé fjölskyldusjúkdómur 
og að breytt viðhorf geti stuðlað að bata 
og samtökin hafa aðeins einn tilgang, að 
hjálpa aðstandendum alkóhólista. 

Félagar í AA-samtökunum og Al-
Anon eiga það sameiginlegt að sam-

hæfa reynslu sína, styrk og vonir til 
þess að hjálpa hver öðrum og því eru 
reglulegir fundir þungamiðja starfs 
hópanna þar sem fólk getur komið 
saman og deilt sögum sínum. 

Nafnleyndar er gætt í Al-Anon og 
staðinn er vörður um nafnleynd allra 
félaga og ekkert félagatal er haldið. 

Al-Anon  er andlegur félagsskapur 
en ekki trúarlegur en allir eru vel-
komnir hvort sem þeir tilheyra ein-
hverjum trúarhópi eða ekki. Engra 
félagsgjalda er krafist af félögum og 
kostnaði er mætt með frjálsum fram-
lögum félaganna á fundum.

Frekari fróðleik um samtökin má 
nálgast á heimasíðu þeirra www.al-
anon.is.

Afmælisfundur hjá Al-AnonLegsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Vigdís Ferdinandsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 15. nóvember sl.

Ragnar Ragnarsson Bryndís Ósk Erlingsdóttir
Harvey Georgsson
Róbert Magni Ragnarsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur vináttu, samúð og hlý-
hug við andlát og útför elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóreyjar Kristínar
Guðmundsdóttir (Dódu )
hjúkrunarheimilinu Holtsbúð, Garðabæ.

Sveinn Haukur Björnsson      Elín M. Sigurðardóttir
Hugi Ingibjartsson
Björn Valdimar Sveinsson
Margrét Birna Sveinsdóttir
Linda Kristín Sveinsdóttir
Jón Guðni Ómarsson
Kristófer Snær Hugason
Ísak Tandri Hugason
og barnabarnabörn

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts

Eyjólfs Valgeirssonar

Sérstakar þakkir til starfsfólks og vistmanna á
Hrafnistu í Reykjavík. 

Hildur Eyjólfsdóttir
Úlfar Eyjólfsson       Oddný S. Þórðardóttir
Petrína S. Eyjólfsdóttir
Fríða Eyjólfsdóttir       Árni E. Bjarkason
Valgeir A. Eyjólfsson          Kolbrún Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Já, það er ótrúlegt að litli 17 ára tán-
ingurinn sé orðinn svona stór. Ætli 
þetta þýði ekki að ég sé að eldast líka,“ 
segir Svava Johansen, forstjóri Sautj-
án-veldisins, eða Northern Trading 
Company eins og það kallast í dag. Fyr-
irtækið stendur á tímamótum í ár en 
það fyllir 30 ár um þessar mundir. 
Svava keypti fyrirtækið af Bolla Krist-
inssyni árið 2004 en þau ráku fyrirtæk-
ið saman þangað til.

Fyrsta Sautján-verslunin var opnuð 
á Laugaveginum árið 1976 af Bolla og 
síðan þá hefur fyrirtækið blómstrað og 
dafnað hratt. Svava kom inn í fyrir-
tækið fimm árum seinna. Í dag eru 
verslanirnar orðnar 15 talsins og segir 
Svava að hún sé hvergi hætt. „Við 
erum alltaf að huga að nýjum búðum, 
búin að opna tvær á þessu ári og mun 
ein enn líta dagsins ljós á næsta ári.“ 
NTC hf. hefur verið leiðandi í tísku-
bransanum hér á landi frá byrjun og er 
óhætt að segja að umsvif keðjunnar 
fari vaxandi með árunum.

Húsnæðið á Laugaveginum er flagg-

skip tískuveldisins en þar eru allar 
skrifstofur fyrirtækisins ásamt því að 
nú eru þar fjórar búðir undir sama 

þaki, Gs-skór, Eva, Gallerí 17 og Centr-
um. „Við erum nýbúin að gera endur-
bætur á húsinu og erum að færa það 
nær því útliti sem við sjáum erlendis, 
þar sem verslunarmiðstöð fer saman 
við afþreyingarstað. Verslun á að vera 
skemmtun og afþreying,“ segir Svava. 

Þegar Svava er spurð hvað standi 
upp úr í langri sögu verslunarinnar 
nefnir hún tvímælalaust opnun Sautj-
án í Kringlunni árið 1989. „Það var 
algjör bylting að vera komin með stór-
an rekstur í fyrsta stóra verslunarhúsi 
landsins og við gerðumst svo djörf að 
vera með tvöfalt bil þar, en auðvitað 
sjáum við ekki eftir því í dag,“ segir 
Svava hlæjandi en Gallerí 17 í 
Kringlunni er með stærri búðum keðj-
unnar.

Í tilefni af afmælinu verður lifandi 
stemning við verslunina á Laugavegin-
um, sem núna gengur undir nafninu 
Galleri Laugavegur, í dag milli 14 og 
18. Tónlist, léttar veitingar og 20 pró-
senta afsláttur á völdum vörum.









N
íu lyklar urðu til 
eins og flest smá-
sagnasöfn. Ég 
skrifaði eina og 
eina sögu og tíndi 
þær svo saman í 

bók. Ég fór hins vegar aðra leið 
með Aldingarðinn og skrifaði 
hana meira eins og maður skrifar 
skáldsögu,“ segir Ólafur Jóhann.

Ólafur Jóhann segir að smásagan 
sé sér afar kær og hann hafi haft 
gaman af því að glíma við formið á 
ný. „Ég var náttúrlega alinn upp 
við gífurlega virðingu fyrir smá-
sögunni. Pabbi skrifaði mikið af 
smásögum og ég hef alltaf lesið 
mikið af smásögum.“

Í Aldingarðurinn eru tólf sögur 
og hver þeirra ber nafn eins mán-
aðar í árinu en í þeim öllum fæst 
Ólafur Jóhann við ástina og tím-
ann í samskiptum kynjanna. „Mig 
hafði lengi langað til að skrifa um 
þetta efni, það er að segja það sem 
gerist á milli karls og konu, og var 
lengi búinn að 
pæla í hvaða 
form þetta ætti 
að taka. Ég ákvað 
að lokum að fara 
þessa leið og 
skrifaði bókina 
næstum eins og 
skáldsögu, vann 
hana sleitulaust 
og skrifaði sög-
urnar eina af 
annarri, að vísu 
ekki endilega í 
sömu röð og þær 
koma fyrir í bók-
inni. Ég hafði á 
tímabili hug-
myndir um að 
láta sögurnar 
tengjast á ein-
hvern hátt en 
fannst það frek-
ar ódýrt þannig 
að það eina sem 
tengir þær 
saman eru efni 
og andrúm.“

Þegar Ólafur Jóhann lagði rit-
störfin fyrir sig fetaði hann í fót-
spor föður síns Ólafs Jóhanns 
Sigurðssonar og þar sem það er 
ljóst að hann þarf ekki að skrifa 
sér til lífsviðurværis mætti ætla 
að skrifin séu sprottin af innri 
þörf.

„Ég ætlaði alltaf að gera þetta 
en ég var náttúrlega hikandi þótt 
ég hafi ungur byrjað að pára.  Ég 
ólst samt ekki upp við neina 
glamúrímynd af lífi rithöfunda 
og kynntist vel fyrirhöfninni sem 
liggur að baki hverju ritverki. Ég 
var aldrei lattur og pabbi hvatti 
mig alltaf en ýtti þessu þó aldrei 

að mér á nokkurn hátt. Ég hefði 
auðvitað frekar átt að varast vítin 
heldur en hitt en einhvern veginn 
hefur þetta alltaf verið hlutur 
sem ég hef þurft að gera.“

Ólafur Jóhann er aðstoðarfor-
stjóri Time Warner, stærstu fjöl-
miðlasamsteypu heims, og hefur 
því að vonum meira en nóg að 
gera í sínum daglegu störfum og 
þarf að skipuleggja sig vandlega 
svo rithöfundurinn fái notið sín í 
amstri viðskiptalífsins. „Ég hólfa 
líf mitt svolítið niður og nota 
morgnana til að skrifa. Þá loka ég 
mig alveg af og reyni að ná fjór-
um tímum á dag. Það er passlegt 
enda er ég venjulega þurrausinn 
eftir það. Ég gæti ekki gert þetta 
öðruvísi og er ferskastur á 
morgnana. Það væri útilokað að 
ætla að byrja daginn á einhverju 
öðru og fara svo að skrifa.“

Nokkrar persónur Ólafs í Aldin-
garðinum eru Íslendingar sem 
hafa búið lengi í Bandaríkjunum 

og það er ekki 
laust við að hjá 
sumum þeirra 
gæti nokkurs 
trega sem er 
blandaður heim-
þrá og Ólafur 
þvertekur ekki 
fyrir það að hann 
gæti hugsað sér 
að eyða meiri 
tíma á Íslandi. 

„Strákarnir
mínir eru að 
verða stálpaðir 
og þeir hafa farið 
alla sína skóla-
göngu fyrir vest-
an en við erum 
hér alltaf á sumr-
in og í kringum 
jólin. Við vorum 
hér í sex vikur í 
sumar og eftir 
það sagði ég við 
Önnu, konuna 
mína, að ég gæti 
alveg hugsað mér 
að vera meira 
hérna. New York 
er samt að vísu 

vanabindandi og það er mjög gott 
að búa þar, allt öðruvísi en annars 
staðar í Bandaríkjunum. Þetta er 
alþjóðlegt samfélag og mér finnst 
mjög gott að vera þar en það getur 
vel verið, einn góðan veðurdag, að 
maður verði meira með annan fót-
inn hérna. Það kæmi ekkert á 
óvart.“

Ólafur Jóhann er hluthafi í 
Árvakri, útgáfufélagi Morgun-
blaðsins, og þar sem hann lifir og 
hrærist í fjölmiðlaumhverfinu í 
Bandaríkjunum er ekki annað 
hægt en spyrja hann hvort hann 

hafi trú á að áskriftardagblöð 
muni halda velli í síbreytilegu 
fjölmiðlaumhverfi.

„Umhverfið í Bandaríkjunum 
er talsvert frábrugðið því sem 
þekkist hér þar sem Fréttablaðið 
hefur slegið algerlega í gegn. Það 
er ekki mikið um fríblöð í Banda-
ríkjunum þar sem þetta eru aðal-
lega áskriftardagblöð og lausa-
sölublöð. Áskriftardagblöð ein og 
sér kunna að eiga undir högg að 
sækja, sérstaklega í umhverfi þar 
sem öflug fríblöð eru til staðar. Ég 
held samt að ef rétt er að þessu 
staðið og nógu mikið lagt í þetta og 
aðrar leiðir farnar en hjá sam-
keppnisaðilunum þá sé enginn 
dómsdagur yfirvofandi. Í þessu 
samhengi þarf að huga sérstak-
lega að tengslum inn í nýja heim-
inn eins og hefur til dæmis verið 
gert mjög vel með mbl.is. Það 
ríður svo náttúrlega fyrst og 
fremst á því að gefið sé út gott 
blað sem fólk er tilbúið að borga 
fyrir. Þetta er í raun ekki flóknara 
en það.“

Ólafur Jóhann hefur af og til 
verið orðaður við ritstjórastól 
Morgunblaðsins en hann segir allt 
slíkt af og frá. „Ég held að mín 
skrif muni halda áfram að birtast í 
sama formi, í bókum. Ég hef heyrt 
þetta en get alveg tekið af skarið 
um að fólk þarf ekki að hafa neinar 
áhyggjur af því að ég sé að fara að 
taka við ritstjórn Morgunblaðs-
ins.“

Ólafur Jóhann hefur horft á upp-
gang og útrás íslensks viðskipta-
lífs með augum gestsins en segir 
það ekki hafa freistað að stökkva á 
íslenska vagninn. „Ég hef náttúr-
lega aldrei stundað viðskipti hérna 
og fjárfesting mín í Mogganum er 
meira eins og áhugamál og ég hef 
ekkert hér að sýsla. Ég held bara 
áfram að gera það sem ég kann og 
uni mér ágætlega þar og sé enga 
ástæðu til að breyta því.

Uppgangurinn hér hefur verið 
mikill meðal annars í kjölfar þess 
að losað hefur verið um höft í kerf-
inu sem hefur skilað sér í ákveð-
inni grundvallarendurskipulagn-
ingu á því öllu. Stráin hafa því 
eðlilega sprottið hratt og teygt sig 
upp. Það er mikill kraftur í 
útrásinni og stórar hugmyndir 
skjóta upp kollinum. Íslendingar 
eru líka duglegir, kraftmiklir og 
fljótir. Það þarf alls ekki að þýða 
að þeir séu fljótfærir en mér sýn-
ist þetta allt enn vera í mótun og 
það á eftir að koma í ljós hvernig 
þetta leggst allt saman.“

Ólafur Jóhann hefur átt góðu gengi 
að fagna í viðskiptalífinu í Banda-
ríkjunum sem skapar honum óneit-
anlega sérstöðu í hópi íslenskra rit-
höfunda og ætla mætti að 
viðskiptamógúllinn hafi verið lit-
inn hornauga þegar hann fór að 
hasla sér völl á íslenskum ritvelli.

„Ég hef átt því láni að fagna 
að mér var strax vel tekið og get 
ekki verið annað en þakklátur. 
Ég skil samt alveg að fólk hafi 
ákveðna fordóma þegar það 
kemur einhver maður sem er að 
sýsla í viðskiptum og fer að 
skrifa bókmenntir. Þetta stang-
ast á við steríótýpuna og allar 
venjur. Ég þarf ekki annað en að 
líta í eigin barm til að geta að 
mörgu leyti skilið þessa afstöðu 
og er ekkert að álasa mönnum 
fyrir að hafa einhverja smá for-
dóma.“

Ákveðin glansmynd var dreg-
in upp af Ólafi snemma á ferlin-
um en þegar hann gaf út sínar 
fyrstu skáldsögur var hann á 
uppleið í viðskiptalífinu ytra. 
Ólafur Jóhann segist þó ekki láta 
þá mynd sem aðrir hafi af sér 
trufla sig, hvorki í leik né starfi.

„Þetta er erfitt við að eiga þar 
sem maður málar ekki myndina 
af sjálfum sér. Hún er dregin 
upp annars staðar og það eina 
sem ég bið um er að verk mín fái 
að standa óháð höfundinum og 
persónu hans. Ég veit alveg hvað 
skiptir máli þegar ég sest niður 
til að skrifa bækur. Það er sama 
hvað ég geri þegar ég er ekki að 
skrifa. Það eina sem skiptir máli 
er bókin og það sem maður hefur 
fram að færa. Hún stendur og 
fellur með sjálfri sér. Allt mitt 
annað brambolt breytir því 
ekki.“

Ólafur Jóhann Ólafsson vakti ungur athygli með 
smásagnasafni sínu Níu lyklar. Hann spreytir sig 
nú aftur á smásagnaforminu 20 árum síðar með 
bókinni Aldingarðurinn. Þórarinn Þórarinsson 
ræddi við hann um ritstörfin, viðskiptalífið og 
glansmyndina af sjálfum sér.

Þetta er erfitt við að 
eiga þar sem maður 
málar ekki myndina 
af sjálfum sér. Hún 
er dregin upp ann-
ars staðar og það 
eina sem ég bið um 
er að verk mín fái 
að standa óháð höf-
undinum og persónu 
hans. 

Lætur 
ímyndina ekki
trufla sig





mörgum,“ segir Gunnlaugur A. 
Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upp-
lýsingasviðs hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, um fjármál sveitar-
félaganna 2005, og í erindi sínu á 
fjármálaráðstefnu sveitarfélag-
anna í vikunni færði hann rök fyrir 
því að verst væri staðan hjá þorp-
unum í landinu, eins og sjá má í 
töflu hér á síðunni. 

Gunnlaugur skipti sveitarfélög-
unum í fjóra flokka eftir stöðu 
þeirra, Reykjavíkurborg, höfuð-

borgarsvæðið utan Reykjavíkur, 
vaxtarsvæðið sem nær yfir suð-
vesturhornið frá Borgarbyggð til 
Árborgar, Fjarðabyggð og Fljóts-
dalshrepp og svo öll önnur sveitar-
félög. Afkoma ársins 2005 sýnir að 
Reykjavíkurborg stendur á núlli í 
sínum rekstri, vaxtarsvæðin hafa 
jákvæða afkomu en önnur sveitar-
félög neikvæða afkomu.

Tæpur fjórðungur sveitarfélag-

anna á ekki fyrir útlögðum kostnaði 
svo að skuldir sveitarfélaganna 
hafa aukist á þessum þenslutímum 
sem þjóðin hefur verið að upplifa 
og um helmingur sveitarfélaganna 
er rekinn með neikvæðri afkomu. 
Það þýðir að sveitarfélögin eiga 
ekki fyrir afskriftum eða breyting-
um á lífeyrisskuldbindingum. 

Á vaxtarsvæðunum hafa sveit-
arfélögin skuldsett sig til að standa 
undir auknum kröfum og í sumum 
tilfellum hafa sveitarfélög, sem 
ekki geta selt eignir, jafnvel neyðst 
til að taka skuldir til að standa undir 
gjöldum. „Staðan er býsna þröng 
hjá mörgum,“ segir Gunnlaugur. 
„Menn selja ekki eilíflega land og 
byggingarétt.“

Vandi sveitarfélaganna speglast í 
byggðavanda. Atvinnuhættir hafa 
gjörbreyst á Íslandi, þýðing sjávar-
útvegs hefur minnkað og mörg 
sveitarfélög eiga við íbúafækkun 
að stríða, tekjur hafa þar af leiðandi 
dregist saman og sveitarfélögin 
hafa því oft átt í erfiðleikum með að 
mæta þjónustukröfum og jafnvel 
orðið að draga saman þjónustu. 

Gunnlaugur segir að bilið milli 
sveitarfélaganna sé að aukast, 
meðan þenslan er í fullum gangi, 
skatttekjur aukast sums staðar og 
kaupmáttaraukningin er stöðug og 
fasteignaverð hækkar á suðvestur-
horninu, Norðurlandi og Vestur-
landi, standa tekjurnar í stað ann-
ars staðar og rekstrarkostnaðurinn 
hækkar stöðugt. En hvað er til ráða? 

„Ég segi eins og spákonan í Djöfla-
eyjunni: Sérðu ekki að dreng vantar 
pening?“ segir hann. 

Sveitarfélögunum er skylt að 
veita ákveðna þjónustu og fá til 
þess tekjur af útsvari, fasteigna-
skatti og úr Jöfnunarsjóði. Meira 
fjármagn vantar og mörg þeirra 
nýta sér tekjulindir til fulls auk 
þess sem skattgreiðendur komast 
undan útsvarsgreiðslum í gegnum 
einkahlutafélögin. „Vegna þessarar 
þróunar verðum við að horfast í 

augu við að það hefur skekkst á 
stilliskrúfum. Það þarf að færa eitt-
hvað af fjármagnstekjuskatti til 
Jöfnunarsjóðs sem er brúin milli 
ríkis og sveitarfélaga,“ segir hann. 

Ríkissjóður leggur sjö hundruð 
milljónir króna á ári í aðstoð við 
sveitarfélögin 2006, 2007 og 2008, 
verið er að endurskoða úthlutunar-
reglur Jöfnunarsjóðsins og eftir-
litsnefndin vinnur með sveitar-
stjórnum að samningum um 
markvissar aðgerðir. 

S
veitarfélögin í landinu 
hafa verið rekin með 
halla til fjölda ára. Á 
síðasta ári urðu nokkur 
umskipti í rekstri 
þeirra á heildina litið 

þar sem nokkur sveitarfélög hafa 
notið þenslunnar í efnahagslífinu 
og tekjurnar þar með aukist. 

Þetta á þó aðeins við um sveitar-
félög á afmörkuðum svæðum þar 
sem sala byggingaréttar vegur 
þungt í tekjum, einkum sveitarfé-
lögin á suðvesturhorninu, frá Borg-
arbyggð í vestri til Árborgar í 
austri, kringum Akureyri og kring-
um álversframkvæmdirnar fyrir 
austan. 

Mörg önnur sveitarfélög eiga í 
alvarlegum fjárhagserfiðleikum 
eins og sést á því að á árunum 2003-
2006 fengu þrjátíu og sjö sveitarfé-
lög bréf frá eftirlitsnefnd með fjár-
málum sveitarfélaga. Auðvitað hafa 
ekki öll þessi sveitarfélög átt við 
djúpstæðan rekstrarvanda að stríða 
og flest ef ekki öll þeirra hafa snúið 
vörn í sókn. Sum þessara sveitarfé-
laga hafa þó ekki átt annan kost en 
að draga saman rekstur. 

Þegar litið er á fjárhagsstöðuna í 
dag eru það einna helst víðfeðm en 
tiltölulega mannfá sveitarfélög 
sem eiga við rekstrarvanda að 
stríða. Þessi sveitarfélög hafa lítið 
sem ekkert notið þenslunnar og 
hafa sum átt við fólksflótta að 
stríða. Þessi sveitarfélög hafa 
verið í samkeppni við stóru og 
sterku sveitarfélögin um íbúa og 
tekjur. Þau hafa orðið að auka og 
halda uppi þjónustu við íbúana 
meðan tekjurnar hafa staðið í stað 
eða jafnvel dregist saman auk þess 
sem launahækkanir hafa verið 
þeim erfiðar enda hafa þau ekki 
haft neina stjórn á þeim. 

Á milli sveitarfélaganna hefur 
myndast gjá sem sveitarstjórnar-
menn telja að þurfi að brúa. Meðan 
mörg sveitarfélög berjast við 
skuldir og erfiða fjárhagsstöðu 
telja margir sveitarstjórnarmenn 
að ástæða sé til þess að bregðast 
við misskiptingu í tekjuöflun ríkis 
og sveitarfélaga. Ríkið hafði níu 
milljarða króna í tekjur af fjár-
magnstekjuskatti árið 2004 og í 
fyrra voru tekjurnar orðnar tæpir 
22 milljarðar króna.  

Hröð þróun hefur verið í skattaum-
hverfinu síðustu árin og hefur 
einkahlutafélögum í landinu fjölgað 
um fjórðung, úr tuttugu þúsundum 
árið 2004 í tuttugu og fimm þúsund 
og sex hundruð það sem af er þessu 
ári. Árið 2005 höfðu 6.600 fjölskyld-
ur hærri fjármagnstekjur en launa-
tekjur og 2.200 framteljendur höfðu 
engar aðrar tekjur en fjármagns-
tekjur og greiddu ekkert útsvar. 

Einyrkjar hafa því fært starf-
semi sína yfir í einkahlutafélög í 

stórum stíl og hafa þar með ekki 
þurft að greiða útsvar til sveitarfé-
laganna. Þessar breytingar hafa 
rýrt tekjur sveitarfélaganna og 
krefjast sveitarstjórnarmenn því 
nú hlutdeildar í fjármagnstekju-
skattinum. Sú hlutdeild færi inn í 
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og yrði 
notuð til að jafna stöðu sveitarfé-
laganna. 

„Staðan er býsna þröng hjá 

Skekkst hefur á stilliskrúfum
Tæpur fjórðungur sveitarfélaga árið 2005 átti ekki fyrir útlögðum kostnaði. Sveitarfélög í þeirri stöðu verða að fjármagna laun 
og annan rekstrarkostnað með lánum og sölu á landi og byggingarétti. Guðrún Helga Sigurðardóttir kannaði fjárhagslega stöðu 
sveitarfélaganna eins og hún var í ársreikningum síðasta árs.

Það þarf að 
færa eitthvað af 
fjármagnstekju-

skatti til Jöfnunarsjóðs sem 
er brúin milli ríkis og sveit-
arfélaga.





F
rá stofnun Frjálslynda 
flokksins höfum við verið 
að víkka út málefnagrunn-
inn. Þetta sést greinilega í 
okkar málefnahandbók og 
síðan á metnaðarfullri 

vinnu í þinginu undanfarin ár. Frjáls-
lyndi flokkurinn er stofnaður vegna 
hugmynda manna um að nauðsynleg-
ar breytingar á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu verði að koma til, en við erum 
ennþá föst í fjötrum þessa kerfis. Þó 
mörg mikilvæg mál standi okkur 
nærri þá eru róttækar breytingar á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu og óskap-
legri arfleið þess, kjarninn í okkar 
stefnu,“ segir Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, formaður Frjálslynda flokks-
ins, sem verið hefur í brennidepli und-
anfarnar vikur vegna umræðu um 
innflytjendamál á Íslandi.

Þau mál snerta Guðjón Arnar, sem 
af vinum sínum og fjölskyldu er kall-
aður Addi Kidda Gauj, persónulega 
því kona hans, Maríanna Barbara 
Kristjánsson, er pólsk að uppruna. 

Hvernig horfir það viðhorf við þér 
og þínu fólki, sem ýmsir hafa haldið 
fram, að Frjálslyndi flokkurinn sé með 
málflutningi sínum í innflytjendmál-
um að höfða til fólks sem ekki vilji 
útlendinga í íslensku samfélagi?

„Ég kann því afar illa þegar fólk 
fjallar um Frjálslynda flokkinn sem 
kynþáttahatursflokk sem ekki vilji 
útlendinga í íslensku samfélagi. Slíkar 
hugmyndir eru í hrópandi ósamræmi 
við mitt lífsmynstur og alls ekki í neinu 
samræmi við stefnumál Frjálslynda 
flokksins og málflutning hans á opin-
berum vettvangi. Kona mín er pólsk og 
ég þekki því vel til þess hvaða þættir 
verða að vera fyrir hendi svo að útlend-
ingar geti aðlagast íslensku samfélagi. 

Ég hef auk þess margoft aðstoðað 
erlenda ríkisborgara við að fóta sig í 
íslenskum samfélagi og skil því þeirra 
sjónarmið og hvaða vandamál þarf að 
finna lausnir á. 

Útlendingum hefur fjölgað mikið 
hér á landi undanfarin ár og það er 
skylda okkar stjórnmálamannanna að 
ræða um þessi mál út frá efnislegum 
atriðum en ekki upphrópunum. Við 

settum fram þá skoðun að það gæti 
skapast vandi ef hingað kæmu mjög 
margir útlendingar á skömmum tíma, 
miðað þær aðstæður sem hér væru 
fyrir hendi. 

Eftir 1. maí á þessu ári, þegar fólk 
frá átta af tíu nýjum ríkjum Evrópu-
sambandsins fékk að koma hingað á 
grundvelli laga um frjálsan atvinnu- 
og búseturétt, hefur útlendingum 
fjölgað mjög mikið. Stjórnsýslan, og 
þær reglur sem fyrir hendi eru hér á 
Íslandi, eru ekki til þess fallnar að 
geta séð til þess að fólkið nái að aðlag-
ast íslensku samfélagi. En alvarlegast 
er að réttindi þessa fólks eru oftar en 
ekki fótum troðin vegna þess hvernig 
aðstæður hér hafa skapast. 

Við töluðum fyrir því að það hefði 
verið skynsamlegast að nýta sér frest 
til annaðhvort 2009 eða 2011 til þess 
að taka upp þessi lög, eins og stóð til 
boða. Á þeim forsendum hefði verið 
hægt að aðlaga allar reglur sem hér 
eru í gildi að þessum miklu samfé-
lagsbreytingum sem þegar eru orðnar 
á íslensku samfélagi. Þannig hefði 
verið hægt að búa betur að útlending-
um sem hingað eru svo sannarlega 
velkomnir. Við höfum til dæmis nefnt 
að það væri skref til framfara að texta 
allt sjónvarpsefni á íslensku til þess 
að hjálpa útlendingum að komast inn í 
málið með hjálp sjónvarpsins. 

En ég hafna því alfarið að Frjáls-
lyndi flokkurinn, sem með ábyrgum og 
metnaðarfullum málflutningi sínum, 
sé að reyna að höfða til fólks sem ekki 
vilji útlendinga í íslensku samfélagi. 
Það fólk á enga samleið með flokknum 
og alls ekki með mér.“

Í skoðanakönnun Fréttablaðsins, sem 
gerð var 7. nóvember, kom fram að 
Frjálslyndi flokkurinn hafði fimmfald-
að fylgi sitt á frá fyrri könnun og mæld-
ist með rúmlega 12 prósenta fylgi. 
Þetta gefur vísbendingar um að flokk-
urinn gæti ráðið miklu um það hvernig 
ríkisstjórnin verði að loknum þing-
kosningunum næsta vor, ef fram held-
ur sem horfir. Kemur til greina að 

mynda stjórn með öðrum en stjórnar-
andstöðuflokkunum?

„Ég vil vinna að því að mynda ríkis-
stjórn með stjórnarandstöðuflokkun-
um. Ég tel að það þurfi að breyta 
grundvallarþáttum sem núverandi 
ríkisstjórnarflokkar hafa staðið vörð 
um. Þar ber fyrst að nefna fiskveiði-
stjórnunarkerfið, sem hefur gjör-
breytt íslensku samfélagi og hamlað 
uppbyggingu mannlífs á landsbyggð-
inni. Það eru staðreyndir sem við þurf-
um að horfast í augu við og þora að 
taka á,“ segir Guðjón Arnar og vitnar 
til 1. greinar laga um stjórn fiskveiða. 

„Í þessum lögum kemur fram að 
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sam-
eign þjóðarinnar og að markmið lag-
anna sé að stuðla að verndun og hag-
kvæmri nýtingu þeirra og tryggja 
trausta atvinnu og byggð í landinu. 
Þetta markmið hefur ekki náðst, þvert 
á móti hefur núverandi kerfi brotið 
niður byggðir í landinu og hamlað fram-
förum. 

Þegar um þessi mál er rætt þurfa 
menn að spyrja sig að því, hvort fisk-
veiðistjórnunarkerfið hafi styrkt sjáv-
arútveginn í heild. Frelsi manna til 
þess að afla sér fanga úr sjó og vinna 
úr því hráefni, er mesta byggðamálið. 
Núna gengur allt orðið út á kaup, sölu 
og leigu á aflaheimildum. Þegar um 
þetta mál var rætt í ræðum á Alþingi 
árið 1984 þá sögðu allir, líka Halldór 
Ásgrímsson, þáverandi sjávarútvegs-
ráðherra, að mikilvægast væri að 
byggðir landsins gætu haldið velli og 
fiskveiðiflotinn yrði gerður út svo 
hægt væri að halda úti atvinnu í 
dreifðum byggðum landsins. 

Þetta hefur mistekist og það þarf 
að horfast í augu við það. Þetta mál 
þarf að komast framar í forgangsröð-
ina og ég tel að það sé aðeins hægt að 
vinna að framgangi þessara breyt-
inga, ef vilji er til þess hjá ríkisstjórn-
arflokkunum. Meðal annars þess 
vegna tel ég það farsælast að starfa 
með vinstri grænum og Samfylking-
unni í ríkisstjórn að loknum kosning-
um næsta vor, ef við fáum til þess 
tækifæri.“

Guðjón Arnar, sem er búsettur og upp-
alinn á Ísafirði, segir samgöngumál 
víða um landið í miklum ólestri og 
nefnir sérstaklega Vestfirði. „Það er 
ekki hægt að bjóða fólki upp á það, 
sem keyrir á milli Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur svo dæmi sé tekið, að vera 
í stöðugri lífshættu á Óshlíðarvegi 
vegna grjóthruns. 

Fólkið á Vestfjörðum á rétt á því að 
það verði eitthvað róttækt gert í þess-

Í lífshættu á vegum Vestfjarða

En ég 
hafna því 
alfarið að 
Frjálslyndi 
flokkurinn 
sé að reyna 
að höfða til 
fólks sem 
ekki vilji 
útlendinga 
í íslensku 
samfélagi.

um málum strax áður en grjóthrunið og 
þær hættulegu aðstæður sem sannar-
lega eru fyrir hendi víða, valda mann-
tjóni eða öðrum hörmungum,“ segir 
Guðjón Arnar og vitnar til hættulegra 
aðstæðna sem síendurtekið hafa skapast 
á Óshlíðarvegi. 

Hvers vegna heldur þú, í ljósi þessara 
hættulegu aðstæðna sem fyrir hendi eru 
á Óshlíðarvegi og víðar á Vestfjörðum, að 
ekki hafi enn verið ráðist í gagngerar 
samgöngubætur í þessum landshluta? 
Berjast þingmenn kjördæmisins af nægi-
legum mætti fyrir því að það verði eitt-
hvað gert?

„Það er fullkomlega eðlilegt að þú 
spyrjir að þessu. Auðvitað er það 
hneyksli að það þurfi að bjóða íbúum á 
Vestfjörðum upp á það að keyra um vegi 
þar sem tilviljun ein ræður því hvort 
ekki verði stórtjón,“ segir Guðjón Arnar 
og er greinilega mikið niðri fyrir.

Samkvæmt upplýsingum frá Geir 
Sigurðssyni, rekstrarstjóra Vegagerð-
arinnar á Ísafirði, hefur grjóthrun úr 
Óshlíðinni aukist undanfarið ár. „Í 
hverri viku hrynur smágrýti niður á 
veginn og að minnsta kosti tvisvar í 
mánuði hrynur stærra grjót niður á veg-
inn. Yfir vor, sumar og haust er grjót-
hrun tíðara og af því getur skapast mikil 
hætta.“

Guðjón Arnar segir staðreyndirnar 
kalla eftir tafarlausum aðgerðum. „Það 
yrði sársaukafullt fyrir alla að þurfa að 
verða vitni að manntjóni vegna þessara 
aðstæðna. Þó að nú sé verið að vinna til-
lögur um úrbætur þá verður ekki fram-
hjá því horft að auðvitað á að vera búið 
að grípa til aðgerða vegna þessara 
aðstæðna fyrir löngu. Ég hef lengi talað 
fyrir því að nauðsynlegt sé að grípa til 
róttækra aðgerða í samgöngumálum og 
ég held að allir Vestfirðingar reyni eftir 
fremsta megni að vekja athygli á þessari 
stöðu. 

Stórfelldar úrbætur í samgöngu-
málum er eitt brýnasta viðfangsefni 
íslenskra stjórnmála á næstu árum. Ég 
tel að það þurfi að ráðast í samgöngu-
bætur til þess að styrkja mann- og 
atvinnulíf á landsbyggðinni. Eðlilegast 
væri að ráðast í gerð jarðganga á mörg-
um stöðum á öllu landinu því reyndin er 
sú að öruggar samgönguúrbætur eru 
hagkvæmar ef rétt er af þeim staðið. 

Það er augljóst mál að stytting á leið-
um milli landshluta felur í sér lægri 
kostnað heldur en var fyrir, og á þeim 
forsendum eru samgönguúrbætur fljót-
ar að borga sig upp. Bættar samgöngur 
hafa áhrif á alla þætti samfélagsins og 
eru því grundvallaratriði í íslenskum 
stjórnmálum og verða án efa mikilvægt 
stefnumál Frjálslynda flokksins í kosn-
ingunum næsta vor.“ 

Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda 
flokksins, segir breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu 
ennþá vera kjarnann í flokksstarfinu þó ýmis önnur mál 
hafi verið fyrirferðarmikil að undanförnu. Magnús Hall-
dórsson ræddi við Guðjón Arnar um stöðu Frjálslynda 
flokksins í íslenskum stjórnmálum, innflytjendamál og 
samgönguúrbætur á Vestfjörðum. 







Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Svavar Halldórsson þáttastjórnandi 
hefur staðið í ströngu við undirbúning 
þáttarins Pólitíkin á Stöð 2 sem fór í 
loftið nú nýlega. Heima við þarf Svavar 
á sömu skipulagshæfileikum að halda 
enda börnin orðin fjögur og nú dugar 
ekkert minna en sjö sæta jeppi. 

Fjölskyldan hafði lengi átt fimm sæta 
Mitsubishi Galant, árgerð 1990. En þegar 
yngsti sonurinn fæddist fyrir tæpu ári varð 
fjölskyldan að fá sér stærri bíl til að koma 
fyrir öllum börnum og buru. 

„Ég festi kaup á Isuzu Trooper þegar son-
urinn kom í heiminn og mér þyki ægilega 
gaman að vera kominn á jeppa,“ segir Svav-
ar brosandi. Síðastliðið sumar lagðist fjöl-
skyldan í ferðalög um Ísland, þar sem jepp-
inn var reyndur utanbæjar í fyrsta sinn. 

„Við ferðuðumst um allt land í mánuð, sváf-
um í tjaldi og og nutum lífsins,“ segir Svav-
ar. Dæturnar þrjár sem eru 7, 8 og 9 ára og 
eiginkona Svavars, Þóra Arnórsdóttir frétta-
kona, eru með eindæmum söngelskar og því 
var sungið hástöfum á vegum landsins í 
sumar. „Mér þykir óskaplega gaman að 
syngja líka,  en því miður held ég  ekki lagi,“ 
segir Svavar sem segir með ólíkindum hvað 
dæturnar og konan þó umbera þessa sér-
stöku tóntegund sem Svavar syngur í. 

Þátturinn Pólitíkin tekur fyrir eitt mál-
efni á viku þar sem þrír stjórnmálamenn 
skiptast á skoðunum. Svavar var sjálfur að 
ljúka meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu 
auk þess að hafa langa reynslu úr fjölmiðla-
heiminum. „Þetta þáttaform hefur aldrei 
verið reynt á Íslandi og fyrir mér er þetta 
algjört draumastarf,“ segir Svavar. Þáttur-
inn Pólitíkin er á dagskrá Stöðvar 2 kl.12.25 
á laugardögum. 

Sungið hástöfum á 
vegum landsins



James Bond er mættur aftur 
til leiks í kvikmyndinni Cas-
ino Royale, útbúinn ýmsum 
tækninýjungum, þar á meðal 
farartækjum, til að knésetja 
óþokkana.

Aston Martin DB5 er líklega 
þekktasta gerð Aston Martin, ekki 
síst vegna heimsfrægðarinnar 
sem þessi tiltekna bíltegund hefur 
öðlast í gegnum kvikmyndir um 
njósnara hennar hátignar, James 
Bond, eða 007.

Hefur Bond sést þeysa um á 
ólíkum gerðum Aston Martin með 
reglulegu millibili frá því að þriðja 
kvikmyndin um hann, Goldfinger, 
leit dagsins ljós árið 1964, en fram 
að því ók hann um á Bentley Mark 
IV. Er sú hugmynd runnin undan 
rifjum skapara Bonds, Ian Flemm-
ing, sem tilgreinir jafnframt hve 
mikla ánægju almennt viðhald á 
bifreiðinni veiti njósnaranum 
þegar hann eltist ekki við skúrka 
eða kvenfólk. 

Bentleyinn sem Flemming 
lýsir er jafnfram langt frá því að 
vera jafn tæknivæddur og Aston 
Martin kvikmyndanna. Í fyrstu 
tveimur Bond-myndunum, Dr. No 
(1962) og From Russia With Love 
(1963) er tækjabúnaður Bonds 
reyndar almennt af heldur skorn-
um skammti, en framleiðendur 
myndanna sáu sér ekki annan kost 
vænan en að bæta úr því í Gold-

finger þar sem andstæðingarnir 
verða viðsjárverðari með hverri 
mynd.

Bond þarf einfaldlega á tækj-
unum að halda til að ná settum 
markmiðum, enda býr hann ekki 
yfir ofurmannlegum kröftum líkt 
og Hulk, Wolverine eða Könguló-
armaðurinn. Aston Martin hefur 
oftar en ekki komið að góðum 
notum í baráttunni við glæpi og 
hafa ófáir misindismenn mætt 
skapadómi sínum fyrir tilstilli 
þessarar ofurbifreiðar, hvort sem 
þeir hafa fengið á sig tundurskeyti 
úr henni, orðið fyrir skothríð eða 
verið skotið upp í háloftin úr far-
þegasætinu.

Þótt farartæki Bonds skipti 
tugum, allt frá kafbátum sem líkj-
ast ísjökum upp í litlar þotur sem 
leggjast saman og taka á sig hests-
mynd, er Aston Martin líklegast 
sá þekktasti, tengdur ímynd 
Bonds jafn órjúfanlegum böndum 
og beretta með 0,22 hlaupvídd eða 
hristur martini (athugið, ekki 
hrærður!).

Það skal því engan undra þótt 
Aston Martin verði á sínum stað í 
nýjustu myndinni um Bond, Casi-
no Royale (2006), en notkun bíls-
ins er ef til vill liður í tilraun til að 
endurvekja gullaldarskeið Bonds 
þegar Sean Connery túlkaði per-
sónuna af hörku. Spennandi verð-
ur að sjá hvort leikarinn Daniel 
Craig taki sig jafn vel út í ökusæt-
inu á hinum nýja Aston Martin 
DBR9 og Connery gerði í sínum  
DB5.

Órjúfanlegur hluti af 
njósnara hennar hátignar 

RAFGEYMAR
Í ÖLL FARARTÆKI

RAFGEYMAR
Í ÖLL FARARTÆKI
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Þjóðverjar eru fremstir meðal 
jafningja þegar kemur að því 
að breyta bílum og gera þá 
kraftmeiri. Yfirvöld njóta góðs 
af þessu.

Á síðasta ári fór af stað herferð í 
Þýskalandi til að koma í veg fyrir 
ólöglegar og illa framkvæmdar 
breytingar á bílum. Þetta var gert 
bæði til að koma í veg fyrir slys af 
völdum slælegra vinnubragða og 
til að styrkja grundvöll rótgróinna 
og löglegra breytingafyrirtækja.

Til að kynna herferðina og 
benda á hvað er hægt að gera með 
löglegum hætti létu yfirvöld búa 
til ofur-lögreglubíl. Í fyrra var það 
Porsche 911 Carrera S sem frum-
sýndur var á bílasýningunni í 
Essen. Í ár er það Mercedes-Benz 
CLS V12 S Rocket frá Brabus, en 

Brabus á einmitt heiðurinn að 
hraðskreiðasta sedan í heimi (sem 
líka er CLS).

CLS V12 S Rocket er 730 hest-
öfl með tvöfaldri túrbínu og á 
hann að komast á yfir 362 km 
hraða. Ef þú sérð einn slíkan í bak-
sýnisspeglinum og hann blikkar 
þig þá skaltu gleyma því. Þú ert 
ekki að fara að stinga hann af.

Ekki reyna að 
stinga þessa af!

Lexus er lúxusbílamerki 
Toyota og því jafn japanskt og 
hara-kiri. Samt selst bíllinn 
illa í Japan.

Sölutölur sýna að Japanar vilja 
enn sem komið er heldur evrópska 
lúxusbíla eins og BMW og Benz. 
Reyndar kom Lexus ekki á heima-
markað fyrr en á síðasta ári en 
sölutölur hafa verið langt undir 
væntingum.

Söluspár Lexus gerðu ráð fyrir 
50.000 til 60.000 seldum bílum á 
síðasta ári, sem verður að teljast 
mikil bjartsýni þar sem BMW 
seldi einungis 38.400 bíla síðustu 
10 mánuði. Raunin varð 25.000 

bílar á 14 mánuðum og þurfa Lex-
usmenn því að hugsa sinn gang.

Lexus selst illa í Japan

Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.

 Opið virka daga frá 9-18 

Víkurverk Tangarhöfða 1 
Sími 557 7720 www.víkurverk.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000



Þó að Sigurður Bogi Sævarsson 
blaðamaður hafi farið oftar 
milli Reykjavíkur og Selfoss 
en tölu verður á komið finnur 
hann þar endalaust eitthvað 
nýtt að sjá og nema.

Sigurður Bogi nefnir fyrst að 
veðrátta, birta, árstíð og farar-
tæki skapi stöðugt ný sjónarhorn 
á gamalkunnri leið og bætir svo 
við: „Með ofurlítilli þekkingu á 
sögu, mönnum og málefnum fær 
ferðalagið líka nýjar víddir. 
Þannig erum við strax við Rauða-
vatn komin inn í ævintýraheim 
bókmennta. Þarna eru heimkynni 
Valda koppasala og hans nóta sem 
Einar Kárason hefur gert ódauð-
lega í bókum sínum. Nokkru ofar 
er Gunnarshólmi, herragarður 
sem ber sama nafn og magnað-
asta ljóð íslenskrar tungu. Ofan 
við Lögbergsbrekku blasir við 
Vífilfell, fjallið sem kókfabrikkan 

er nefnd eftir og efst á Sandskeiði 
er Litla kaffistofan, þar sem Stef-
án vert selur stærstu kleinur á 
Íslandi og veitir gestum góðan 
beina.“

Sigurður Bogi bendir á að kaffi-
stofan standi undir Draugahlíð. 
„Þar týndi skáfrændi minn eigin 
flutningabíl í svartabyl endur 
fyrir löngu,“ segir hann drauga-
lega og er svo í huganum kominn 
upp í Svínahraun eftir „undarleg-
asta vegi á Íslandi þar sem skipt-
ast á tvær akreinar í aðra áttina og 
hjólreiðabraut í hina!“ eins og 
hann orðar það og getur þess að 
veginum um hraunið sleppi við 
minnismerki um organista sem 
um aldur fram hvarf fyrir 
ætternisstapann. Sigurður Bogi 
rifjar líka upp sleðaferðir sem 
hann fór með foreldrum sínum 
barn að aldri að Kolviðarhóli þar 
sem nú er verið að reisa orkuver. 
„Hellisheiðin sem áður mátti kalla 
öræfi í alfaraleið er nú leikvöllur 
verkfræðinga sem hafa hana 

rúnum rist með gufupípum, raf-
magnslínum og öðrum apparötum 
sem ég kann engin skil á,“ segir 
hann í ljúfsárum saknaðartón.

Á Kambabrún er kappinn kom-
inn á Drottningarbarm, bílaplan 
sem búið var til svo Margrét Þór-
hildur gæti virt fyrir sér Suður-
landssléttuna þegar hún kom 
hingað til lands í opinbera heim-
sókn fyrir um 30 árum. „Sjálfur 
dokaði ég við á drottningarslóðum 
á bjartri Jónsmessunótt endur 
fyrir löngu og hlustaði á þjóðsöng-
inn leikinn í útvarpinu um leið og 
ég horfði yfir breiðar byggðir í 
ævintýrabirtu blíðsumars,“ rifjar 
hann upp rómantískur og endar 
söguna á svipuðum nótum. „Þá 
kveiktu útvarpssöngurinn og 
útsýnið með mér slíkan anda þjóð-
arstolts og gleði yfir lífinu að ekki 
er örgrannt um að grípa hafi þurft 
til vasaklúts, líkt og veikgeðja 
fólk gerir, sé endir í bíómynd 
harmrænni en hjarta þess býður.“ 

Hlýtt á þjóðsönginn á 
Drottningarbarmi

British Airways hefur tekið í 
notkun nýtt og endurhannað 
viðskiptafarrými sem notað er 
á löngum flugleiðum.

Á nýja viðskiptafarrýminu hjá 
British Airways eru meiri þæg-
indi en áður. Sætin eru um fjórð-
ung breiðari og þau er hægt að 
fella alveg niður svo úr verði rúm. 
Jafnframt verður tekið í notkun 
nýtt og fullkomið afþreyingar-
kerfi á viðskiptafarrýminu. Far-
þegar fá líka sér rafmagnsinn-
stungu, tíu tommu sjónvarpsskjá, 
aðgang að sér eldhúsi þar sem má 
fá sér snarl á milli flugvélamála. 

Farþegar fá einnig afhenta 
snyrtitösku frá Anya Hindmarch 
og náttföt auk þess sem allir far-
þegar í flugvélunum fá inniskó.

Nýtt viðskiptafarrými

Við leggjum okkur fram.

Ertu að fara á skíði?

Bókaðu bílaleigubílinn strax á avis.is
Bílaleigubíll í Þýskalandi
Vika fyrir flokk I Opel Vectra station eða sambærilegan bíl á 333 evrur.
Innifalið í verði: Ótakmarkaður akstur, kaskó- og þjófatrygging, 
flugvallargjald og skattar.

LEIÐSÖGUTÆKI TIL LEIGU
Leigðu GPS leiðsögutæki í bílinn, 
fáðu kennslu á það hér heima og 
taktu það með þér til útlanda.
Handhægt og mjög einfalt í 
notkun.

Knarrarvogi 2 / Sími 591 4000 / avis.is
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Á slóðum Þórbergsseturs eru tvö 
einbýlishús í boði fyrir þá sem 
vilja gista á Hala í Suðursveit.

Gistihúsin tvö sem tilheyra Hala 
rúma samtals 26-28 manns og eru 
bæði með góðri eldunaraðstöðu og 
setustofu. Þar er hægt að dvelja 
yfir helgi eða í lengri tíma og á það 
við um hópa, fjölskyldur, fræði-
menn eða skólahópa. Á vegum Þór-
bergsseturs er hægt að panta sér-
staka dagskrá sem hentar hverjum 
og einum hóp, stórum 
eða smáum. Sem dæmi 
má nefna gönguferð að 
kvöldlagi og stjörnu-
skoðun, upplestur úr 
verkum Þórbergs eða 
efni úr Suðursveit. 
Einnig vettvangsferðir 
úti í náttúrunni og rat-

leiki auk þess sem áhugafólk um 
fiskeldi og ála getur kynnst slíku á 
Hala. Hátíðarkvöldverð er hægt að 
fá í Þórbergssetri með fyrirvara og 
þar sem jarðhiti hefur fundist á 
svæðinu er fremur frumstæður 
heitur pottur í grennd við gistihúsin 
þar sem gott er að dorma.

Frekari upplýsingar gefur Þor-
björg Arnórsdóttir í síma 867 2900 
og einnig er fróðleikur um Þór-
bergssetur á vefnum thorbergur.is.

Hátíðarkvöldverður
og huggulegheit



Verslunin Drangey í Smáralind er komin með 
nýja leðurfata- og loðfeldadeild.

Drangey er ein rótgrónasta verslun landsins með 
vandaðar leðurvörur á borð við veski og hanska. 

Heimilisgjafavörur fengu þar inni um 
tíma en hafa vikið fyrir yfirhöfnum úr 

leðri og loðskinni og verið settar í 
fóstur í Egginu. 

María Maríusdóttir 
verslunarstjóri bendir á 

fulla þörf á loðfeldunum 
í þeim kulda sem hér 
ríkir þessa dagana. Eingöngu 
er um ekta skinn að ræða. Í 
leðrinu er mest um lamb-
skinn sem er það mýksta 
og þægilegasta í fatnað. 
Geitaskinn finnst líka í nokkr-
um flíkum, það er sterkara 
en lambskinnið og svo fást 
herraleðurjakkar úr buffa-
lóskinni sem er enn sterk- ara.

María kveðst fá fatnaðinn frá Danmörku 
og Frakklandi og undantekningalaust frá 
framleiðendunum sjálfum, milliliðalaust. 
„Og þetta eru virtir framleiðendur,“ tekur 
hún fram að lokum. 

Loðkragar og feldir 
fyrir kalda daga

Demantar - hringir 
lokkar - men

Rýmingarsala 
20 til 40%

afsláttur



Hvort sem er hversdags eða spari, litli svarti kjóllinn á alltaf við.

Það var árið 1920 sem Coco Chanel setti litla svarta kjólinn á markað. Kjóllinn var 
ermalaus, úr slitsterku efni og lét lítið á sjá. Hann var þannig hannaður að hver 
kona gat notið sín í honum, hvernig sem hún var vaxin og afleiðingin var sú að 
þessir kjólar seldust upp. Síðan þá hefur litli svarti kjóllinn verið jafnsígildur 
og t.d. gallabuxur eða leðurhanskar. Hann hentar jafn vel við hversdagsleg 
tilefni og spari, þá við háa hæla og viðeigandi skart. Flest allar tískuvöru-
verslanir eiga lítinn svartan kjól á herðatré, hvort sem hann er með eða án 
erma, síður eða stuttur, úr silki, ull eða bómull. Enda er hann alveg ómiss-
andi, allan ársins hring.

Litli svarti kjóllinn sem 
fullkomnar fataskápinn

Jólafötin komin!



Nú er komið á markaðinn nýtt 
næturkrem frá Clinique. Kremið 
heitir Repairwear lift firming 
night cream og er því ætlað að 
vinna á móti öldrun, næra húðina 
og styrkja og stinna andlit og háls. 
Í kreminu er ný formúla, Retinol 
Peptide sem gefur náttúrulegri 
kollagen-framleiðslu húðarinnar 
skilaboð um að viðhalda þéttleika 
og stinnleika. Að auki er efni í 
kreminu sem heitir Polymers, en 
það gerir það að verkum að yfir-
borð húðarinnar virðist stinnara. 
Kremið fæst í öllum betri snyrti-
vöruverslunum og snyrtivöru-
deildum.

Nýtt næt-
urkrem frá 
Clinique
Inniheldur endurbættar for-
múlur.

Hlýjar
sokkabuxur

fyrir veturinn

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Þriðjudaginn 21. nóvember 
flytur Haraldur Magnússon 
fyrirlestur í Íþróttakademí-
unni, Menntavegi 1 í Reykja-
nesbæ, undir yfirskriftinni 
„Kviðæfingar, hvað er eigin-
lega málið?“ 

„Á þriðjudag ætla ég að fjalla um 
kviðvöðvana, með áherslu á djúpa 
kviðkerfið, eitt mikilvægasta kerfi 
líkamans sem alltof fáir æfa,“ segir 
Haraldur, sem er osteópati að 
mennt eða hrygg- og liðskekkju-
fræðingur eins og það útleggst á 
íslensku og líkja mætti við sam-
blöndu af hnykkjara og sjúkra-
nuddara.

Að sögn Haraldar er í kviðnum 
fjöldi vöðva. Djúpa kviðkerfið er 
innst þeirra og kallast á íslensku 
þverlægur kviðvöðvi. „Rannsóknir 
sýna sífellt betur fram á mikilvægi 
þessa vöðva, þar sem hann tengist 
sjálfstætt við hvern hryggjalið og 
heldur þar af leiðandi stöðugleika 
á mjóbakinu,“ útskýrir Haraldur. 
„Almenn endurhæfing á mjóbaki 
gengur nú almennt út á að virkja 
og styrkja þennan vöðva vegna 
þess mikilvæga hlutverks sem 
hann gegnir.“

Haraldur segir algengt að vöð-
vinn rýrni vegna þess hversu illa 
nýttur hann er í nútímasamfélagi, 
meðal annars vegna mikillar kyrr-
setu. Með réttum æfingum megi 
bæta úr því.

Í fyrirlestrinum fer Haraldur 
einnig út í algengar villur og mis-
skilning hvað kviðæfingar varðar. 
„Ég læt nokkur heilræði fylgja 
með, til dæmis mikilvægi þess að 
æfa mismunandi kviðvöðva eftir 
dögum, alveg eins og aðra vöðva. 
Alltof margir falla nefnilega ofan í 
þá gryfju að níðast á sömu kvið-
vöðvunum dag eftir dag.“

Haraldur bætir við að sumar 
kviðæfingar geti beinlínis valdið 
bakmeiðslum, til að mynda æfing-
ar sem byggjast upp á mjaðma-
beygjum, sem dæmi uppsetur og 
fótalyftur, og enn er verið að kenna 
á líkamsræktarstöðvum.

„Við Íslendingar erum að mörgu 
leyti svolítið eftir á í þessu máli, 
miðað við aðrar þjóðir,“ útskýrir 
Haraldur. „Sjúkraþjálfarar hafa 
lengi vel lagt áherslu á þjálfun 

djúpa kviðkerfisins, á meðan einka-
þjálfarar þjálfa frekar „six-pakk-
inn“ eða yfirborðskerfið. Einka-
þjálfarar erlendis hafa hins vegar 
tekið sjúkraþjálfara sér til fyrir-
myndar í þessum efnum. Úti er 
þróunin því sú að æfa hvorutveggja 

svo allt virki sem skyldi.“
Haraldur flytur fyrirlesturinn í 

Íþróttaakademíunni þriðjudaginn 
21. nóvember eins og áður sagði og 
stendur hann frá kl. 20:00-21:00. 
Nánari upplýsingar á www.aka-
demian.is.

Flottur six-pakk dugar ekki

Sælgætisgrísir hafa ærna 
ástæðu til að gleðjast þar sem 
súkkulaðiát er talið draga úr 
hættu á hjartaáfalli.

Nýleg rannsókn við John Hopkins 
háskóla á tengslum aspiríns og 
hjartasjúkdóma leiddi óvænt í 
ljós að súkkulaði virðist draga úr 
hættu á hjartaáfalli.

Til stóð að rannsaka hvaða 
áhrif aspirín hefði á þátttakend-
ur, sem voru beðnir um að hreyfa 
sig reglulega og halda sig við 
hollt mataræði fyrir skoðun og 
þar með sleppa reykingum, 
neyslu áfengis, koffíns og 
súkkulaðis.

Þátttakendurnir, sem komu úr 
röðum fjölskyldna með arfgenga 
hjartasjúkdóma, voru 1.200 tals-
ins og þar af 139 súkkulaðifíklar. 
Áttu súkkulaðifíklarnir í mestu 
erfiðleikum með að fara eftir 
mataræðinu, jafn vel þótt þeir 
hafi ekki þurft að hemja sig í 
nema einn til tvo sólarhringa 
fyrir skoðun.

Þátttakendur sem stóðust ekki 
freistinguna og tróðu súkkulaði í 
sig voru útlokaðir úr eiginlegri 
rannsókn, en blóð þeirra engu að 
síður rannsakað. Kom þá í ljós að 
blóð þeirra hljóp nokkuð hægar í 
kekki heldur en þeirra sem höfðu 
farið að settum reglum, en vitað 

er að blóðkekkir geta valdið 
hjartaáfalli.

Ekki er þar með sagt að mönn-
um sé hollt að neyta súkkulaðis í 
tíma og ótíma, því enn er verið að 
skoða meint tengsl á milli 
súkkulaðineyslu og hjartasjúk-
dóma. Aukinheldur skiptir máli 
hvers konar súkkulaðis er neytt, 
en talið er að dökkt súkkulaði sé 
hollara en ljóst, sem inniheldur 
meira af fitu og sykri.

Súkkulaði hollt
viðurkenning }

Í nýju tölublaði Farsóttar-
frétta sem komið er út á vef 
Landlæknisembættisins er 
fjallað um heilbrigðisvottorð 
útlendinga vegna smitsjúk-
dóma.

Heilbrigðisvottorð sem umsækj-
endur um dvalarleyfi þurfa að 
leggja fram hér á landi eru ann-
ars vegar vegna kröfu opinberra 
aðila og hins vegar vegna kröfu 
vinnuveitenda þegar sótt er um 
atvinnuleyfi vegna sérstakra 
aðstæðna á vinnustað.

Opinberar kröfur um slík heil-
brigðisvottorð eru gerðar í sam-
ræmi við reglugerð um útlend-
inga og í lögum um atvinnuréttindi 
útlendinga, fyrst og fremst í því 
augnamiði að tryggja að sá sem 
hyggur á búsetu hér á landi, hvort 
sem það er tímabundið eða til 
langframa, sé ekki haldinn smit-
sjúkdómi sem ógnað getur 
almannaheill.

Í Farsóttarfréttum eru til-
greindir þrír hópar sem útlend-
ingar sem koma til landsins flokk-
ast undir.
1. Ferðamenn sem hafa heimild 

til að vera hér á landi í allt að 
þrjá mánuði. Undir venjuleg-
um kringumstæðum eru engar 
kröfur gerðar um að þeir 
framvísi heilbrigðisvottorði 
enda tíminn sem þeir dvelja 
hér á landi það stuttur að lík-
urnar eru litlar á því að þeir 
ógn heilsu manna.

2. Fólk sem kemur hingað til 
náms eða tímabundinna starfa 
(lengur en í þrjá mánuði en 
skemur en tvö ár) þarf að 
framvísa heilbrigðisvottorði. 

3. Í þriðja hópnum eru þeir sem 
sækja um dvalarleyfi með 
framtíðarbúsetu hér á landi í 
huga. Þá er mikilvægt að horfa 
til alvarlegra smitsjúkdóma 
sem ekki eru mikið smitandi, 
ekki síður en þeirra sem eru 
bráðsmitandi. Ástæðan fyrir 
þessu er að eftir því sem á tím-
ann líður sem dvalist er í land-
inu aukast líkurnar á smitun 
til annarra í landinu. 
Þeir smitsjúkdómar sem sér-

stök ástæða er til að fylgjast með 
um þessar mundir hjá fólki sem 
flyst til landsins er HIV-smit,
lifrarbólga B og berklar. 

Sjá nánar á www.landlaeknir.
is.

Heilbrigðisvottorð 
útlendinga



Samkvæmt nýlegri rannsókn 
virðist regluleg hreyfing barna 
draga úr líkum á því að þau fái 
frjókornaofnæmi.

Þetta er niðurstaða þýskra 
vísindamanna sem fylgdust með 
1.700 börnum í tólf ár. Börn sem 
hreyfðu sig lítið í upphafi rann-
sóknar voru 50 sinnum líklegri til 
að fá frjókornaofnæmi en jafn-
aldrar þeirra sem voru duglegri 
við að hreyfa sig.

Vísindamenn segja engar líkur 
á að frjókornaofnæmið sjálft hafi 
komið í veg fyrir að börnin hreyfðu 
sig í upphafi, enda hafi verið fylgst 
með þeim á löngu tímabili og öll 
tilfelli frjókornaofnæmis vand-
lega skráð niður. Einnig var útlok-
að að tilteknir umhverfisþættir, 
eins og reykingar foreldra, gætu 
haft áhrif á niðurstöðuna.

Eldri rannsóknir hafa sýnt að 
hófleg hreyfing hefur jákvæð 
áhrif á ónæmiskerfið. Tengsl 
virðast því vera á milli hreyfing-
ar og heilbrigðis, þótt ekki þyki 
sýnt hver þau nákvæmlega eru.

Ef niðurstaðan reynist rétt 
ætti hún að verða foreldrum og 
öðrum uppalendum hvatning til 
að láta börn og unglinga hreyfa 
sig reglulega.

Minna ofnæmi 
með hreyfingu

Umhverfisstofnun hefur gefið 
út bækling með nýjum reglum 
sem snerta matvæli og er það 
14. upplýsinga- og staðreynda-
rit Umhverfisstofnunar.

Glerungur á leirhlutum getur inni-
haldið blý og kadmíum og er því 
eitt meginmarkmið reglugerðar-
innar að kveða á um flæðimörk og 
leyfilegt hámarksmagn þessara 
þungmálma í vörunum. Í bæk-
lingnum er meðal annars sagt frá 
því að vísbendingar eru um að 
leirhlutir sem eru ríkulega lit-
skreyttir geti gefið frá sér mikið 
magn af blýi, kadmíum og öðrum 
þungmálmum. Er því ráðlagt að 
aldrei skuli nota leirvörur undir 

matvæli og drykki nema fullvíst 
sé að þær séu ætlaðar undir mat-
væli. Sjá frekar á www.ust.is.

Leirhlutir varasamir

telpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

telpurS onuK r
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telpurS onuK r
Við bjóðum
fjölbreytta tíma í sal,
margvísleg námskeið, tækjasal og leiðsögn

Opna kerfið - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,

stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð.
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 5 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku

• 6o +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin!
Eftirtalin 5 vikna námskeið 
hefjast 27. nóvember:

25%
jólaafsláttur

af 4 mánaða kortum
í opna kerfinu





Austurland
[ SÉRBLAÐ UM AUSTURLAND  – LAUGARDAGUR 18. NÓVEMBER 2006 ]

EFNISYFIRLIT

UNGUR FYRIRLIÐI
16 ára blakdrottning BLS. 2

SKÓLI FYRIR HÖRKUTÓL
Lilja Kristín Jónsdóttir 
formaður NME BLS. 4

HÚSSTJÓRNARSKÓLINN
Námið líka fyrir stráka BLS. 6

LISTIN AÐ LIFA
Afmælissýning Leikfélags 
Fljótdalshéraðs BLS. 6

NÝTT SAFNAHÚS
Kaupfélagshúsið á Breið-
dalsvík fær nýtt hlutverk

BLS. 8

GLEÐI Á MYRKUM DÖGUM
Upplyfting í skammdeginu

BLS. 10

DEKURHÚS FYRIR
VEIÐIMENN
Breiðsdalsá vinsælli með 
hverju árinu SJÁ BLS. 2

NÝR FJÖLMIÐILL
Davíð Sigurðarson fram-

kvæmdastjóri nýs fréttablaðs 
fyrir Austfirðinga SJÁ BLS. 4

Við viljum að þú náir árangri

Fjármögnun í takt við þínar þarfir

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Sími 540 1500 Fax 540 1505
www.lysing.is
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“Vi› vitum a› me› réttum tækjum og tólum
eiga vi›skiptavinir okkar meiri möguleika a›
ná árangri í sinni starfsemi.  Okkar markmi›
er a› a›sto›a flá til gó›ra verka enda vitum
vi› a› velgengni okkar byggist á velgengni
vi›skiptavinanna.“

Gu›rí›ur Ólafsdóttir
Yfirma›ur fyrirtækjasvi›s
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„Þetta var nú eiginlega sameiginleg 
ákvörðun liðsins á æfingu í haust. 
Fyrirliðinn frá því í fyrra hætti fyrir 
þetta tímabil og einhver þurfti að 
leysa hana af. Mitt nafn var nefnt 
og ég ákvað að slá til,“ segir Kristín 
Salín Þórhallsdóttir, 16 ára fyrirliði 
kvennaliðs Þróttar í Neskaupstað 
í blaki, þegar hún er spurð hvern-
ig það kom til að hún var gerð að 
fyrirliða fyrir tímabilið í ár. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
yngsti leikmaður liðs í hópíþrótt fær 
þess nafnbót, hvað þá þegar við-
komandi er aðeins 16 ára gamall, 
en sú er þó raunin í tilviki Kristínar. 
„Sú sem er best í liðinu er líka þjálf-
arinn svo það gekk eiginlega ekki 
að hafa hana sem fyrirliða. Þær sem 
eru eldri og reyndari leikmenn en ég 
eru einfaldlega svo nýjar í liðinu að 
það gekk eiginlega ekki að þær yrðu 
fyrirliðar. Ég var því ein af örfáum 
sem komu til greina,“ segir Kristín 
hógværðin uppmáluð, en hún hefur 
áður verið fyrirliði unglingalands-

liðs Íslands í blaki. Hún segist ekki 
finna mikinn mun á því að vera fyr-
irliði og óbreyttur leikmaður. „Nei, 
það er helst að þegar einhver rífur 
kjaft þá kallar dómarinn á mig og 
segir mér að róa stelpurnar niður. 
Sem er svolítið nýtt fyrir mér,“ segir 
Kristín og hlær. „En þetta er mjög 
gaman. Ég fæ líka mikla hjálp frá 
eldri leikmönnum liðsins sem er 
ómetanlegt.“

Kristín er Norðfirðingur í húð og 
hár, fæddist í Neskaupstað og hefur 
búið þar stærstan hluta ævi sinnar. 
Hún hefur æft blak frá því henni 
gafst fyrst tækifæri til þess en hún 
fékk bakteríuna af frænku sinni sem 
var þjálfari á sínum tíma. „Ég mætti 
með henni á alla leiki og flestar 
æfingar og kolféll fyrir íþróttinni. 
Blakið á einstaklega vel við mig og 
ég held hreinlega að ég geti stundað 
það allan daginn,“ segir Kristín sem 
verður þó að láta sér nægja að æfa 
fjórum til fimm sinnum í viku með 
Þrótti Neskaupstað. - vig

16 ára blakfyrirliði
Kristín Salín Þórhallsdóttir er fyrirliði kvennaliðs Þróttar 
í Neskaupstað í blaki. Kristín Salín er fædd árið 1990 og 
er þar með í hópi yngstu fyrirliða landsins í meistara-
flokki.

„Ég fullyrði að þetta sé glæsileg-
asta veiðhús á Austurlandi og þótt 
víðar væri leitað,“ segir Þröst-
ur Elliðason, fiskeldisfræðingur 
og forstöðumaður veiðisvæðisins 
við Breiðdalsá, en svæðið nýtur 
sívaxandi vinsælda meðal stang-
veiðimanna landsins. Gríðarleg 
uppbygging hefur verið á svæðinu 
síðustu ár og má segja að gjörbylt-
ing hafi orðið með tilkomu veiði-
hússins sem Þröstur talar um, en 
það var tekið í notkun sumarið 
2003. 

„Aðstaðan er náttúrlega frábær 
en einnig hefur mikil uppbygg-
ing átt sér stað í ánni sjálfri með 
seiðasleppingum. Laxinn hefur 
verið í stöðugri sókn en svo leggj-
um við einnig mikla áherslu á sil-
unga, bleikjur og urriða,“ útskýrir 
Þröstur. Í sumar veiddust 937 laxar 
í Breiðdalsá, en það kemur ánni í 
14. sæti yfir bestu laxveiðiár lands-
ins. Sumarið í ár var metsumar 
en veiðin í ánni hefur margfald-

ast eftir að mikið ræktunarátak 
fyrir nokkrum árum. Til marks um 
aukninguna síðustu ár má nefna að 
sumarið 2003 voru „aðeins“ 204 
laxar veiddir en að sögn Þrastar 
er markmiðið fyrir næsta sumar að 
ná yfir þúsund löxum. „Það ætti að 
vera hægt ef skilyrði til sjávar eru 
eðlileg en auðvitað stjórnum við 
ekki náttúrunni.“

UM VEIÐIHÚSIÐ:
Veiðihúsið stendur á bökkum 
Breiðdalsár í landi Eyja og er 
óhætt að segja að þar sé að finna 
eina glæsilegustu gistiaðstöðu 
landsins. Í húsinu eru átta tveggja 
manna herbergi, hvert með sér 
baðherbergi, gervihnattasjónvarpi 
og internettengingu. Einnig er í 
húsinu stórglæsileg svíta fyrir þá 
sem virkilega kunna að vera góðir 
við sjálfa sig. Í húsinu er gufu-
bað og þaðan er útgengt í heitan 
pott. Borðstofa og setustofa með 
konunglegum aðbúnaði þar sem 

glæsilegur arinn er áberandi ásamt 
uppstoppuðum fuglum og fiskum 
á veggjum. Þá er stór verönd í 
kringum húsið með grilli og góðri 
aðstöðu til útiborðhalds. Ekki má 
gleyma stórkostlega útsýninu úr 
húsinu sem nær yfir ómótstæði-
legan fjallahring Breiðdalsins.- vig

Fyrsta flokks veiðihús við 
betrumbætta stangveiðiá
Breiðdalsá hefur stimplað sig rækilega inn hjá veiðimönnum undanfarin sumur í kjöl-
far stórbættrar aðstöðu og vaxandi veiði í ánni. 

LAXVEIÐI Í BREIÐDALSÁ
SÍÐUSTU 10 ÁR:

Ár Fjöldi laxa
1997 63
1998 85
1999 128
2000 171
2001 233
2002 325
2003 204
2004 707
2005 830
2006 937

Síðustu 18 ár hefur BRJÁN, 
félagasamtök tónlistarunnenda á 
Austurlandi, staðið fyrir rokktón-
leikum á svæðinu, eða svokallaðri 
Rokkveislu eins og heimamenn 
vilja kalla fyrirbærið. Á þessum 
átján árum hafa margvísleg og 
fjölbreytt þemu verið tekin fyrir 
en í ár var slegið upp tónleikum 
þar sem tónlist hljómsveitarinnar 
Queen var í hávegum höfð. Hljóm-
sveitin var skipuð sveitungum að 
austan og voru Jónsi úr Í svört-
um fötum og Hreimur úr Landi og 
sonum fengnir austur sem gesta-
söngvarar. Skemmst er frá því að 
segja að sýningin sló í gegn og var 
fullt út úr dyrum á öllum fjórum 
sýningunum sem haldnar voru í 
Egilsbúð.

„Hér var allt troðfullt og gríðarleg 

stemning,“ segir Sverrir Ágústsson, 
framkvæmdastjóri Egilsbúðar og 
einn af þeim sem stóðu fyrir upp-
setningu Queen-veislunnar. Tæp-
lega þúsund manns sóttu sýninguna 
þegar hún var sýnd og vakti Jónsi 
mikla lukku meðal kvenna í salnum, 
sérstaklega þegar hann reif sig úr að 
ofan í anda Freddie Mercury heitins. 
„Það fylgir þessu,“ segir Sverrir og 
hlær. 

Jafnvel stendur til að halda 
eina sýningu á höfuðborgarsvæð-
inu, en hefð hefur myndast fyrir 
því síðustu ár. „Þær sýningar hafa 
alltaf verið vel sóttar í höfuðborg-
inni, sérstaklega af brottfluttum 
Austfirðingum og Norðfirðingum,“ 
segir Sverrir en ítrekar að ekkert 
hafi verið ákveðið í þeim efnum 
enn sem komið er. - vig

Rokkveisla ársins
Fullt var út úr dyrum í Egilsbúð þegar Rokkveislan fór 
þar fram fyrir skemmstu. Í ár var sýningin tileinkuð 
hljómsveitinni Queen.
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„Ég held að ég geti fullyrt að það er 
alltaf eitthvað að gerast hjá okkur. 
Hér er ávallt líf og fjör,“ segir Lilja 
Kristín Jónsdóttir, formaður nem-
endafélags Menntaskólans á Egils-
stöðum. Í skólanum eru nú tæplega 
300 nemendur og nýtir um þriðj-
ungur þess fjölda sér heimavistina 
í skólanum. Lilja Kristín segir að 
heimavist fylgi ávallt mikil stemn-
ing. 

„Það er rosalega gaman í ME, 
þó ég segi sjálf frá,“ segir Lilja 
en nokkur vakning hefur átt sér 
stað í félagslífi skólans á síðustu 
misserum. „Við erum farin að 
leggja meiri áherslu á að taka þátt 

í þessum föstu viðburðum meðal 
framhaldsskóla í landinu og til 
að mynda erum við nýbyrjuð að 
keppa í Morfís. Þar erum við að 
fara að mæta FB og er undirbún-
ingur í fullum gangi. Við ætlum að 
vinna þann slag,“ segir Lilja hvergi 
bangin. Að auki er undirbúningur 
fyrir árshátíð skólans á lokastigum 
en hún verður haldin 24. nóvem-
ber á Brúarási í Jökuldal. „Það er 
mikið af böllum þessa dagana og 
síðasta föstudag var til að mynda 
hið árlega óvissuball,“ segir Lilja 
en þá er nemendum hent upp í rútu 
og þeir keyrðir út í óvissuna. „Þetta 
ball er skipulagt af litlum kjarna 

innan nemendafélagsins svo það 
eru mjög fáir sem vita hvert farið er 
og hver hljómsveitin er. Þetta ball 
skapar alltaf mikla stemningu þar 
sem fólk þreytist ekki á að giska á 
hvert farið verður,“ útskýrir Lilja. 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 
vekur ávallt athygli á hverju hausti 
þegar busarnir eru vígðir inn í 
framhaldsskóla landsins. Þar þykir 
óvenju mikilli hörku beitt þar sem 
mysa, fiskikör og ýmislegt fleira 
í þeim dúr kemur við sögu. Lilja 
segir þetta einfaldlega vera part 
af menningu og hefð skólans. „Já, 
við erum hörð en við erum stolt af 
því.“

Stoltur skóli hörkutóla
Nemendafélag Menntaskólans á Egilsstöðum reynir að hafa skipulega viðburði í hverri 
viku og gengur það oftast eftir, að sögn formanns nemendafélagsins. 

Davíð Sigurðarson er 23 ára gam-
all og er framkvæmdastjóri Aust-
urlandsins, nýs fréttablaðs á Aust-
fjörðum. “Ég fluttist frá Egilsstöðum 
til Reykjavíkur fyrir þremur árum,” 
segir Davíð og bætir við að þó svo 
hann búi ekki lengur fyrir austan 
vilji hann samt sem áður fylgjast 
með fréttum frá heimahögunum. 
“Þannig byrjaði þetta. Ég var sjálf-
ur að reyna að fylgjast með því sem 
var að gerast fyrir austan en upplýs-
ingarnar voru af skornum skammti. 
Í raun hafa Austfirðingar um heim 
allan átt erfitt með að fylgjast með 
fréttum að heiman. Þannig mér datt 
í hug að búa til fréttavef sem ég svo 
opnaði þremur vikum seinna. Vef-
síðan fékk rosalega góð viðbrögð 
þegar hún fór í 

loftið í enda apríl. Við fengum um 
tvö þúsund heimsóknir á dag og í 
kjölfarið á því fór boltinn að rúlla. 
Í byrjun október gáfum við svo út 

fyrsta tölublað Austurlandsins sem 
var dreift um alla Austfirðina.”

Davíð segir Austurlandið vera 
góða viðbót við fjölmiðlamarkað-
inn á Austurlandi og telur blaðið 
hafa komið af stað góðri samkeppni 
þeirra á milli. “Samkeppnin er að 

taka á sig góða mynd og kúnnarn-
ir eru mjög ánægðir með þetta.” 
Fimmta tölublað Austurlandsins 
kom út núna fyrir helgi. Davíð segir 
dreifinguna hafa gengið vel fyrir 
sig þó veðrið eigi til að setja strik í 
reikninginn. Til dæmis veðurteppt-

ist dreifingin fyrir síðustu viku á 
Kirkjubæjaklaustri þó blöðin hafi 
komist í hús um leið og veðrinu 
slotaði. Blaðið er að jafnaði um tólf 
síður, kemur út hvern fimmtudag og 
er að auki sett á vefinn í pdf formi. 
“Síðan hafa margir Austfirðing-
ar búsettir annarsstaðar á landinu 
beðið um að fá sent eintak heim til 
sín og við reynum alltaf að verða 
við því.”

Starfsmenn Austurlandsins 
teygja anga sína víða, tveir eru 
staðsettir á Egilsstöðum, einn á 
Vopnafirði auk þess sem blaðið er 
með tengiliði út um allt Austurland. 
“Sigmar Vilhjálmsson úr Idolinu 
hefur til dæmis verið pistlahöfundur 
hjá okkur og stefnir í að Helgi Seljan 
verði einnig með pistla en báðir eru 
þeir að austan,” segir Davíð. “Og við 
hvetjum fólk til að hafa samband 
við okkur, hvort sem það eru hug-
myndir að umfjöllunum, fréttaskot 
eða annað. Við viljum bara að fólk 
nýti sér þessa auknu samkeppni sem 
er orðin meðal fjölmiðla á Austur-
landi. Við erum opnir fyrir öllum 
hugmyndum.”

Þeir sem vilja kynna sér nýja 
miðilinn enn frekar geta skoðað 
heimasíðu blaðsins, www.austur-
landid.is. Þar má finna upplýsingar 
um starfsfólk blaðsins og tengiliða-
númer lumi einhver á æsispenn-
andi austfirsku skúbbi. - jóa

Austfirðingar vilja fréttir úr heimahögunum
Sagt er að fréttir gerist allstaðar í heiminum og eru Austfirðir þar ekki undanskildir. Nýlega kom út nýtt fréttablað fyrir Austanmenn sem ber 
heitið Austurlandið. Blaðið er borið til Austfirðinga í öllum landshlutum og er aðgengilegt öllum á netinu, líka þá sem búa erlendis.





 { austurland } 6

Leikverkið Listin að lifa var frum-
sýnt á Iðavöllum um síðustu helgi 
en um er að ræða verk sem var 
sérstaklega samið í tilefni af 40 ára 
afmæli Leikfélags Fljótsdalshéraðs. 
Fyrirhugað er að verkið verði sýnt 
alls sex sinnum á tveggja vikna 
tímabili og fer lokasýningin fram á 
sunnudaginn eftir viku.

Leikstjóri verksins er Oddur 
Bjarni Þorkelsson, en hann er orð-
inn Héraðsbúum að góðu kunnur 
fyrir uppsetningar á undanförnum 
árum og er skemmst að geta upp-
setningu hans á Sex í sveit, sem 
sló gegn hjá leikfélaginu á síðasta 
leikári. Höfundur Listarinnar að 
lifa er Sigríður Lára Sigurjónsdótt-
ir en helstu hlutverk eru í höndum 
Eyglóar Daníelsdóttur, Oddnýjar 
Ólafíu Sævarsdóttur og Þráins Sig-
valdasonar.

Leikfélag Fljótsdalshéraðs hefur 
starfað nær óslitið frá árinu 1966 
og heldur upp á 40 ára afmæli sitt 
um þessar mundir. Félagið hefur 
verið snar þáttur í menningarlífi 
Austurlands í allan þann tíma og 
stefnir félagið að fjölbreyttri og öfl-
ugri starfsemi á þessu afmælisári.

- vig

Sýningar á Listinni að lifa verða 
sem hér segir:

Sunnudag 19. nóvember
Föstudag 24. nóvember
Sunnudag 25. nóvember, lokasýning

Allar sýningar hefjast kl. 20.30
Miðapantanir í síma 846 2121 eða 
á Bókasafni Héraðsbúa

Frumsýnt í tilefni
40 ára afmælis
Listin að lifa sýnd á Iðavöllum.

Alls eru 24 nemendur teknir inn í 
Handverks- og Hússtjórnarskól-
ann á hverri önn, en námið sam-
anstendur af 31 einingu í hinum 
ýmsu fögum sem oft eru metin sem 
valfög í öðrum framhaldsskólum 
landsins. Að sögn Þráins Lárusson-
ar, skólameistara á Hallormsstað, er 
að finna fólk á öllum aldri við nám 
í skólanum. 

„Elsti nemandinn sem hefur verið 
hér var 38 ára en algengasti aldur-
inn er frá 16 til 17 ára og allt upp 
í 25 ára,“ segir Þráinn. Í sumar var 
tekin sú ákvörðun að breyta nafni 
skólans og var þá orðinu handverk 
bætt ofan á það sem áður var, það er 
Hússtjórnarskólinn. Nú heitir skólinn 
Handverks- og Hússtjórnarskólinn 
og eru bundnar vonir við að skólinn 
höfði meira til karla í kjölfarið. 

„Það hallar náttúrulega alltaf á 
strákana,“ segir Þráinn og glottir 
þegar hann er spurður um kynja-
hlutfallið í skólanum. „En því fer 
fjarri að hér séu aðeins kennd fög 
sem hafa verið heimfærð á kven-
þjóðina. Við kennum fög á borð við 
myndlist og handmennt sem á mjög 
vel við karla,“ útskýrir Þráinn. 

Handverks- og Hússtjórnarskól-
inn er á framhaldsskólastigi og segir 
Þráinn að nemendur komi hvaða-
næva af landinu. „Segja má að tvær 
forsendur séu fyrir komu nemenda 
til okkar. Annars vegar er þetta 
ungt fólk sem vill fá mikla og góða 
fagkennslu á þeim sviðum sem við 
erum að kenna, svo sem matreiðslu, 
textílfræðum, fatahönnun og ann-
arri handavinnu. Hins vegar er stór 
hluti nemenda fólk sem hefur, ein-

hverja hluta vegna, lent undir í hinu 
almenna skólakerfi. Þetta eru oft á 
tíðum krakkar sem reynast algjörir 
snillingar þegar þeir gefa sig í námið,“ 
segir Þráinn en ítrekar jafnframt að 
skólinn sé ekki einhver geymslustað-
ur fyrir vandræðaunglinga. „Hér er 
aðeins fólk á eigin forsendum. Það 

er enginn sendur hingað og hér þarf 
að hafa mikið fyrir náminu.“

Þráinn bætir við að það sé ekki 
síst hinn félagslegi þáttur sem felst 
í því að vera á Hallormsstað sem 
nemendur læra svo mikið af. „Hér 
eru þeir í heimavist og þurfa að læra 
að umgangast samnemendur sem 

hafa annan bakgrunn og eru með 
aðrar skoðanir á hlutunum. Þetta 
er lítið samfélag sem við erum með 
hérna sem mjög þroskandi er að 
taka þátt í.“

Sjá nánari upplýsingar um Hand-
verks- og Hússtjórnarskólann á heim-
síðu skólans, www.hushall.is. - vig

Námið á einnig 
vel við strákana
Handverks- og Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað er nýtt 
nafn gamla Hússtjórnarskólans. Að sögn skólameistara er 
alltaf jafn mikil ásókn í skólann.
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Gamla kaupfélagshúsið á Breiðdals-
vík, elsta hús bæjarins, er óðum að 
taka á sig mynd eftir að hafa gengið 
í gegnum gagngerar endurbætur á 
síðustu árum. Að sögn Páls Bald-
urssonar, sagnfræðings og sveitar-
stjóra í Breiðdalshreppi, eru vonir 
bundnar við að hægt verði að opna 
húsið á ný næsta vor og þá sem eins 
konar menningartákn bæjarins. 

„Segja má að þetta verði nokk-
urs konar safna- og menningarhús. 
Fyrirhugað er að fyrsta hæðin verði 

opið rými þar sem möguleiki er að 
halda sýningar en á annarri hæðinni 
er hugmyndin að hafa raunverulegt 
kaupfélag sem yrði í anda þess sem 
var áður í húsinu. Í enda hússins, 
þar sem íbúð kaupfélagsstjóra var 
áður, er síðan áætlað að sett verði 
upp minningarstofa um Dr. Stefán 
Einarsson, sem var fæddur og upp-
alinn á Breiðdal,“ útskýrir Páll. 

Rúmur áratugur er liðinn síðan 
hópur fólks frá Breiðdal tók sig 
saman og stofnaði félagið „Gamla 

kaupfélagið“. Félagið barðist gegn 
áformum um að rífa kaupfélags-
húsið og hafði á endanum sigur í 
þeirri baráttu. Framkvæmdir á hús-
inu hafa staðið yfir í fjölda ára en 
að sögn Páls sér nú loksins fyrir 
endann á verkefninu. „Búið er 
að endurbyggja húsið algjörlega 
og má segja að það sé nánast allt 
nýtt, gluggar, hurðir, veggir, þak og 
fleira. Ef allt fer að óskum verður 
hægt að opna húsið næsta vor.“

Gamla kaupfélagshúsið 
verður að safnahúsi
Eftir áralangar framkvæmdir standa vonir til að gamla kaupfélagshúsið á Breiðdalsvík 
verði tekið í notkun á ný á næsta ári, þá sem eins konar safnahús. 

Undirbúningur fyrir verkefnið Jól á 
Austurlandi er nú í fullum gangi en 
um er að ræða samstarfsverkefni 
sem nær yfir svæðið frá Bakkafirði 
til og með Djúpavogi. Jól á Aust-
urlandi var einnig á dagskrá í fyrra 
og gafst einstaklega vel, að sögn 
Kötlu Steinsson hjá markaðsstofu 
Austurlands.

Markmiðið með verkefninu 

er að auka verslun í byggðum 
Austurlands og þátttöku í þeim 
fjölmörgu viðburðum sem skipu-
lagðir verða í kringum verkefnið. 
Einnig verður stórskemmtilegur 
jólaleikur haldinn í tengslum við 
verkefnið sem er í raun stórt og 
afar fjölbreytt happadrætti sem 
nokkur fyrirtæki á svæðinu leggja 
vinninga til.

Gleðileg jól um
allt Austurland
Fjölbreytt jóladagskrá verður á Austfjörðum.
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Þegar fjallað er um Austurland 
verður varla hjá því komist að 
minnast á steinasafn Petru Sveins-
dóttur á Stöðvarfirði. Safnið trekkir 
að fjölda ferðamanna, og reyndar 
Íslendinga einnig, á hverju ári. 
Um er að ræða eitt allra stærsta 
og glæsilegasta steinasafn í einka-
eigu í heiminum og er með ólík-
indum hversu mikið magn Petra 
hefur borið til byggða af fágætum 
steinum. Áhugi hennar á steinum 
kviknaði á unga aldri og má finna 
ógrynni tegunda í safninu, auk 
þess sem hægt er að fá einstaka 
minjagripi, að sjálfsögðu unna úr 
steinum. 

Í dag er safnið að mestu leyti 
rekið af börnum Petru, enda hún 
sjálf orðin 85 ára gömul og dvelur 
stærstan hluta ársins á hjúkrunar-

heimili. Að sögn Sveins Jónssonar, 
sonar Petru, var mikil aðsókn á safn-
ið í sumar og virðist ekkert lát vera 

á vinsældum þess. „Aðsóknin fylgir 
ferðamannastraumnum og er mest í 
júlí og ágúst. Þegar best lét í sumar 
voru yfir 300 manns að heimsækja 
safnið á dag,“ segir Sveinn en um 
20 þúsund ferðamenn sækja safnið 
heim á hverju ári. 

Steinasafnið er staðsett í húsi 
Petru sem hún bjó í allt frá árinu 
1946 þar til hún fluttist á hjúkrun-
arheimili fyrir skemmstu. Sveinn 
segir þó að hún hafi alltaf sterkar 
skoðanir á hlutunum. „Sú gamla 
kíkti daglega við í sumar og stopp-
aði í dágóða stund. Hún hefur 
þannig puttana ennþá í þessu og 
vill að hlutirnir séu framkvæmdir 
á ákveðinn hátt. Og við krakkarnir 
hlýðum því auðvitað,“ segir Sveinn 
og hlær við.

Þjónustan í safninu minnkar 

töluvert á veturna en því er þó 
aldrei lokað. „Það er alveg hægt að 
fletta okkur upp í símaskránni og 

við náum oftast að koma til móts 
við fólk ef það hefur áhuga á að 
kíkja á safnið.“ - vig

Steinasafnið á Stöðvarfirði 
það stærsta í einkaeign
Eitt stærsta steinasafn í einkaeigu í heiminum er  löngu orðið Íslendingum kunnt. 
Safnið er að finna í húsi og bakgarði Petru Sveinsdóttur á Stöðvarfirði.

Dagana 2. til 12. nóvember stóðu 
yfir hinir svokölluðu Myrku dagar 
á Austurlandi, sem haldnir hafa 
verið hátíðlegir síðustu sjö ár en 
þó aldrei með meiri glæsibrag en í 
ár. Að sögn Kötlu Steinsson, fram-
kvæmdastjóra Markaðsstofu Aust-
urlands, er markmið hátíðarinnar 
að auðga blómlegt mannlíf á Aust-
urlandi enn frekar og fá ferðamenn 
til þess að heimsækja svæðið.

„Dagar myrkurs ganga út á það 
að lyfta sér upp í skammdeginu og 
fá fólk til að skemmta sér,“ segir 
Katla en í ár var hátíðinni flýtt og 
hún lengd þannig að hún næði yfir 
tvær helgar. Skipulögð dagskrá á 
hátíðinni náði frá Bakkafirði að 
Djúpavogi og tókst hún einstak-
lega vel upp.  Að sögn Kötlu er það 
fyrst og fremst fólkið á Austurlandi 
sem sér um að móta dagskrá hátíð-
arinnar og er óhætt að fullyrða að 
hún hafi verið með fjölbreyttasta 
móti. „Enda er það hugmyndaflug 
fólksins sem ræður ferðinni,“ segir 
Katla.

Sem dæmi um uppákomurn-
ar sem voru á hátíðinni í ár voru 
kyndlagöngur, bílabíó, myrkraböll, 

sundlaugaskemmtanir, stuttmynda-
sýningar auk þess sem ótal fleiri 
menningartengdir viðburðir voru 
haldnir. Hvað einstök sveitarfélög 

varðar má nefna að þreytt var hið 
svokallaða Faðirvorahlaup á Djúpa-
vogi, haldnir voru hjartanlegir 
dagar og ástareldur kveiktur á Eski-

firði, myrkvaganga í Sænautaseli 
og á Reyðarfirði var haldin hryll-
ingsmyndasamkeppni.

„Það er ofslaega gaman að sjá 

hvernig dagskráin hefur þróast með 
árunum. Sumir atburðir hafa náð að 
festa sig í sessi en svo koma alltaf 
nýir viðburðir inn á hverju ári. Og 
þátttakan hefur verið frábær, enda 
stækkar hátíðin með hverju árinu 
sem líður,“ segir Katla.

Segja má að daglegt líf á Austur-
landi sé undirlagt Myrku dögunum 
á meðan þeir standa yfir því skólar 
á svæðinu taka þátt í hátíðinni með 
því að láta námið tengjast ljósi, 
skugga, draugum, stjörnum, norð-
urljósum og öðru tengdu myrkrinu. 
Sama á við um flesta leikskóla og 
þá voru ýmsar verslanir og þjón-
ustuaðilar með vörur í anda hátíð-
arinnar á tilboði. - vig

Gaman að lyfta sér upp í skammdeginu
Nýlega lauk hinni árlegu vetrarhátíð, Myrkir dagar, sem haldin hefur verið hátíðleg á Austurlandi síðustu sjö ár. Dagskráin hefur aldrei verið fjöl-
breyttari og viðameiri en nú. Fjölmargir taka þátt í að gera hátíðina sem skemmtilegasta og lét yngri kynslóðin ekki sitt eftir liggja.
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Glæsilega hönnuð hús
á Egi lsstöðum og Reyðar f i rð i

Allar upplýsingar 
í síma 530 4200

Í Votahvammi á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru ÍAV með í byggingu
glæsilega hönnuð hús.  Lögð er sérstök áhersla á heildarsvip húsa og hverfis 
með samræmingu í efnisvali og útfærslum. Arkitektar eru Arkís, Hönnun sjá um 
verkfræðihönnun og RTS um rafmagnshönnun.

Tekið er mið af nútíma þörfum fjölskyldufólks við hönnun. Rými eru stór og 
björt og lofthæð almennt 2,5 til 3,3 metrar.

Húsin eru klædd álklæðningu og að hluta með harðvið.  Gluggar eru álklæddir
timburgluggar.  Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Öll hús verða afhent fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.  Að innan er þeim 
skilað á milli þess að vera fokheld og tilbúin til innréttinga eða fullbúin án 
gólfefna.

Votihvammur

Á Breiðamel á Reyðarfirði byggja ÍAV
hverfi með um 100 íbúðum í einbýlis- og
raðhúsum.
Við skipulag hverfisins var lögð áhersla á
gott rými um húsin og góða stöðu
gagnvart sól og útsýni en Breiðimelur er 
á fallegum stað með einstöku útsýni yfir 
Reyðarfjörð.

Gatnahönnun er unnin af verkfræðistofunni VSB auk verkfræðistofu Austurlands á Egilsstöðum og 
landmótun af landslagsarkitektastofunni Landslag í samvinnu við arkitektastofuna Arkís. ÍAV sér um 
gatnagerð á svæðinu og skilar hverfinu fullbúnu með leiksvæði, malarbornum göngustígum og 
opnum svæðum frágengnum.

Breiðimelur

Í Votahvammi á Egilsstöðum byggja
Íslenskir aðalverktakar nýtt um 110
íbúða hverfi sem er blanda af rað-,
par- og einbýlishúsum. Lögð hefur
verið áhersla á gott rými milli
einstakra húsa þannig að þau njóti
eins og hægt er sólar og útsýnis. Á
milli einstakra húsaþyrpinga verður
sameiginlegt miðsvæði sem nýtist
sem leik- og útivistarsvæði fyrir
íbúana í kring.

3ja-4ra herbergja raðhús með
bílskúrsrétti í stærðunum 96-140 m2

Verð frá 14,0 millj.

4ra-5 herbergja einbýlishús með
bílskúr í stærðunum 172 – 194 m2

Verð frá 23,5 millj.

Einbýlishús

Herbergi
9,9 m2

Herbergi
13,7 m2

Herbergi
11,3 m2

Bað
6,6 m2

wc
2,2 m2

Þvottur
5,1 m2

Anddyri
4,3 m2

Bílskúr
25,2 m2

Geymsla
6,6 m2

Gangur
4,9 m2

Alrými
17,9 m2

Stofa / borðstofa
29,1 m2

Eldhús
13,2 m2

Dæmi um innréttingar og frágang á fullbúnu húsi.





















Til tunglsins og til baka 







Bandaríski þakkargjörðardagur-
inn er haldinn hátíðlegur fjórða 
fimmtudag í nóvember ár hvert og 
verður því 23. nóvember nú í ár. 
Hann er einn af fáum hátíðisdög-
um þar í landi sem alfarið er upp-
runninn í Bandaríkjunum sjálfum. 
Flestar hátíðir Bandaríkjamanna 
bárust vestur með evrópskum inn-
flytjendum, en tóku þar ýmsum 
breytingum og þá jafnvel mismun-
andi eftir fylkjum.

Fyrsta þakkargjörðardaginn héldu 
enskir púrítanar, svonefndir píla-
grímar, haustið 1621. Þeir höfðu í 
september árið áður hrökklast 
með skipinu Mayflower frá 
borginni Plymouth á Englandi að 
strönd Massachusettsflóa. Þar 
stofnuðu þeir nýlenduna Plymouth. 
Eftir harðan vetur en góða sumar-
uppskeru ákváðu pílagrímarnir að 
þakka guði fyrir alla hans vel-
gjörninga með þriggja daga hátíð. 
Þeir buðu innfæddum einnig að 
taka þátt í veislunni, en til matar 
voru einkum kalkúnar og villi-
bráð.

Næstu hálfa aðra öld voru upp-
skeruhátíðir til guðsþakka haldn-
ar á víð og dreif í nýlendunum 
vestra en þó ekki á sameiginleg-
um degi. Hinn 26. nóvember árið 
1789 lýsti George Washington 
(1732-1799), fyrsti forseti Banda-
ríkjanna, því yfir að allir þegnar 
ríkisins skyldu þakka almættinu 
velgjörðir á liðnu ári, hverrar 
trúar sem þeir væru, en tiltók 
engan sérstakan dag.

Árið 1863 mælti Abraham Lincoln 
(1809-1865) forseti svo fyrir að 
allir Bandaríkjamenn skyldu 
halda hátíðlegan þakkargjörðar-
dag fyrir gæði síðasta árs. Hann 
skyldi haldinn síðasta fimmtudag 
í nóvember, en sá dagur var í nánd 
við daginn sem George Washing-
ton gaf út yfirlýsingu sína. Rit-
stjóri kvennablaðsins Lady’s Mag-
azine, Sarah J. Hale (1788-1879), 
hafði þá lengi barist fyrir þessu 
máli. Árið 1939 breytti Franklin D. 
Roosevelt (1882-1945) forseti dag-

setningunni í fjórða fimmtudag 
nóvembermánaðar og bandaríska 
þingið staðfesti tillögu hans árið 
1941.

Á hverjum þakkargjörðardegi er 
haldinn hátíðlegur miðdegisverð-
ur í Hvíta húsinu í Washington og 
segja má að svo sé gert á hverju 
þokkalegu heimili í Bandaríkjun-
um. Hefðbundnir réttir eru kalk-
únn og graskersbaka. Gnægta-
horn hefur einnig orðið eitt af 
einkennum dagsins. Nú á dögum 
stendur þakkargjörðarhátíðin í 
rauninni frá fimmtudegi til loka 
næstu helgar eða í fulla þrjá daga 
líkt og hjá pílagrímunum í önd-
verðu. Sérstakar gjafir eru mjög 
almennar á þessum degi. Sums 
staðar virðist þakkargjörðarhátíð-
in jafnvel skipta meira máli en 
jólin.

Í Kanada var ákveðið árið 1879 að 
hafa þakkargjörðardag annan 
mánudag í október, en hann hefur 
aldrei orðið nein viðlíka hátíð og í 
Bandaríkjunum. Ekki er vitað um 
að aðrar þjóðir hafi tekið upp 
þennan sið þótt einstaklingar sem 
vanist hafa honum í Norður-Amer-
íku kunni að gera það hver á sínu 
heimili. Dagurinn er bundinn sér-
stakri sögu og aðstæðum í Banda-
ríkjunum.

Engin ástæða sýnist fyrir 
Íslendinga að halda upp á þennan 
dag, enda er nóg af hefðbundnum 
dögum á næstu grösum, til dæmis 
fyrsti desember.

Árni Björnsson, 
dr. phil. í menningarsögu

Snjókoma er mjög háð hæð yfir 
sjó og hitafari, og er snjór mun 
meiri og þrálátari á hálendi en 
láglendi. Á Íslandi snjóar mest í 
suðurhlíðum Mýrdalsjökuls, á 
Öræfajökli og sunnan til á Vatna-
jökli.

Snjókoma er að öðru jöfnu meiri 
þar sem úrkoma er mikil. Þannig 
getur snjóað meira í Mýrdal en í 
Reykjavík þrátt fyrir að á fyrr-
nefnda staðnum sé meðalhiti 
hærri og sjaldnar alhvít jörð. Í 
byggðum landsins er snjór mestur 
norðan til á Vestfjörðum, til dæmis 
við Súgandafjörð, norðan til á 
Ströndum, svo sem víða í Árnes-
hreppi, utan til á Tröllaskaga, frá 
Fljótum og austur til Ólafsfjarðar, 
og utan til við Eyjafjörð austan-
verðan. 

Einnig er oft býsna mikill snjór 
í útsveitum á Norðausturlandi, til 
dæmis á Raufarhöfn og nyrst á 
Austfjörðum, frá Borgarfirði 
eystra suður til Norðfjarðar. Af 
öðrum lágsveitum (sem nú eru í 

eyði) má nefna Hornstrandir og 
skagann milli Eyjafjarðar og 
Skjálfanda. Siglufjörður og Ólafs-
fjörður eru sennilega snjóþyngstu 
byggðakjarnar landsins. 

Á stöku stað um sunnan- og vest-
anvert landið er mikið staðbundið 
aðfenni sem kallað er. Þar hreins-
ast snjór að mestu af jörðu þar 
sem vindhraði er mikill, en safn-
ast saman þar sem vindur er hæg-
ari. Snjór getur þá verið mun 
minni á bersvæði en í skjóli af 
húsum og görðum. Hverfi á höfuð-
borgarsvæðinu við jaðar byggðar-
innar verða alloft fyrir snjó-
þyngslum af þessu tagi. 

Að lokum má nefna að mesta snjó-
dýpt (jafnfallinn snjór) sem mælst 
hefur á íslenskri veðurstöð var 
við Skeiðsfossvirkjun í Fljótum 
19. mars 1995, 279 cm. 

Trausti Jónsson, 
veðurfræðingur



Fyrsta James Bond-bókin eftir 
Ian Flemming, Casino Royale, 
kom út árið 1953 þannig að það er 
óhætt að segja að Bond sé í grunn-
inn kaldastríðshetja. Hann tókst 
strax í upphafi á við skúrka frá 
Sovétríkjunum, útsendara KGB 
og aðra austantjaldstudda sem 
ógnuðu hinum frjálsa heimi eftir-
stríðsáranna. Flemming skrifaði 
alls tólf bækur um njósnarann 
sem nú hafa, með Casino Royale, 
allar ratað á hvíta tjaldið.

Fyrsta Bond-myndin kom út 
árið 1962 og síðan þá og allt til 
ársins 1987 stóð 007 vaktina í bíó 
og var eina von hins vestræna 
heims í baráttunni við Rússa-
grýluna. Þessi dyggasti njósnari 
hennar hátignar hennar hefur 
reynt að halda sjó síðan og verið 
svolítið eins og steingervingur í 
breyttum heimi og nú kemur það í 
hlut Daniels Craig að skila gömlu 
kaldastríðshetjunni inn í 21. öld-
ina.

„Ég lít fyrst og fremst á Bond-
myndirnar sem skemmtun og 
þetta er ekki pólitísk mynd,“ segir 
Craig og er talsvert niðri fyrir. 
„Þetta er fyrst og fremst skemmt-
un og ég er ekkert að stíga upp á 
kassann og koma með einhverjar 
pólitískar yfirlýsingar í mynd-
inni. Auðvitað höfum við samt 
ýmislegt að segja og persónurnar 
gera það. Skúrkurinn Le Chiffre, 
til dæmis, er skrifaður 1953 en er 
alveg í takt við samtímann. 
Honum er sama fyrir hvern hann 
vinnur svo lengi sem hann græðir 
peninga á því. Við sjáum það allt í 
kringum okkur í dag að það er 
verið að græða á þjáningu fólks 
þannig að það eru mórölsk skila-
boð í myndinni. Bond er að reyna 
að kljúfa þessa dellu, reyna að ná 
vondu mönnunum og bjarga 
þannig heiminum. Hvernig hann 
gerir það er svo það sem gerir 
myndina skemmtilega.”

Sagan segir að Ian Flemming hafi 
ekki síst skapað Bond til þess að 
hressa upp á sjálfstraust breskrar 
þjóðarsálar sem stóð í skugga 
tveggja stór-
velda eftir 
að seinni 
heims-
styrjöldin
hafði verið 
gerð upp. 
Það má 
segja að 
það hafi 
tekist þar 

sem Bond hefur orðið ofan á í við-
skiptum stórveldanna í sýndar-
veruleika kvikmyndanna í 44 ár 
og hin ramma enska taug njósnar-
ans heillar Craig. 

„Hvað er James Bond fyrir 
mér? Hann er margt. Hann er 
Roger Morre, Sean Connery, 
George Lazenby, Pierce Brosnan. 
Sem leikari lít ég fyrst og fremst 
á hann sem persónu. Þessi mann-
gerð á sér langa sögu í bókmennt-
um og kvikmyndum. Hann er ein-
mana stríðsmaðurinn sem berst 
fyrir réttlætinu og við höfum séð 
hann í ótal bíómyndum. Hjá 
Kurosawa og Sergio Leone er í 
það minnsta einn svona maður í 
hverri mynd. Clint Eastwood er 
gott dæmi um þetta í myndum 
Leones. Við vitum ekki mikið um 
hann en það þarf að berjast fyrir 
réttlætinu og hann gerir það. 
Bond er svo sér á parti þar sem 
það er eitthvað einkennilega 
breskt við hann. Nú er ég alls ekki 
brjálaður Breti eða veifa fána 
okkar í þjóðrembu við öll tæki-
færi en mér finnst kjarninn í Bond 
vera dyggðugur og að mínu mati 
er það að vera breskur að vera 
heiðarlegur. Ég er ekki að segja 
að hann geri ekki slæma hluti. 
Hann er vondur maður sem drep-
ur fólk og hann er ekkert sérstak-
lega góður við konur en innst inni 
er hann dyggðugur og heiðarleg-
ur. Hann klárar málin, leysir sín 
verkefni og nær vonda karlin-
um.“

Þó Casino Royale sé fyrsta skáld-
saga Flemmings um Bond hefur 
hún ekki verið notuð sem grunn-
urinn að Bond-mynd fyrr en nú 
sem er að mati Craigs mjög heppi-
legt enda má segja að með nýju 
myndinni sé farið með Bond aftur 
á byrjunarreit. 

„Það er kannski full langt geng-
ið að tala um byrjunarreit en við 
förum þess á leit við áhorfendur 
að þeir trúi því að við séum að 
fara aftur til upphafsins. Ástæðan 
fyrir því að ég var til í að gera 
þetta var að með þessu móti gátum 
við gert eitthvað öðruvísi og að 
mínu mati hefði verið tilgangs-
laust að fara út í þetta nema við 
hefðum getað farið með Bond út á 
nýjar brautir. Þetta þýðir samt 
alls ekki að Casino Royale sé ekki 
Bond-mynd vegna þess að það er 
hún svo sannarlega. Við köfum 
hins vegar dýpra ofan í persónuna 
og skoðum hvers vegna hann er 
eins og hann er. Ef við höldum svo 
áfram og gerum fleiri myndir þá 
erum við komin með þennan 
grunn. Ég vona að við vinnum 
nýja áhorfendur með þessu um 
leið og eldri aðdáendur Bonds fá 

skýrari sýn á það sem drífur 
hann áfram. Af hverju 

hann hegðar sér eins 
og hann gerir, hvers 
vegna hann er karl-

remba og kemur 
fram við fólk eins 
og hann gerir, 
hvernig hann 
klárar málin og 
upp úr hverju 
ofbeldið sprettur.“

Craig er sjötti leikarinn sem 
tekur að sér hlutverk Bonds 

á 44 ára kvikmyndasögu persón-
unnar og hann viðurkennir að 
hann hafi ekki getað horft fram 
hjá forverum sínum og þeim 

tökum sem þeir tóku njósnarann. 
„Ég horfði á allar myndirnar aftur 
og aftur. Ég horfði á þær á meðan 
ég lék í München og svo aftur í 
fyrra. Ég gerði þetta aðallega til 
að ganga úr skugga um að við 
myndum ná hreinræktuðum 
Bond-augnablikum inn í Casino 
Royale. Ég get hins vegar ekki 
verið að velta mér upp úr saman-
burði fólks á mér og öðrum Bond-

um og ber mig ekki saman við þá 
sjálfur. Ég studdist samt senni-
lega mest við Sean Connery og 
sjálfsagt hafa allir sem hafa leik-

ið Bond einhvern tíma sagt það 
sama. Hann skilgreindi hlutverk-
ið og hann var harður. Til dæmis í 
From Russia With Love sem er 
ekki aðeins uppáhalds Bond-
myndin mín heldur ein af mínum 
uppáhaldsbíómyndum. Hún er 
svo stílfærð og ofbeldisfull og 
stenst tímans tönn mjög vel. Ein 
ástæðan fyrir því er Robert Shaw 
sem er frábær í hlutverki ill-

mennisins. Hann er alvöru and-
stæðingur og maður trúir því að 
Bond sé í hættu þar sem Shaw 
gæti hæglega drepið hann. Ég 

held að við náum þessu sama í 
Casino Royale með Le Chiffre 
enda tekst honum næstum að fella 
Bond.“

Harðir Bond-aðdáendur fóru 
margir hverjir á límingunum 
þegar tilkynnt var um ráðningu 
Craigs í hlutverkið og óhætt er að 
segja að farið hafi verið út í áróð-

Fordómafullir gagnrýnendur 
geta farið til fjandans
Það vakti takmarkaða lukku þegar breski leikarinn Daniel Craig var fenginn til að taka við hlutverki James Bond af Pierce Brosn-
an. Gagnrýnendur hafa hins vegar tekið honum tveim höndum í Casino Royale og hann stendur uppi sem sigurvegari. Þórarinn 
Þórarinsson hitti leikarann að máli og ræddi við hann um andstreymið, forverana og byrðina sem fylgir því að vera James Bond.

Þau persónulegu markmið sem ég vil ná í lífinu eru þau sömu og allir þrá 
enda er ég ekkert öðruvísi. Ég þrái hamingju og öryggi fyrir mig og mína 
og ég vil frið þó ég muni ekki fá mikið af honum á næstunni.



ursherferð gegn honum á netinu. 
Sjálfur hafði Craig ákveðnar efa-
semdir enda hafði hann aldrei séð 
sig fyrir sér sem James Bond.

„Ég sá sjálfan mig ekki fyrir 
mér í þessu hlutverki enda er ekki 
hægt að segja að Bond komi í rök-
réttu framhaldi af því sem ég hef 
verið að gera. Það er ekkert í fyrri 
myndum mínum sem gerir mig að 
augljósum kosti til að leika Bond.“

Craig neitar því þó ekki að hug-
myndin hafi kitlað hann enda er 
hann mikil aðdáandi Bonds, hefur 
lesið flestar bækur Flemmings og 
margséð allar myndirnar. „Þegar 
ég var krakki ímyndaði ég mér að 
ég væri Bond en átti samt ekki von 
á þessu og þegar Barbara Broccoli, 
framleiðandi myndanna, hafði sam-
band við mig kom það eins og 
þruma úr heiðskíru lofti. Ég var 
hikandi í fyrstu, ekki síst vegna 
þess að ferill minn hefur verið á 
góðri siglingu. Mér hefur gengið 
vel og hef fengið tækifæri til að 
vinna með mörgum frábærum leik-
stjórum. Sjálfum finnst mér ég 
hafa skilað góðu verki í um árin og 
var sáttur við þá stöðu sem ég var í 
þannig að þegar Barbara hringdi 
fyrst fannst mér þetta ekki koma 
til greina. Hún sagðist hins vegar 
vera löngu búin að ákveða sig og 
sótti þetta mjög stíft. Hún er mjög 
ákveðin kona. Hún er líka Ítali og 
gerði mér einfaldlega tilboð sem ég 
gat ekki hafnað.“

Það felur óhjákvæmilega í sér bind-
ingu að festa sig í hlutverki James 
Bond og skuldbindingin getur ekki 
annað en takmarkað verkefnaval 
þess leikara sem fer í föt Bonds. 
Craig treysti sér þó ekki til að 
sleppa tækifærinu. „Þegar á hólm-
inn var komið áttaði ég mig á því að 
ég vildi ekki þurfa að horfa til baka 
eftir nokkur ár og sjá eftir því að 
hafa sleppt Bond. Ég veit ekki 
hvernig ég hefði átt að sætta mig 
við það, til dæmis eftir tvö ár, að 
þurfa að horfa upp á annan mann 
gera þetta. Þegar ég sá handritið 
sannfærðist ég svo endanlega. 
Sagan er frábær. Ég veit að ég er að 
selja myndina. Ég verð auðvitað að 
gera það en það breytir því ekki að 
hún er góð. Ástarsagan í henni er 
góð, Eva Green er frábær. Við erum 
með ofboðslega sterkan hóp leikara 
með Judi Dench fremsta í flokki, 
Mads Mikkelsen og Jeffrey Wright. 
Þetta small allt saman og myndin 
er einfaldlega góð og ég gat engan 
veginn sleppt þessu.“

Craig neitar því ekki að neikvæð 
viðbrögð við ráðningu hans hafi 
haft mikil áhrif á sig. „Þetta kom 
við mig í byrjun en svo ákvað ég 
bara að ég yrði að einbeita mér að 
því að klára verkefnið. Þetta kom 
aðallega frá fólki sem hefur sterk-
ar skoðanir á James Bond og ég er 
einn af þeim og get svo sem skilið 
þetta. Umræðan fór mest fram á 
netinu og ég gat að mestu leitt 
hana hjá mér. Ég gat engan veginn 
farið að blanda mér í þessa 
umræðu með því að reyna að verja 
mig. Það er smekklaust og ég 
myndi aldrei gera það, sérstaklega 
ekki í svona tilfelli þar sem fólk 
tekur deiluefnið svona hátíðlega. 
Þar fyrir utan get ég svo sem engu 
svarað fyrr en fólk sér myndina. 
Ég segi því bara horfið á myndina 
og gagnrýnið hana svo. Líki ykkur 
ekki það sem ég er að gera þar þá 
er það í góðu lagi en ef þið ætlið að 
gagnrýna mig fyrirfram þá getið 
þið farið til fjandans.“

Þó Craig hafi komið víða við í kvik-
myndum á liðnum árum þá er sú 
athygli sem fylgir því að leika 
Bond öllu meiri en hann hefur átt 
að venjast. „Þetta mun hafa breyt-
ingar á einkalíf mitt en ég verð að 
standa vörð um mína nánustu og 
mun verja einkalíf mitt með kjafti 
og klóm enda hefur þetta ekkert 
með ástvini mina að gera. Ég veit 
að ég verð að gefa eitthvað af sjálf-
um mér. Það er gjaldið sem ég verð 
að greiða fyrir þetta þó ég sé ekk-
ert endilega sáttur. Sérstaklega 
þar sem 99 prósent af því sem 
skrifað er um mann er tómt bull en 
maður getur ekkert við því gert.
Mér er ekki vel við að vera eltur á 
röndum og þversögnin í þessu er 
að ég leik njósnara en það er 
stöðugt verið að njósna um mig.“

DREKAFRÆÐI

Í þessari mögnuðu bók, er fjallað 
um allt sem viðkemur drekum. 
Glæsilegt alfræðirit um þessar 
voldugu skepnur sem eru bæði 
dularfullar og stórbrotnar.

ÓTAL UPPFINNINGAR

SNILLINGANNA
Fólkið á bak við merkustu hugmyndirnar, fræg 

mistök og hvað framtíðin ber í skauti sér.



Ég held að sá bær sem á ekki 
heima þarna, hvorki bygginga-

lega né sé litið til náttúrunnar, sé 
Reykjanesbær. En ætli þetta sé 
ekki vegna þess að fólk er svo glatt 
þegar það kemur heim. Fá vindinn 
í fangið,“ segir Páll Stefánsson 

ljósmyndari.
Páll vekur athygli á athyglis-

verðu atriði í tengslum við þessa 
könnun en svo virðist sem svar-
endur líti fyrst og fremst til bæj-
arstæðisins sem slíks fremur en 
arkítektúrs. „Ég held að það sé 

fyrirliggjandi. Hraunið í Hafnar-
firði, fjörður og fjöll sem umlykja 
Akureyri. Sama má segja um Ísa-
fjörð. Já, þetta sýnir enn og aftur 
hvað við Íslendingar erum nátt-
úruelsk. Hvað náttúran er nálægt 
okkur.“

Og ekki síst í því ljósi þykir Páli 
furðu sæta að Grímsey, („þar sem 
maður er í mestu sambandi við 
náttúruna,“) sé ekki ofar á blaði en 
raun ber vitni. Reyndar kemst 
Grímsey ekki á blað. En í ljósi 
náttúrudýrkunar Íslendinga hlýt-
ur góð niðurstaða Kópavogs að 
koma á óvart?

„Já, Það er til fólk sem elskar 
Smáralind. Og er bara þar. Þetta 
fólk sem ekki er í tengslum við 
náttúruna hlýtur að kjósa Kópa-
vog. En, eins og ég segi, það gerir 
mig svolítið sorgmæddan að þarna 
sé ekki Grímsey. En það verður 
ekki við öllu séð.“

B
íddu, bíddu, ekki 
segja mér niður-
stöðuna. Ég þori að 
veðja við þig að 
Akureyri vann. 
Legg allt undir,“ 

segir Kristján Þór Júlíusson, bæj-
arstjóri á Akureyri.

Og Kristján á kollgátuna. Sam-
kvæmt viðamikilli könnun Frétta-
blaðsins þykir Akureyri fallegasti 
bær landsins. Og sigrar með afger-
andi hætti með 22,5 prósent hlut-
falli svarenda. Hafnarfjörður er 
öruggur í öðru sætinu með 10,5 
prósent. Könnunin var gerð 7. nóv-
ember, hringt í 800 kjósendur. 
Skiptust svarendur jafnt milli 
kynja og hlutfallslega eftir kjör-
dæmum. Spurt var: „Hver er fal-
legasti bærinn á Íslandi?“ og var 
svarhlutfall 85,6 prósent. Þannig 
að könnunin telst vel marktæk.

„Þetta er ánægjuleg staðfest-
ing á því sem við hér á Akureyri 
vissum. Enginn hefði trúað því ef 
við hefðum látið framkvæma 
þessa könnun sjálf. Þannig að ég 
þakka,“ segir Kristján Þór og 
leynir hvergi hinu landsþekkta 
norðlenska grobbi.

„En ef við hefjum okkur upp yfir 
bæjarríg þá njótum við þess að 

bæjarstæðið er fallegt frá náttúr-
unnar hendi. Um það geta allir 
verið sammála. Af því erum við 
stolt og montin. Skárra væri það 
nú. Við fáum viðbrögð frá útlend-
ingum sem hingað koma um að 
Akureyri minni á þorp í Suður-
Evrópu. Þetta er allt annarrar 
gerðar en gerist hér á landi. Minn-
ir marga á útlönd,“ segir bæjar-
stjórinn.

Kristján tekur undir það sem 
fram kemur hjá ljósmyndaranum 
Páli Stefánssyni að svo virðist sem 
svarendur horfi miklu fremur til 
staðsetningar en arkítektúrs í 
svörum sínum. Og þegar hann 
horfir til vinarbæjarins Hafnar-
fjarðar er Kristján ekki með neina 
uppgerðar hógværð eða lítillæti.

„Það á hins vegar frekar við um 
hinn hýra Hafnarfjörð en Akur-
eyri. Ég held að Akureyri sé öfl-
ugri hvað arkítektúr varðar, öfl-
ugri reyndar en víðast hvar annars 
staðar. Ég leyfi mér að fullyrða að 
byggingar og yfirbragð byggðar 
er í góðu samræmi við bæjarstæð-
ið sjálft. Það er bara þannig,“ segir 
Kristján.

Kristján segir að hinn hýri Hafn-
arfjörður hafi á sér skemmtilegan 

Þ etta stuðar mig ekki illa. Ég er 
alveg sammála þessu með  

Akureyri. Og Hafnarfjörð líka,“ 
segir Ragnar Axelsson sem betur 
er þekktur sem Rax. 

„Ég hefði viljað sjá Djúpavog á 
topp tíu listanum. En þetta er allt 
fallegt. Ég er svo jákvæður. Reynd-
ar skrítið með Reykjanesbæ. Mér 
hefur aldrei fundist hann sérstak-
lega fallegur bær. Er eins og flat-
kaka. En þaðan er fallegt útsýni. 
Sést hingað yfir til okkar. Yfir fló-
ann.“

Raxi er sammála Páli og telur 
svarendur ekki hafa horft mikið til 
arkítektúrs í svörum sínum. Og 
bendir á að til dæmis mætti fljúga 
með menn með bundið fyrir augun 
til Færeyja og þeir myndu vita 
hvar þeir væru lentir bara út frá 
húsnum sem þar eru.

„Þannig er Djúpivogur. Bæði 
flott bæjarstæði sem og falleg hús. 

Falla vel að staðháttum. Og ein-
hver fallegasti arkítektúr sem um 
getur. Íslenskur arkítektúr,“ segir 

Rax sem hefði viljað sjá Djúpavog 
ofar á lista en sá ágæti staður 
hafnaði í 16. sæti.

Reykjanesbær eins og flatkaka 

Akureyri er 
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins þykir Akureyri 
fallegasti bær landsins. Afgerandi. Öruggur í öðru 
sæti er Hafnarfjörður. Jakob Bjarnar Grétarsson 
fékk nokkra nafntogaða ljósmyndara til að rýna 
í niðurstöðuna auk þess sem hann heyrði ofan í 
roggna bæjarstjóra.

Ísafjörð-
ur ætti að 
vera ofar
Ísafjörður ætti að vera ofar. Fal-

legasti bærinn að mínu mati,“ 
segir ljósmyndarinn Spessi 
afdráttarlaus.

Spessi telur listann ríma bæri-
lega við sinn smekk.

„Nema Kópavogur og Reykja-
nesbær. Þeir bæir eiga ekki að 
vera þarna inni. Ættu ekki að fá 
stig. Aðrir staðir eru miklu fal-
legri. Að til dæmis Seyðisfjörður 
sé ekki flottari en Kópavogur? 
Þetta eru einhverjir „það er gott 
að búa í Kópavogi” menn. Áróður. 
Og kannski að lagið með Leoncie 
„Ástin á pöbbnum“ hali inn stig 
fyrir Kópavogsmenn. Er það ekki 
málið. En Ísafjörður ætti að vinna. 
Eldgamall bær með fullt af göml-
um og fallegum húsum. 

Saknar Grímseyjar Skrýtinn 
listi
Ég er kannski ekki alveg sam-

mála þessum niðurstöðum,“ 
segir Heiða Helgadóttir ljósmynd-
ari. Henni þykir skjóta skökku við 
að Akureyri tróni efst á lista, segir 
aðra bæi fallegri á Íslandi.

„Já, til dæmis Vestmannaeyjar 
sem mér finnst fallegasti bær 
landsins. Ég þekki Akureyri 
reyndar ekki mjög vel. En Egils-
staðir og Stykkishólmur sóma sér 
vel á þessum lista.“

Heiða velkist ekki í vafa um að 
einhverjir annarlegir hagsmunir 
hafi ráðið því hvaða staði fólk 
nefnir til sögunnar. Og vill meina 
að þéttbýlið njóti stærðar sinnar – 
að fólk hafi nefnt sinn bæ eða sína 
borg burtséð frá fegurð. Eins og 
þeir væru í einhverri bæjarfé-
lagakeppni.

„Mér finnst til dæmis Reykja-
vík ekkert sérstaklega falleg. Og 
Kópavogur er ekkert æðislegur 
heldur. Og á bara ekki heima á 
þessum lista. Þannig að eitthvað 
er þetta nú skrýtið.“



svip. Þó annan brag en Akureyri. 
Hafnarfjörður er að vaxa saman 
við nágrannabæina. „Það dregur 
hann niður. Það er bara þannig. Og 
tapar sérstöðu,“ segir Kristján Þór 
hinn ánægðasti.

Ekki kom Lúðvík Geirssyni, 
bæjarstjóra í Hafnarfirði, á óvart 
tónninn í kollega sínum á Akur-
eyri. „Rígmontinn ef ég þekki hann 
rétt. Við erum nú aldrei sáttir við 
annað sætið, Hafnfirðingar,“ segir 
Lúðvík og telur sig þá vita að 
hverju beri að keppa. Lúðvík seg-
ist reyndar ánægður með könnun-
ina og að Hafnfirðingar hafi alltaf 
gert sér grein fyrir því að þeir 
væru í toppbaráttunni hvað feg-
urðina varðar.

„Enda Hafnarfjörður einstak-
ur bær á alla lund sem þeir vita 
sem hér hafa verið og búið. Ætli 
þetta sé ekki einhver nostalgía 
með góða veðrið sem hefur haft 
sitt að segja hvað Akureyri varð-
ar. En það er líka skjól og sólríkt 
í hrauninu hjá okkur. Svo er þetta 
líka spurningin um innri fegurð. 

Ég er ekki í nokkrum vafa um 
hvaða bær yrði efstur á blaði ef 
þannig væri spurt. En við erum 
langflottastir hér á Stór-Hafnar-
fjarðarsvæðinu.“

Eins og sjá má hér á neðan-
verðri opnunni heyrði Frétta-
blaðið ofan í nokkra nafntogaða 
ljósmyndara sem flakkað hafa 
um landið og skannað það í gegn-
um linsuopið. Og bar niðurstöð-
una undir þá. Þeir eru flestir á 
því að könnunin rími ekki svo illa 
við sinn fegurðarstuðul. En þeir 
eiga það sammerkt að sakna 
ýmissa staða af topp tíu listanum 
auk þess sem þeim þykir flestum 
skjóta skökku við að Reykjanes-
bær og Kópavogur skuli vera á 
topp tíu lista yfir fallegustu staði 
landsins. Og vilja meina að þar 
hafi eitthvað annað ráðið en 
ómengað fegurðarmatið.

fallegasti bær Íslands

Kópavogur 
án miðju
Ég held að þeir hljóti að hafa 

verið margir Akureyringar 
sem urðu fyrir svörum. Engir eru 
eins stoltir af sínu bæjarfélagi en 
þeir,“ segir Gunnar V. Andrésson 
ljósmyndari.

Gunnar, eða GVA, nefnir 
marga litla staði úti á landi sem 
honum finnst alltaf jafn fallegir. 
Stærri bæir hafa hins vegar misst 
sjarmann.

„Menn hafa misst sig í kassa-
byggingum sem troðið er milli fal-
legri eldri húsa sem eiga meiri rétt 
á sér. Akureyri er þar engin undan-
tekning. En Akureyri hefur vissu-
lega alltaf sinn sjarma. Og ótrúlegt 
er að Kópavogur sé þarna, bær sem 
hefur enga bæjarmynd, fyrr en 
núna þessar miklu byggingar sem 
komnar eru innst í bæinn. Fyrst og 
síðast svefnbær. Ég hef lengi verið 
að leita eftir einhverri miðju sem 
þessi ormur er sem Kópavogur er.“

En það eru litlu staðirnir úti á 
landi sem heilla GVA. „Staðir sem 
hafa heillegustu bæjarmyndina: 
Vopnafjörður, Stöðvarfjörður, 
Djúpivogur... allt bæir sem standa 
við höfnina og hafa ekki mengast 
mjög. Halda sér vel.“

Sefgörðum 1-3a, 170 Seltjarnarnesi, sími 561 2211, fax 561 4185, borgarplast@borgarplast.is

Sterkir og meðfærilegir - Sjást vel í myrkri - Valda minna tjóni við óhapp
Þyngjanlegir með vatni, saltvatni eða sandi - Auðvelt að tæma gegnum afrennslisstút
Festingar fyrir gaumljós og umferðarmerki - Staflast vel og taka lítið pláss í geymslu

FAGMENNSKA OG ÁREIÐANLEIKI Í 35 ÁR!

íslensk framleiðsla

Aukið öryggi í umferðinni
- vegatálmar úr plasti -

Vottað umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan 1999
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Vottað gæðakerfi
síðan 1993



S
íðastliðinn mánudag var 
haldin svolítil athöfn í 
Washington þar sem tekn-
ar voru fyrstu 
skóflustungurnar að 
minnismerki um Martin 

Luther King, leiðtoga bandarískra 
blökkumanna og baráttumann fyrir 
réttindum þeirra. Minnismerkið 
verður býsna stórt í sniðum, rétt 
eins og önnur minnismerki í Wash-
ingtonborg, og mun standa nokkurn 
veginn mitt á milli íburðarmikilla 
minnismerkja um Abraham Lincoln 
og Thomas Jefferson.

Við athöfnina voru staddar bæði 
dóttir og systir Martins Luthers 
King ásamt flestum helstu baráttu-
mönnum fyrir réttindum þeldökkra. 
Þetta var tilfinningaþrungin stund 
og sumum vöknaði um augu.

Meðal ræðumanna var Barack 
Obama, 45 ára gamall þingmaður í 
öldungadeild Bandaríkjaþings. 
Obama er eini blökkumaðurinn 
sem nú situr í öldungadeildinni, en 
í sögu Bandaríkjanna til þessa hafa 
einungis fimm blökkumenn komist 
þar inn fyrir dyr sem þingmenn 
deildarinnar.

Obama er mikil stjarna í banda-
rískum stjórnmálum um þessar 
mundir. Margir blökkumenn hafa 
óbilandi trú á honum og meðal 
demókrata eru hávæarar raddir 
um að Obama verði á endanum for-
seti Bandaríkjanna.

Obama er enginn nýgræðingur í 
stjórnmálum. Hann sat í öldunga-
deild ríkisþingsins í Illinois í átta ár, 
frá 1996 til 2004. Hann bauð sig 
fram til fulltrúadeildar Bandaríkja-

þings árið 2000, en náði ekki kjöri.
Árið 2004 gerði hann aðra til-

raun til þess að komast á þing í 
Washingtonborg, að þessu sinni í 
öldungadeildina, og flaug þá inn 
sem þingmaður fyrir Illinois.

Sumarið 2004, nokkrum mánuðum 
áður en þingkosningarnar fóru 
fram, var Obama fenginn til þess 
að flytja aðalræðuna á flokksþingi 
Demókrataflokksins. Það er þessi 
ræða sem fyrst varð til þess að 
vekja verulega athygli Bandaríkja-
manna á Obama. Þá strax hófust 
vangaveltur um að hann yrði þegar 
fram liðu stundir forsetaefni Demó-
krataflokksins og hugsanlega þar 
með fyrsti blökkumaðurinn sem 
næði því takmarki að verða forseti 
Bandaríkjanna.

Sjálfur hefur hann ekkert viljað 
gefa upp um það, hvort hann vilji 
bjóða sig fram í næstu forsetakosn-
ingum árið 2008, þótt væntanlega 
verði hann að fara að gefa einhver 
svör nú þegar þingkosningarnar 
eru afstaðnar.

Obama er fæddur í Havaí og ólst 
þar upp, en faðir hans var hagfræð-
ingur að mennt, fæddur í Kenía. 

Í ræðunni á flokksþinginu, eins 
og reyndar einnig í þeim tveimur 
bókum sem hann hefur gefið út, 
verður honum tíðrætt um föður 
sinn, sem var útlendur  námsmaður 
í Bandaríkjunum, „fæddur og upp-
alinn í litlu þorpi í Kenía. Hann ólst 
upp við að líta eftir geitunum, gekk 
í skóla í litlu hreysi með blikkþaki. 
Pabbi hans – afi minn – var kokkur, 
heimilisþjónn hjá Bretum,“ sagði 
Obama í ræðu sinni á flokksþinginu 
árið 2004.

Móðir Baracks er aftur á móti 
hvít á hörund, fædd í Kansas þar 
sem faðir hennar – hinn afi Bar-
acks – vann við olíuboranir og í 
landbúnaðarstörfum þangað til 
hann skráði sig í herinn – daginn 
eftir að Japanar réðust á Pearl Har-
bour.

Í fyrri bók sinni, sem heitir 
Dreams from My Father, segist 
hann varla hafa tekið eftir því á 
uppvaxtarárunum „að faðir minn 
var ekkert líkur fólkinu í kringum 
mig – að hann var svartur sem bik 
en móðir mín hvít eins og mjólk.“

Obama er eini þeldökki maðurinn 
sem nú situr í öldungadeild Banda-
ríkjanna, en í fulltrúadeildinni sitja 
hins vegar rúmlega 40 svartir 
Bandaríkjamenn, rétt tæplega tíu 
prósent þingmanna deildarinnar. 

Ýmis tíðindi hafa orðið í þessari 
viku þegar hugað er að stöðu blökku-
manna á þinginu. James Clayburn 
varð á fimmtudaginn fyrir valinu 
sem aðstoðarleiðtogi meirihluta full-
trúadeildarinnar, svonefndur 
„flokksvörður“ eða „Party Whip“, 
þegar Demókrataflokkurinn kaus í 
helstu leiðtogaembætti sín á flokks-
fundi sínum á fimmtudaginn. Þetta 
er í annað sinn í sögu Bandaríkjanna 
sem blökkumaður er kosinn í þetta 
embætti, og Clayburn verður þar 
með valdamesti blökkumaðurinn á 
nýja þinginu sem kemur fyrst saman 
í janúar.

Clyburn, sem er 66 ára og hefur 
setið á þingi frá 1992, virtist hrein-
lega klökkur þegar hann ræddi við 
blaðamenn og minntist þá móður 
sinnar, sem rétt eins og foreldrar 
Obamas hafði átt sér stóra drauma 
fyrir hönd sonarins, en „hún lifði 
ekki að sjá drauma sína rætast,“ 
sagði Clyburn.

Þar að auki benti allt til þess að 
blökkumenn yrðu fyrir valinu sem 
nefndarformenn í fimm af helstu 
nefndum þingsins og það út af fyrir 
sig telst marka mikilsverð tíma-
mót í sögu blökkumanna í Banda-
ríkjunum, einmitt nú þegar minn-
ismerkið um Martin Luther King 
er að verða að veruleika. 

Frægð og frami 
Baracks Obama
Barack Obama er ein af helstu vonarstjörnum Demókrataflokksins í Banda-
ríkjunum, hugsanlegur forsetaframbjóðandi og eini blökkumaðurinn sem 
situr í öldungadeild Bandaríkjaþings.  
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Fólk sem sækir Oliver um helgar 
er aðallega á milli 25 og 35 ára. Þar 
er gerð krafa um snyrtilegan 
klæðnað til að halda ákveðnum 
gæðastaðli. Á staðnum er dálítið 
af listamönnum, einn og einn pólit-
íkus, skemmtikraftar og fleira 
þannig að þetta er mjög blandað.

1. Mér finnst skemmtilegast að 
eiga við útlendingana. Varðandi 
Íslendingana þá finnst mér yfir-
leitt skemmtilegra að afgreiða 
stelpurnar. Þær eru að vísu oft 
kröfuharðari en eru frekar tilbún-
ar til að prófa eitthvað nýtt og 
leyfa manni að koma þeim á 
óvart.
2. Ég held það sé ekki beinlínis 
neinn sérstakur þjóðfélagshópur 
sem er leiðinlegri en annar. Stund-
um lendir maður samt á erfiðum 
viðskiptavinum sem gefa þér ekki 
tækifæri til að sinna þinni vinnu. 
Þeir eru oftast leiðinlegastir. 
3. Undarlegast fannst mér þegar 
einhver pantaði hjá mér Bailey’s 
með pepsí útí. Ég varð náttúrulega 
að prófa þetta sjálfur eftir að vakt-
inni lauk til að athuga hvernig það 
bragðaðist. Þetta er ekkert sér-
stakt og ég mæli ekki með þessu. 

Ölstofan er miklu rólegri staður 
en gerist og gengur. Hún er nokk-
urs konar hverfisbar fyrir þá sem 
sækja hann, hvort sem þeir koma 
úr Breiðholtinu eða miðbænum, en 
flestir eru úr 101. Þangað sækja 
meðal annars listamenn, blaða-
menn, fréttamenn og fleira fólk 
sem vill frekar spjalla en dilla sér 
við háværa tónlist.
1. Það er ekki mikið vesen á þess-
um hópi sem kemur á Ölstofuna. 
Barþjónarnir vita jafnvel hvað 
kúnnarnir sem koma vilja fá sér. 
2. Nýríkir og stuttríkir eru oft með 
einhverja stæla og hóta að reka allt 
staffið og kaupa búlluna. Þeir koma 
reyndar ekki oft á Ölstofuna.
3. Creme de Menthe hristur í kók.

Skemmtistaðir borgarinnar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Stemn-
ingin á hverjum stað skapast af fólkinu sem sækir hann en flestir sem sækja 
næturlífið að einhverju marki eiga sér sinn uppáhaldsstað. Barþjónarnir sjá 
hinar ýmsu hliðar á viðskiptavinum sínum sem eru af öllum sviðum þjóðfé-
lagsins. Sigríður Hjálmarsdóttir spurði nokkra barþjóna hvaða viðskiptavinir 
skemmtistaðanna væru bestir og verstir.

Konur eru 
bestar á barnum

Tarantino 
vann ælukeppni

Gaman 
að öllu
óeðlileguFólkið sem sækir Kaffibarinn er 

blanda af lista- og menningarfólki. 
Fólk sem tengist sjónvarpi og 
kvikmyndum er stór hluti gesta 
Kaffibarsins.

1. Listamenn hvers konar eru 
skemmtilegastir. Þeir eru mjög lit-
ríkir og opnir og vilja bara 
skemmta sér. Fólk í góðu skapi 
með jákvætt hugarfar og bros á 
vör er bestu viðskiptavinirnir. 
2. Þar sem við erum mjög ströng á 
aldurstakmarkinu á Kaffibarnum 
þá held ég að þeir sem fari mest í 
taugarnar á mér séu 17-18 ára 
gamlir krakkar sem eru að þykj-
ast vera eldri. Alkohólistar geta 

líka verið erfiðir og eins fólk sem 
heldur að það sé rosalega frægt af 
því það gerði eitthvað fyrir löngu 
síðan og heldur þess vegna að það 
geti komið fram við fólk eins og 
því sýnist. 
3. Eftir klukkan fjögur á morgn-
ana gerir fólk ýmislegt fyrir 
áfengi. Oft eru það kynferðislegar 
beiðnir og til dæmis hefur mér 
verið boðið kynlíf fyrir drykk. 

Leikstjórinn Quentin Tarantino 
var með undarlega beiðni þegar 
hann bað um skot fyrir sig og vini 
sinn því þeir ætluðu að athuga hvor 
þeirra yrði fyrri til að æla. Taran-
tino vann keppnina eftir að ég hafði 
gefið þeim alls konar skot. 

Þeir sem sækja helst Sirkus er 
fólk frá 22 ára aldri og upp úr. 
Mikið af listafólki.

1. Viðskiptavinirnir eru hálfgerð 
fjölskylda og myndi ég segja að 
það væru allir jafnir þar inni. 
2. Erfiðastir eru útlendingarnir 
sem koma á Sirkus og kunna ekki 
að dansa. 
3. Ég hef verið beðinn um mjólkur-
glas. Við höfum svo gaman af öllu 
sem er óeðlilegt hérna þannig að það 
er fátt sem kemur manni á óvart. 

Tengdasonabón
Fólkið sem sækir Thorvaldsen bar 
við Austurvöll er eldra og efnaðra. 
Fólk á bilinu 25-55 ára og er í milli 
og efri stéttum þjóðfélagsins.
1. Konurnar eru oftast samvinnu-
þýðari og yfirleitt verða samskipt-
in við þær miklu auðveldari en 
karlana.

2. Íslenskir, ríkir karlar í eldri 
kantinum eru erfiðastir. Þeir eru 
margir með yfirgang og tilætlun-
arsemi.
3. Mér finnst undarlegast þegar 
konur sem eru kannski þrjátíu 
árum eldri en ég biðja mig um að 
verða tengdasonur þeirra.

Vill frekar spjalla en dilla sér

Kleinu í staðinn
Fólkið á Prikinu er í yngri kantin-
um. Oftast á milli 20-26 ára. Þar 
má finna rosalega marga af Sel-
tjarnarnesi og úr Vesturbænum 
þannig að flestir fastagestanna 
þekkjast.

1. Ég verð að segja að besti hópur-
inn er fólkið sem er ekki of ölvað 
og hægt er að ná sambandi við af 
einhverju viti. 
2. Erfiðasta fólkið sem kemur á 
Prikið er eldra fólk sem heldur að 
þetta sé einhver kokteilbar. Verð-
ur svo hundfúlt yfir því að við 

eigum ekki ólífur út í martíníið. 
Þetta er aðallega fólk sem er komið 
yfir fertugt og þá sérstaklega karl-
menn.
3. Það kom einhver og bað um þrjá 
stóra bjóra. Ég bað hann að hinkra 
aðeins því ég var að skipta um kút 
í dælunni og átti ekki kranabjór 
akkúrat þá stundina. Hann var 
voða rólegur yfir því og sagðist þá 
bara vilja fá kleinu í staðinn. Ég 
lét hann hafa kleinu en hann kom 
síðan ekkert til að fá bjór. Mér 
fannst það mjög undarleg skipti. 

Bailey‘s með pepsí
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S
ennilega fara flestir 
vel yfir orð sín í hug-
anum áður en þeir 
láta þau út úr sér við 
Njörð P. Njarðvík. 
Hann kenndi íslensku 

í Háskóla Íslands frá 1971 til árs-
ins 2004 og hefur varið ævistarf-
inu í rannsóknir á íslenskri tungu 
og bókmenntum. Hann er höfund-
ur fjölda bóka um ýmis málefni 
og skrifar vikulega pistla í Frétta-
blaðið sem hann kallar „Hljóð-
færi hugans“ þar sem hann bend-
ir lesendum á hvernig þeir ættu, 
og ættu ekki, að nota tungumálið. 

Njörður segist hafa verið orð-
laus þegar menntamálaráðherra 
hringdi í hann og sagði honum að 
hann hlyti verðlaunin í ár. „Ég 
hefði átt að segja eins og Njáll 
gamli gerði forðum þegar honum 
voru sögð mikil tíðindi: „Þetta 
þarftu að segja mér þrim sinn-
um.“ Mér finnst þetta mikill heið-
ur því verið er að klappa mér á 
kollinn fyrir starf mitt í þágu 
íslenskrar tungu, eflingar hennar 
og miðlunar til nýrrar kynslóðar.“ 

Þrátt fyrir að margir haldi að 
menn eins og Njörður – mennta- 
og íslenskumenn á miðjum aldri 
eða meira – séu eingöngu svart-
sýnir á framtíð íslenskunnar þá 
er það ekki skoðun Njarðar því 
hann telur stöðu tungunnar tví-
benta: að mörgu leyti standi hún 
vel og að öðru leyti illa. „Tungu-

mál annarra Evrópuþjóða hafa 
tekið meiri breytingum en 
íslenskan hefur gert, þannig að 
Íslendingar eiga sér lengri sam-
fellda sögu ritmáls en aðrar þjóð-
ir. Tökum sem dæmi vísu Egils 
Skallagrímssonar: „Það mælti 
mín móðir“, sem er að minnsta 
kosti 700 ára gömul og jafnvel 
eldri. Þessa vísu skilur hvert 
mannsbarn á Íslandi í dag. Þetta 
er einstakt því tungumál eru í 
sífelldri gerjun en samt getum 
við skilið svo gamlar vísur. Ég 
segi stundum að við séum eina 
Evrópuþjóðin sem talar klassískt 

mál í þessum skilningi og við 
þurfum að viðhalda því,“ segir 
Njörður og bætir því við að 
íslenskri tungu standi einkum 
ógn af þrennu: auknum áhrifum 
frá ensku, minnkandi bóklestri og 
minni tengsla á milli kynslóða.

Njörður segist ekki hafa mestar 
áhyggjur af að slettur spilli mál-
inu, heldur af minnkandi orða-
forða Íslendinga sem hann segir 
að sé afleiðing af því að fólk lesi 
minna en áður. Hann spyr að því 
hvaðan íslensk börn fái orðaforða 
sinn; og svarar því til að þau fái 
hann einkum úr skólum og frá 
félögum sínum því þau umgang-
ist foreldra sína minna en börn 
gerðu áður vegna þess að þeir 
vinna svo mikið. Auk þess segir 
hann að á þeim 33 árum sem hann 
kenndi við Háskóla Íslands hafi 

hann tekið eftir því að orðaforði 
nemenda hans hafi farið minnk-
andi. 

„Ein afleiðing af þessari þróun 
er að tjáning manna verður fátæk-
legri, og þegar það gerist er hætt 
við því að hugsunin verði það líka. 
Sumir segja til dæmis að einhver 
„labbi“ upp á Esjuna. Við þekkj-
um ekki lengur þann blæbrigða-
mun sem er á orðunum. Við „löbb-
um“ ekki upp Esjuna heldur 
„göngum“ við, eða jafnvel eitt-
hvað annað.“ 

Að mati Njarðar hefur það gerst á 
síðustu árum að börn eru í aukn-
um mæli farin að eiga við lestrar-
örðugleika að stríða. Hann tengir 
þessa örðugleika við aukið vægi 
ýmiss konar afþreyingariðnaðar í 
samfélaginu, minnkandi bóklest-
ur og bóksölu og að fólk sé í aukn-
um mæli farið að lesa af tölvu-
skjám, sem þyki jafnvel fínna en 
að lesa bækur. 

„Þegar ég var ungur maður þá 
kom oft fyrir að í minningar-
greinum stæði að maður hefði 
talað og ritað fagurt mál. Þetta 
sér maður aldrei í dag, þó enn séu 
menn á lífi sem hafa það mikið 
vald á máli sínu að þeir geta talað 
eins og þeir séu að skrifa. Þetta er 
vegna þess að fólk hugsar ekki 
eins mikið um málfar sitt og áður. 
Ef þú ferð út á götu þá viltu ekki 
vera skítugur í framan eða illa til 
fara því þú ert að birta öðrum 
þinn innri mann. Það sama gerist 
þegar þú skrifar, og hvernig viltu 
að aðrir sjái þinn innri mann: Þú 
vilt vanda þig,“ segir Njörður og 
bætir því við að tungumálið sé 
töfratæki og að við gerum okkur 
ekki alltaf grein fyrir því hversu 
magnað það er. 

Njörður segir að það sé undir 
Íslendingum komið hvort þeir nái 
að viðhalda íslenskunni og í því 
sambandi sé „vilji allt sem þarf“ 
svo hann noti klisju sem hann 
segir að eigi við í þessu tilfelli: 
„Írskan, gelískan, hvarf á þremur 
kynslóðum. Ég vona svo sannar-
lega að það fari ekki eins fyrir 
íslenskunni.“

Klapp á kollinn fyrir ævistarfið

Njörður P. Njarðvík, 
rithöfundur og kenn-
ari, hlaut verðlaun 
Jónasar Hallgrímsson-
ar á degi íslenskrar 
tungu – fæðingardegi 
Fjölnismannsins 16. 
nóvember – síðastliðinn 
fimmtudag. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra 
veitti Nirði verðlaunin 
við athöfn í sal Hjalla-
skóla í Kópavogi. Ingi 
F. Vilhjálmsson ræddi 
við Njörð um hvaða 
þýðingu verðlaunin 
hafa fyrir hann og um 
skoðanir hans á stöðu 
íslenskrar tungu.

„Írskan, gelískan, 
hvarf á þremur kyn-
slóðum. Ég vona svo 
sannarlega að það fari 
ekki eins fyrir íslensk-
unni.“



ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSVERÐLAUNIN

Edduverðlaunin verða veitt annað kvöld á Nordica Hotel
Bein útsending Sjónvarpsins hefst kl. 19:35

Bakhjarlar Eddu 2006 eru:

Dagskrá:

18:45 Fordrykkur í boði Tapas barsins

19:35 Bein útsending hefst í Sjónvarpinu

21:35 Samkvæmi að útsendingu lokinni á Nordica Hotel

Ert þú búin(n) að kjósa vinsælasta sjónvarpsmann ársins?

900-9901: Auðunn Blöndal

900-9902: Ágústa Eva Erlendsdóttir

900-9903: Eva María Jónsdóttir

900-9904: Ómar Ragnarsson

900-9905: Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir

Símtalið kostar 99 krónur

ÚRSLIT KYNNT Í BEINNI ÚTSENDINGU Á SUNNUDAGSKVÖLDIÐ!

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2006 
er í höndum
Sagaevents

2006EDDA

Forval á vinsælustu
sjónvarpsmönnum
ársins með hjálp:

Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían

2006EDDA







Á fimmtudaginn 
skellti ég mér í bíó og 
bar nýjan James 
Bond augum. Ég 
kom mér fyrir í bíó-
sætinu í Smárabíó 
og deildi slúðri 
um menn og mál-

efni við bíófélagana 
mína. Þegar ljósin í 

salnum slökknuðu sló þögn á bíó-
hópinn og skrjáfhljóð í popppok-
um og smjatt í bíógestum ómaði 
milli veggja. Töfrar Hollywood og 
nýr James Bond voru um það bil 
að birtast á skjánum og ég var 
bara orðin nokkuð spennt. Enda 
hef ég ákaflega gaman af því að 
horfa á myndarlega menn.

James Bond staulaðist loks á 

tjaldið og gamanið hófst. Bond 
hljóp, skaut, sprengdi, kyssti, 
daðraði og gerði aðra hluti sem 
Bondar gera. Mér fór hins vegar 
fljótt að leiðast þófið og leiddi 
hugann að því sem skipti mestu 
máli. Ég spáði í nýja Bondinn sem 
var bara nokkuð myndarlegur. 
Svolítið „hott“, svolítið flagaraleg-
ur, banvæn blanda. Bondinn nýi 
tekur sig einnig vel út í sundskýlu 
þó að hálsinn á honum sé heldur 
stuttur miðað við breiddina á þess-
um agalegu öxlum sem hann ber. 
En axlirnar fara mjög vel við upp-
handleggina sem eru banvænir út 
af fyrir sig.

Nýi Bondinn er einnig með 
himinblá gullfalleg augu sem bæði 
geta sindrað sakleysislega ásamt 

því að senda brjálað „bad boy“ 
augnaráð ef óvinir Bretlands 
koma til tals. Andlitsdrættirnir 
eru sterkir og brosið fallegt. Hins 
vegar fannst mér nýi Bondinn svo-
lítið „pósaður“ í framan. Alltaf var 
hann með einhvern Zoolander stút 
á munninum og pírð augu, tilbúinn 
að pósa í myndatöku fyrir MI6 
Monthly, og ef andlitið var slakt, 
þá minnti nýi Bondinn mig á ótrú-
lega hissa önd. Sem gaf honum 
nokkur mínus stig. Þannig Önd, 
James Önd, fær um sjö og hálfan á 
kynþokkaskalanum. Myndina ætla 
ég ekki að leggja dóm á enda var 
ég svosum ekkert að fylgjast með 
henni.

Helgi, góða helgi. Hafið hana 
hrista og hrærða.





22.00
Daniel A. Pinero eða DP One
 er einn af efnilegustu hip-hop plötu-
snúðum Bandaríkjanna um þessar 
mundir. Hann er í hóp sem heitir 
Turntable Anihilists og meðlimur
 í Rock City Rockers, TCK og Zulu 
Kingz. Ásamt því hefur hann deilt 
sviði með RUN-DMC, Slick Rick, Talib 
Kweli, Mos Def, Common og M.O.P.  
Hann verður á NASA í kvöld.

Hildur Bjarnadóttir opn-
ar í dag sýningu í Safninu 
í gamla Faco-húsinu við 
Laugaveg. Verkin sem hún 
sýnir eru öll unnin sérstak-
lega fyrir þessa sýningu 
Safnsins. Hildur hefur á 
undanförnum árum fengist 
við gerð verka sem sækja í 
eldri hannyrðir. 

Hún notar tækni handíða í víðu 
samhengi þráðar og vefs og vísar 
gjarna í aldalanga hannyrða- og 
handverkshefð kvenna. Í nýlegum 
verkum sínum hefur hún og gert 
málarastrigann að vettvangi fyrir 
formpælingar sínar og dregur um 
leið upp hugmyndafræði karllægs 
sjónarhorns sem ríkir í listasög-
unni. Þar sem saga málverksins er 
í fyrirrúmi og jafnan það sem 
karlar hafa gert á því sviði. Ólíkt 
þeim listamönnum, sem hafa 
öldum saman notað strigann sem 
undirstöðu málverks, vinnur Hild-
ur með strigann sjálfan og sögu-
lega merkingu hans, gerir hann að 
upphafsreit í leit að svörum: hvað 
skilur handverkið frá hinum 
„fögru listum“, hún vekur spurn 
um opinbera listhefð, hámenningu 
og lágmenningu, karllega list og 
kvenlega. Verk Hildar í Safni líta, 
við fyrstu sýn, út fyrir að vera 
„mónókróm“ – einlit og einsleit – 
málverk, hörstrigar, sem málað 
hafi verið yfir með ljósum lit.

Reyndin er þó að, að baki hvers 
verks fer fram vinna, sem byggir 
á aldagamalli textílhefð. Hildur 
vefur verkin frá grunni, úr fínasta 
hör sem fáanlegur er og litar þráð-
inn með akrílmálningu áður en 
hún tekur til við að vefa úr honum. 
Þau eru málverk án myndar, það 

er handverkið sjálft sem er verkið 
og vísanir þess í handverkssögu, 
listasögu, karla- og kvennamenn-
ingu.

Hildur Bjarnadóttir er fædd 
1969, nam myndlist við Myndlista- 
og handíðaskólann og við Pratt 
Institute í New York, Bandaríkj-
unum. Verk hennar hafa verið 
sýnd víða; í helstu söfnum og sýn-
ingarrýmum á Íslandi, svo og í 
Bandaríkjunum, Kanada, Þýska-

landi, Póllandi, Noregi og Svíþjóð, 
Hildur hlaut á árinu Sjónlistaorð-
una fyrir myndlist og hefur auk 
þess hlotið í verðlaun The Betty 
Bowen Memorial (2001), Menn-
ingarverðlaun The American 
Scandinavian Society of New York 
(1999) og Myndlistarverðlaun 
Pennans (2000). Hildur sýnir nú 
verk sín í fyrsta sinn í Safni og 
stendur sýning hennar út árið 
2006.

Félag um átjándu aldar fræði 
gengst fyrir málþingi í fyrirlestra-
sal Þjóðarbókhlöðu í dag og hefst 
það kl. 13 og lýkur um kaffileytið. 
Þar verða flutt sex erindi fræði-
manna um ýmislegt er lýtur að 
sögulegum minnum frá einkalífi 
þess tíma sem félagið einbeitir sér 
einkum að. Kvonbænir og kaupöl 
heitir erindi Árna Björnssonar, dr. 
phil. Ísland í ljósi vestur-evrópsks 
hjúskaparmynsturs er efni Ólafar 
Garðarsdóttur, sagnfræðings. 
Djákninn á Reynisstað og kona 
klausturhaldarans – Af ástum Jóns 
Steingrímssonar og Þórunnar 
Hannesdóttur Scheving er efni 
Torfa K. Stefánssonar Hjaltalín, 
guðfræðings. Raunir biskupsdótt-
ur – Þættir úr lífssögu Helgu 
Steinsdóttur er efni Sigurðar Pét-
urssonar. 

Ævisaga Guðrúnar Ketilsdótt-
ur – sjálfsævisaga baráttukonu 

eða kímni-
saga af flóni? 
spyr Guðný 
Hallgríms-
dóttir sagn-
fræðingur. 
Skóp ástin 
örlög Þuríð-
ar bóndadótt-
ur? er við-
fangsefni
Þórunnar
Guðmunds-
dóttur sagn-
fræðings.
Flutningur

hvers erindis tekur um 20 mínút-
ur. Um 10 mínútur gefast til fyrir-
spurna og umræðna að loknu 
hverju erindi. Ágrip erinda liggja 
frammi á málþinginu. Þau verða 
síðar aðgengileg á heimasíðu 
félagsins: www.akademia.is/18.
oldin.

Af ástum og örlögum

Grasrótarsýningar Nýlistasafns-
ins eru undanfarin sex ár búnar að 
vera spennandi samantekt á því 
hvað er að gerast í yngsta hópi 
starfandi myndlistarmanna. Það 
var hlutverk Grasrótarinnar frá 
upphafi að kynna það ferskasta í 
íslenskri nútímalist. Að þessu 
sinni ákváðu sýningarstjórarnir 
Andrea Maack, Huginn Þór Ara-
son og Jóhannes Atli Hinriksson 
að velja einn upprennandi ungan 
myndlistarmann til sýningar í öllu 
safninu.  Með því vildu þau skapa 
heilsteypta sýningu þar sem lista-
maðurinn fær notið sín til fulln-
ustu. Nær þrjú hundruð fermetrar 
Nýló eru því lagðir undir mynd-
heim Huldu Vilhjálmsdóttur. 

Þetta er stærsta sýning sem 
Hulda hefur staðið fyrir þótt hún 
hafi komið víða við á ferli sínum 
frá því hún sýndi fyrst 1997. 
Níunda árið hennar er brátt og 
baki og það tíunda fram undan. 
Hulda Vilhjálmsdóttir útskrifaðist 
frá  málaradeild MHÍ 2000 og 
hefur unnið sleitulaust síðan að 
listsköpun sinni. Sérstakur stíll 
listakonunnar hefur þróast í gegn-
um árin og hefur Hulda verið ötul 
við  sýningarhald að ýmsu tagi.  

Verkin í Nýló eru 72 að tölu og af 
öllu tagi, þótt málverk í bland við 
teikningar, skúlptúra, ljósmyndir 
o.fl. séu þar fyrirferðarmest. Þau 
eru flest til sölu. Hulda heldur úti 
vefsíðu þar sem skoða má feril 
hennar og kynnast sögu hennar og 

viðhorfum, www.huldavil.com. 
Sýningin í Nýló opnar á laugardag 
kl. 16. Nýlistasafnið er opið frá 
miðvikudegi til sunnudags frá kl. 
13-17 og á fimmtudögum til kl. 22. 
Stendur sýningin til 17. desember.

Hulda í Grasrótinni

!
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Háaleitisbraut 68
103 Reykjavík • Sími 568 4240

www.astund.is • astund@astund.is

30% afslátt af öllum vörum
veitum við viðskiptavinum okkar

Í tilefni af 30 ára
afmæli Ástundar

Einnig af öllum tilboðsvörum.
Reiðtygi
Hnakkar
Reiðfatnaður
Íþróttavörur
Dans- og ballettvörur
Fimleikafatnaður.
Útivistarfatnaður

Fatnaður hinna vandlátu



sófi: Fiori 3ja sæta.  kr. 99.800 kr.

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!
“ Skrýt ið hvernig l í f ið breyt ist - þegar maður er kominn með barn þá langar 
  mann hvergi annars staðar að vera en heima hjá sér. ”

  Bjarni, Hrefna & Ronja



Kirkjur landsins eru í vaxandi 
mæli teknar að vera skjól lista-
fólki vikurnar fyrir aðventu og á 
aðventunni sjálfri, rétt eins og 
listasamfélagið vilji eyða svartasta 
myrkrinu fyrir skemmstan dag. 
Þannig verður átak í Neskirkju 
vestur á Melum og hefst í dag. 
Tónlistarhátíð Neskirkju „Tónað 
inn í aðventu“ er nú haldin í þriðja 
sinn.  Markmið hátíðarinnar er að 
listamenn sem tengjast kirkjunni 
eða vesturbæ á einhvern hátt hafi 
vettvang til að koma fram undir 
einum hatti en einnig er markmið-
ið að setja á fót listahátíð vestur-
bæjar með aðsetur í Neskirkju 
þar sem ungir og aldnir sýni 
afrakstur vinnu sinnar.  Enn er 
tónlistin allsráðandi og þetta árið 
verður boðið upp á níu tónleika í 
kirkjunni og er það fjölgun frá því 
í fyrra.

Fyrstu tónleikarnir verða í dag 
kl. 13 og eru sameiginlegir milli 
nokkurra hópa í Vesturbæ en það 
er Tónskóli DoReMi, skólahljóm-
sveit Vesturbæjar og barnakórar 
Neskirkju og Dómkirkju. 

Á morgun kl. 17 er komið að 
barrokktónlist Biber- tríósins sem 
vakið hefur athygli fyrir vandað-
an flutning á tónlist sem aldrei 
heyrist hér á landi annars. Martin 
Frewer fiðluleikari, Dean Ferrel 

bassaleikari og Steingrímur Þór-
hallsson orgelleikari, halda sína 
árlegu tónleika á tónlistarhátíð 
Neskirkju. Gestur á tónleikunum 
verður Sigurður Halldórsson sell-
óleikari. Flutt verða verk eftir 
Locatelli, Valentini, Biber, 
Schmelzer og meistara Bach en öll 

eru þetta tónskáld barrokktímans. 
Biber-tríóið hefur vakið verð-
skuldaða athygli fyrir tónlistar-
flutning sinn og lét tónlistargagn-
rýnandi Ríkisútvarpsins þau orð 
fjalla um tónleika tríósins fyrir 
ári að hann hefði aldrei heyrt 
Biber eins vel leikinn. Meðlimir 
tríósins eru einnig duglegir að 
grafa upp tónlist sem sjaldan er 
flutt og eru að öllum líkindum 
flest stykkin frumflutt á Íslandi á 
þessum tónleikum.  Einnig er leik-
ið sér með hljóðfærin og prófað 
nýstárlegar hljóðfæraskipanir. 

Á miðvikudag kl.  20.00 er svo 
komið að Sinfóníuhljómsveit unga 
fólksins undir stjórn Gunnsteins 
Ólafssonar.  Þau munu flytja sin-
fóníu nr. 40 í g-moll eftir W. A. 
Mozart ásamt konsert fyrir selló 
og hljómsveit eftir J. Haydn. Auk 
þess verður flumflutt verk eftir 
Tryggva Baldvinsson sem kallast 
Sprint. Einleikari á tónleikunum 
verður Margrét Árnadóttir. 

Pamela De Sensi flautuleikari 
og Rúnar Þórisson gítarleikari 
leika fjölbreytta tónlist í nýja 
safnaðarheimilinu í Neskirkju á 
fimmtudagskvöldinu kl. 20.30.  
Þar koma einnig fram leikarar 
sem er mikið gleðiefni því eitt af 
markmiðum „Tónað inn í aðventu“ 
er að leiklist komi meira inn.

Tónað inn í aðventu á Melum

Þýðendur bralla margt þegar þeir 
losna frá skrifborðinu. Í dag kl. 16 
verða þeir með upplestra úr nýjum 
þýðingum sinna manna á Kaffi 
Oliver á Laugaveginum í Reykja-
vík. Á þýðingahlaðborði verða 
textar eftir Emely Brontë, Franz 
Kafka, Christin Jungersen, 
Michele Robeerts og Auster. Þýð-
endur lesa úr verkunum, þau Silja 
Aðalsteinsdóttir, feðgarnir Ást-
ráður Eysteinsson og Eysteinn 
Þorvaldsson, Ólöf Eldjárn, Fríða 
Björk Ingvarsdóttir og Jón Karl 
Helgason. Þetta er í þriðja sinn 
sem þýðendur kalla lesendur til 

hlaðborðs og munu þeir svara 
spurningum forvitinna lesenda 
milli krása. 

Þýðingahlaðborð

STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00

Þjóðleikhúsið fyrir alla!

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
8. sýn. í kvöld lau. 18/11 örfá sæti laus, sun. 19/11 nokkur sæti laus, lau. 25/11 nokkur
sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus, lau. 2/12. 
Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag lau. 18/11 kl. 14:00 uppselt, sun. 19/11 kl. 14:00 örfá sæti laus, fös. 29/12 kl. 20:00 
örfá sæti laus, lau. 30/12 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá sæti laus, lau. 6/1 kl.
14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00.

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 og lau. 9/12 
nokkur sæti laus. Allra síðustu sýningar!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur.
Í dag lau. 18/11 kl. 11:00 uppselt og 12:15 uppselt.

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00,
sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 9/12 kl. 13:00, kl. 14:30 og
kl. 16:00, sun. 10/12 kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 örfá sæti laus, lau. 16/12 kl.
13:00 og kl. 14:30, sun. 17/12 kl. 13:00 og kl. 14:30.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu

UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Sun. 19/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Allra síðustu sýningar!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1 
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

KÚLAN Lindargötu 7, kl. 17:00 og 20:00

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Sun. 19/11, örfá sæti laus, aukasýning fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 uppselt.
Síðustu sýningar fyrir jól! Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

HVERS VEGNA LÁTA KONURNAR SVONA?
Námskeið fyrir almenning um Bakkynjur hefst 21/11.
Skráning á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200.
Nánari upplýsingar á www.leikhusid.is.

           

                     

              

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar
og fjörið á ensku





Þessa dagana er óeðlilega kalt úti 
og því um að gera að klæða sig 
upp í hvað sem er til að halda á sér 
hita. Sokkabuxur og leggings eru 
tilvalinn fatnaður fyrir það enda 
hægt að smeygja þeim undir 
buxur og gera það að verkum að 
kjólar og pils liggja ekki ónothæf 
yfir veturinn.

Nú er til þvílíkt úrval af alls 
kyns tegundum af leggings og 
hafa tískupallar erlendis ein-
kennst af þessum flíkum fyrir vet-
urinn. Það er því algjör óþarfi að 
fara í gamla föðurlandið sem var 
notað mikið af forfeðrum okkar og 
þykir kannski ekki passa við tísk-
una í dag. 

Nú eru leggings til í alls kyns 
litum, stærðum og gerðum og því 
ástæðulaust að væla yfir kulda og 
bregða sér frekar í flottar legg-
ings við stuttbuxurnar, pilsið og 
kjólinn. Sjáum hvað tískuverslan-
ir bæjarins hafa upp á að bjóða.

Hið fagra föðurland...

„French chic meets rock chick“

Það er innbyggt í hið kvenlega eðli að finnast gaman að klæða sig upp 
fyrir ævintýri helgarinnar. Persónulega finnst mér það frábært að 
velja sér föt, mála sig fínt og fara út á lífið. Sýna sig og sjá aðra er 
lögmál sem á vel við í skemmtanalífi Íslendinga enda hvergi annars 
staðar í heiminum jafn miklar líkur á að maður hitti einhvern sem 
maður þekkir. Jafn skemmtilegt og mér finnst að klæða mig upp fyrir 
ævintýri helgarinnar finnst mér leiðinlegt að fara á grímuball eða 
þemapartí.

Ég reyni að forðast það í lengstu lög að taka þátt í svoleiðis samkom-
um vegna þess að ég hreinlega nenni ekki að spá í búning. Það er hinn 
versti hausverkur að finna búning sem í senn er flottur, klæðilegur og 
við hæfi. Það er mörgum sem finnst þetta æðislegt og elska að klæðast 
búning og geta skemmt sér hið besta bak við grímuna eða hinn tilbúna 
karakter. Mér finnst það hreinlega taka alla ánægju af því að klæða sig 
upp fyrir djammið, sem oftast er meirihlutinn af skemmtuninni fyir 
stelpur. Maður þarf að stússast svo mikið fyrir grímuböll, finna búning 
sem er flottur og hentar í senn viðburðinum. Svo þarf að telja í sig kjark 
að klæðast búningnum á almannafæri af því að það er ekki sjálfgefið.

Ég er ekki þessi flippaði karakter sem getur verið í hverju sem er 
og það að ég skemmti mér vel tengist oft hverju ég klæðist. Ef maður 
er ánægður með dressið þá verður kvöldið skemmtilegt og öfugt.

Þegar ég var í menntaskóla var eitt þemaball sem tengdist ákveðn-
um áratug síðustu aldar og þurfti ég að melta þennan búningaleik í tvö 
ár áður en ég gat tekið þátt í honum af fullri alvöru. 

Ég dáist að þeim sem taka alltaf þátt í svona grímuböllum og eru 
hugmyndaríkir búningasmiðir. Vildi ég væri gjörsamlega með puttana 
á púlsinum og væri með heilann fullan af skemmtilegum og flippuðum 
búningum.

Þangað til að það kraftaverk gerist ætla ég að halda áfram mínu 
striki, forðast grímuböll og þemapartí, en ef það ekki er hægt mun ég 
treysta á aðra að finna búning sem ég get skemmt mér hið besta í. Sjálf 
er ég ekki traustsins verð í þessum málum.

Að forðast grímuna
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Sendu SMS BTC PCD
 á númerið 1900

og þú gætir unnið! 
Aðalvinningur er

DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

9. hver

vinnur!



Nafn fyrirsætunnar Jessicu Stam 
er á hvers manns vörum þessa 
dagana. Hún er vinsælasta andlit-
ið í tískuheiminum í dag þrátt 
fyrir að vera aðeins tvítug á þessu 
ári. Stam hefur verið á forsíðum 
helstu tímarita heims og er meðal 
annars bæði andlit Marc Jacobs 
og MiuMiu auglýsingaherferð-
anna.

Stam var uppgötvuð á kaffihúsi 
í Kanada aðeins 16 ára gömul. Hún 
ólst upp á sveitabæ þar á landi 
með sex systkinum og því var fyr-
irsætuheimurinn henni all ókunn-
ur og langaði hana að verða tann-
læknir þegar hún var lítil. 
Fyrirsætubransinn var því enginn 
langþráður draumur eins og hjá 
flestum stelpum.

Stam er núna að komast inn í 
skemmtanalíf tískubransans hægt 
og bítandi en hún er kærasta 
söngvara Red Hot Chili Peppers, 
hins 43 ára Anthony Kiedis.

Heitasta 
andlitið 
í dag
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EIGÐU!
ÞAÐ ER MUN ÓDÝRARA EN AÐ LEIGJA.
STAR WARS

EPISODE 1
STAR WARS

EPISODE2
STAR WARS

EPISODE 3
MR.&MRS

SMITH

FANTASTIC
4

GARFIELD
THE MOVIE FARGO ICE AGE

CHARLIE AND
THE CHOCOLATE

DUKE F
HAZZARD

CORPS BRIDE
EPISODE 3

MUST LOVE

THE MAN SPONGEBOB
THE MOVE

JUST FRIENDS VALIANT

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                          DVD

  999
                          DVD

  999
                          DVD

  999
                          DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

  999
                         DVD

FACTORY

DOGS

**
BT

 b
om

ba
 f

yl
gi

r 
m

eð
an

 b
yr

gð
ir 

en
da

st



Glöggir lesendur nýjasta tölublaðs 
tískuritsins Vogue hafa eflaust 
rekið augun í stóran tískuþátt þar 
sem íslensk náttúra er í aðalhlut-
verki. Myndirnar eru teknar af 
hinum fræga þýska ljósmyndara 
Horst Diekgerdes og er notuð ein 
fyrirsæta sem skartar nýjustu 
vetrartískunni í takt við gráa nátt-
úrufegurð Íslands.

Stuðlabergið, mosinn og hrá 
náttúra landsins er notuð mikið og 
eru myndirnar mjög fallegar. 
Ljósmyndaranum hefur tekist vel 
til og fer með hið stórbrotna 
íslenska landslag.

Íslensk náttúra í tísku

Reiðir aðdáendur popparans Michael Jackson vilja fá 
miðana sem þeir borguðu inn á heims-tónlistarverð-
launin í London á dögunum endurgreidda.

Miðinn á verðlaunahátíðina kostaði um þrettán 
þúsund krónur. Bjuggust aðdáendurnir við því að sjá 
og heyra Jackson flytja slagara sinn Thriller en ekk-
ert varð úr því. Þess í stað var lagið flutt af banda-
ríska söngvaranum Chris Brown. „Ég er bálreið. Mér 
líður eins og ég hafi verið féflett,“ sagði einn aðdá-
andinn sem eyddi yfir tuttugu þúsund krónum í 
aðgangseyri.

Jackson söng aðeins tvö erindi í laginu We Are 
The World áður en hann yfirgaf sviðið. „Þetta var 
mikið spennufall. Ég gekk í burtu,“ sagði annar sár-
svekktur aðdáandi.

Jackson kom fram í London í fyrsta skipti síðan 
hann var sýknaður af ákæru um kynferðislega mis-
notkun. Hefur hann dvalið í Bahrain og Írlandi und-
anfarna mánuði og hyggur á útgáfu nýrrar plötu á 
næsta ári.

Aðdáendur vilja endurgreiðslu

Leikkonan heimsfræga var föst 
inni í skóla eftir að læti brutust út 
á tökustað nýjustu myndar henn-
ar á Indlandi. Lætin brutust út 
meðal foreldra þegar verið var að 
taka upp atriði í myndinni „A 
Mighty Heart“ í strætó við hliðina 
á skóla. Fannst foreldrum lífverð-
ir Jolie vera að hóta börnunum og 
brutust því út ólæti á skólalóðinni 
meðal fjölda manna. 

Jolie var því komið fyrir inni í 
skólanum ásamt börnunum og 
fékk að dúsa þar í smá tíma. Jolie 
er stödd á Indlandi ásamt börnum 
sínum þremur og kærasta, Brad 
Pitt, en hann er einmitt framleið-
andi myndarinnar. 

Lokuð inni í skóla

Slær met 
í Bretlandi
Nýjasta Bond-myndin, Casino 
Royale, náði inn meiri peningum 
á sínum fyrsta sýningardegi í 
Bretlandi en nokkur önnur Bond-
mynd.

Alls seldust 1,7 milljónir miða 
á myndina. Er það tvöfalt meira 
en keypt var á fyrsta sýningar-
degi Bond-myndarinnar Die 
Another Day, sem átti fyrra 
metið.

Gefið hefur verið leyfi til að 
sýna Casino Royale í Kína. Verð-
ur hún fyrsta Bond-myndin sem 
er sýnd í kvikmyndahúsum þar. 
Hingað til hefur kvikmyndaeft-
irlitið í Kína bannað myndirnar 
vegna mikils ofbeldis og kynlífs-
atriða. „Við erum mjög ánægðir 
með að myndin hefur fengið 
grænt ljós og ég býst við því að 
hún verði ein sú tekjuhæsta í 

landinu á næsta ári,“ sagði yfir-
maður Sony í Kína.

Casino Royale, sem er 21. 
Bond-myndin í röðinni, hefur 
fengið mjög góða dóma gagnrýn-
enda og hefur aðalleikarinn 
Daniel Craig jafnframt hlotið 
mikið lof fyrir frammistöðu 
sína.

NÝ VERSLUN Í KRINGLUNNI 7
HÚSI VERSLUNARINNAR

FÓLK EHF ::: Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7 ::: 103 Reykjavík ::: Sími 5 88 44 22 ::: www.folk-ehf.is

BON´A PARTE í 20 ár á Íslandi og Fólk ehf. opnar því nýja deild með 
glæsilegum vörum. Í tilefni af opnuninni býður Fólk 20% afslátt af 
öllum vörum frá 18. - 24. nóvember.
Opið mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 10-18, fimmtudaga og 
föstudaga kl. 10-19, laugardaga kl. 10-18 og sunnudaga 13-17.



Kvikmyndin Casino Royale, sem 
skartar hinum ljóshærða Daniel 
Craig í fyrsta sinn í hlutverki njósn-
arans James Bond, var forsýnd hér 
á landi á fimmtudagskvöldið. Sýn-
ingin var haldin í tveimur sölum í 

Smárabíói og mætti fjöldi manns í 
sínu fínasta taui til að berja þessa 
lífseigustu hasarhetju hvíta tjalds-
ins augum. Góður rómur var gerð-
ur að myndinni og klappaði fólk að 
sýningunni lokinni. 

Í sínu fínasta á 
Bond-frumsýningu

Hér er á ferð framúrskarandi flutningur 
frábærra söngvara á lofgjörðarsöngvum.
Diskur geislandi af gleði fagnaðarerindisins
sem á sannarlega erindi við alla. 

Nýr kristilegur
geisladiskur

Útgefandi: Ólafur Laufdal

Dreifing:

Boðunarkirkjan – Útvarp Boðun, FM 105.55
Hlíðarsmára 9, Kópavogi – www.bodunarkirkjan.is 

ÚTVARP BOÐUN FM.105.5 KYNNIR

Allur ágóði af sölunni rennur til
kristilegs boðunarstarfs.

Með kærleikskveðju,

Fæst í Skífunni, Hagkaup, Pennanum og völdum 
verslunum um landið, einnig í Boðunarkirkjunni. 

Nánari upplýsingar í S.555 7676



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

CASINO ROYALE     kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
BORAT      kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 3 og 6 
MÝRIN      kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
FEARLESS     kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8

CASINO ROYALE  kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 2, 5, 8 og 11
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 12, 2 og 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 12, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA

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

DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL kl. 12 og 1.40

CASINO ROYALE kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

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

MÝRIN   kl. 6 og 8 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

65 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

- V.J.V. TOPP5.IS

"...LOKSINS FUNDINN 
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ 

CONNERYS. HANN HEFUR 
MÝKT OG HÖRKU, 

DROTTNANDI ÚTGEISLUN 
OG ER ÁMÓTA 

KARLMANNLEGUR Á VELLI 
OG SKOTINN."

S.V. MBL

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ 
UPPHAFI...BOND ER KOMINN 
AFTUR MEÐ LÁTUM, HEFUR 

ALDREI VERIÐ BETRI...
ALVÖRU BONDARNIR ERU

NÚ ORÐNIR TVEIR"
Þ.Þ. FBL

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Hljómsveitin Ampop gefur 
út sína fjórðu plötu, Sail to 
the Moon, á þriðjudag. Plat-
an fylgir eftir vinsældum 
My Delusions sem kom út 
seint á síðasta ári. 

Titillagið My Delusions sló ræki-
lega í gegn hér á landi og fékk það 
jafnframt mikla athygli í Bret-
landi. Vakti lagið mikla athygli á 
Ampop, sem fram að því hafði 
verið þekktari fyrir fikt sitt við 
raftónlist en hreinræktað popp í 
anda Bítlanna.

Kjartan F. Ólafsson, hljómborðs-
leikari Ampop, viðurkennir að plat-
an sé nokkurs konar rökrétt fram-
hald af síðustu plötu. „Við vorum 
ekkert að leggja upp með neitt kon-
sept. Við vorum bara komnir með 
það mikið efni að við vildum skella 
saman í plötu. Við tókum „session“ 
úti í sveit og fórum saman í Skálholt 
og til Seyðisfjarðar þar sem við ein-
angruðum okkur aðeins,“ segir 
Kjartan. Hann bætir því við að nýja 
platan hafi verið unnin töluvert 
öðruvísi en My Delusions. „Þá 
unnum við þetta ákveðnar og vorum 
öruggari með það sem við ætluðum 
að gera. Núna fengum við tækifæri 
til að vinna með þeim sem við vild-
um og Arnar Helgi kom inn sem 
upptökustjóri eins og á síðustu 
plötu,“ segir hann.  

Strákarnir fengu einnig Palla, fyrr-
um gítarleikara Maus og núver-
andi meðlim Fræs, til að útsetja 
strengi á þremur lögum á plötunni 
og gekk samstarfið við hann afar 
vel. Einnig fengu þeir þá Badda, 
Ella og Ásgeir úr Jeff Who? til að 
syngja bakraddir í laginu Gets Me 
Down, sem er þegar farið að hljóma 
í útvarpi. „Þetta er elsta lagið á 
plötunni en það passaði ekki inn á 
My Delusions. Við kláruðum upp-
tökurnar með því að fá þá í partí og 
síðan hlustuðum við á plötuna 
saman,“ segir Kjartan.

Útgáfutónleikar Ampop verða 
haldnir á Nasa föstudaginn 24. nóv-
ember. Þetta verða síðustu tónleik-
arnir hjá þríeykinu hér á landi í 
langan tíma enda er hljómsveitin að 
leggjast í víking strax eftir áramót. 
Í janúar mun Ampop spila í  New 
York og Los Angeles. Mun sveitin 
meðal annars spila á hinum goð-
sagnakennda tónleikastað Mercury 
Lounge í New York. Í febrúar held-
ur sveitin síðan tónleika í London.

Miðaverð á útgáfutónleikana er 
1.000 krónur auk miðagjalds. For-
sala fer fram í verslunum Skífunn-
ar og á midi.is.

Myndband við lagið 9 Crimes, sem 
er fyrsta smáskífulag nýjustu 

plötu Damien Rice, 
9, verður frumsýnt í 
Bretlandi hinn 25. 
nóvember. 

Leikstjóri þess er 
Jamie Thraves sem 
hefur meðal annars 
gert myndbönd við 
The Scientist með 
Coldplay og Just 
með Radiohead.

Damien Rice er 
nýbyrjaður á tón-
leikaferð um Banda-

ríkin til að fylgja eftir plötunni. 
Hinn sautjánda nóvember verður 
hann einnig gestur í skemmtiþætti 
Conan O´Brien.

Myndband 
frá Rice

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

Gómsæt og holl 
teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK.

BÍLAR M/- ÍSL TAL.  KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

Nýtt



www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

HAGATORGI • S. 530 1919

Munið afsláttinnMunið afsláttinn

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

THE QUEEN kl. 3 - 7 B.i. 12

BÖRN kl. 4-6 - 8 B.i.12

SCANNER DARKLY kl.  4 - 6 - 8 - 10:10 B.i.16

MÝRIN                   kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

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

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI

Gómsæt og holl 
teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna

ÓtextuðALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF
„...Loksins fundinn Leikari sem 
fyllir skarð Connerys. Hann He-
fur mýkt og Hörku, drottnandi 
útgeislun og er ámóta karl-
mannlegur á velli og skotinn.”
-SV MBL

FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

Sýnd í í SAMbíóunum 
Kringlunni

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
THE DEPARTED kl. 9 - 10:10 - 12 B.i.16

THE LAST KISS kl.  5:50 - 8 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 3:40 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 B.i.12

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

BÍLAR M/- Ísl tal. kl. 1:45  Leyfð

CASINO ROYALE kl. 3 - 6 - 9 - 12 B.i.14

CASINO ROYALE VIP kl. 3 - 6 - 9 - 12
JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 4 - 6 Leyfð

FLY BOYS kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i.12

ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

THIEF LORD kl. 6 Leyfð

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

BARNYARD M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE DEPARTED kl  10 B.i.12

CASINO ROYALE kl. 5 - 8 - 11 B.i. 12

OPEN SEASON M/- Ísl tal. kl. 2 - 6 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

BORAT kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

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

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 2 - 4:15 - 6 Leyfð

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

THE LAST KISS kl. 8 B.i.12

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

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

THIEF LORD kl. 4 Leyfð

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

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

SPARBÍÓSPARBÍÓ
á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

450450 krkr

EMPIRE

(flugstrákar)
(Drottningin)

(síðastikossinn) ( (

( (HINIR

RÁFÖLLNUF
( (HINIR

RÁFÖLLNUF

(ROFIN PERSÓNUVERND)

Heimildarmyndin Sófakynslóðin 
– heimildarmynd um aktívisma á 
Íslandi, verður frumsýnd í 
Háskólabíói í dag. Háskólanem-
arnir Áslaug Einarsdóttir og 
Garðar Stefánsson gerðu mynd-
ina og er ætlun þeirra að vekja 
áhuga ungmenna á því að hafa 
áhrif á samfélag sitt með ýmiss 
konar aðferðum. Myndin hefst 
klukkan 13.00 í sal 3 og er ókeypis 
inn. Myndin verður síðan sýnd í 
framhaldsskólum víða um land.

Sófakynslóð 
frumsýnd

Rokksveitin Guns ´N´ Roses gefur 
hinn 5. febrúar á næsta ári út 
DVD-mynddiskinn Live in Chic-
ago. Á disknum verða meðal ann-
ars lögin Mr. Brownstone, Live 

and Let Die, Pati-
ence, Civil War, 
Welcome to the 
Jungle og Novem-
ber Rain sem 
hljómsveitin flutti 
á tónleikum í Chi-
cago.

Langþráð plata 
Guns ´N´ Roses, 
Chinese Democ-
racy, virðist ekk-

ert vera á leiðinni þrátt fyrir yfir-
lýsingar þess efnis. Telja menn 
afar ólíklegt að platan komi út á 
þessu ári.

Gefa út DVD

SÝND KL. 12
með ísl. tali

SÝND KL. 12
með ísl. tali

HÁDEGISBÍÓ
aðeins 500 kr.

HÁDEGISBÍÓ
aðeins 500 kr.

SÝND KL. 12 SÝND KL. 12

Á TOPPNUM           Í 5 ÁR!

SÝND KL. 12 með ísl. og ensku taliSÝND KL. 12 með ísl. og ensku tali
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DÝRIN TAKA VÖLDIN!
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

FARÐU ÁMYNDINASPILAÐULEIKINN!

11.
HVERVINNUR!

A

A

A SENDU SMS

JA BOND Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU:

GSM SÍMAR

007 DVD SAFNIÐ

BÍÓMIÐAR

DVD MYNDIR OG

MARGT FLEIRA! 9
hver vinnur!Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.



Velti því fyrir sér að segja starfi sínu lausu

 Ólympíuleikarnir í Mel-
bourne fyrir fimmtíu árum síðan, 
árið 1956, eru skráðir stórum stöf-
um í íslenska íþróttasögu en á 
þessum leikum vann Vilhjálmur 
Einarsson silfurverðlaun í þrí-
stökki. Af því tilefni að fimmtíu ár 
eru liðin frá leikunum eru nokkur 
hundruð keppendur af leikunum 
saman komnir í Melbourne þessa 
dagana og að sjálfsögðu lét Vil-
hjálmur sig ekki vanta.

„Maður þekkir sig nú ansi lítið 
hérna. Borgin er orðin þrefalt eða 
fjórfalt stærri en hún var og það 
er búið að endurbyggja íþrótta-
völlinn sem við kepptum á. Það er 
eitt mjög merkilegt við Mel-
bourne, að það var óháður rann-
sóknaraðili látinn skoða í hvaða 
borg væri mest af íþróttaviðburð-
um, flestir og fjölbreyttastir í 
öllum heiminum, og þar var Mel-
bourne í fyrsta sæti í veröldinni,“ 
sagði Vilhjálmur Einarsson þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum 
þar sem hann er ásamt Einari syni 

sínum.
Vilhjálmur kvaðst eiga góðar 

minningar frá þessum tíma. „Þetta 
var í fyrsta skiptið sem farþegum 
var flogið yfir pólinn og allir fengu 
diplómu um að hafa verið á póln-
um. Það var m.a. millilent á Havaí 
og þar gerðist nú hlutur sem ég 
hef ekki haft mjög hátt um. Ég 
fékk þennan óskaplega sinadrátt 
og krampa eftir setuna í flugvél-
inni og hélt að ég væri úr leik á 
Ólympíuleikunum. Svo var málið 
rannsakað og í ljós kom að þetta 
var tiltölulega meinlaus sinadrátt-
ur. Ég haltraði í einn eða tvo daga 
með verk í kálfanum en það var 
ekki andlega góð líðan á meðan ég 
hélt að ég væri úr leik.“

Vilhjálmur sagði að veðurfarið 
hafi verið óvenjulegt fyrstu dag-
ana eftir að hann kom til Mel-
bourne. „Við lentum þar í kuldatíð 

og hitinn var svona tíu til tólf gráð-
ur yfir daginn fyrstu dagana og 
þeir sem komu frá heitu löndun-
um voru allir að krókna úr kulda 
en þetta var alveg dýrlegt fyrir 
okkur Íslendingana. Svo snarhitn-
aði og það var kominn steikjandi 
hiti á setningardaginn og mér er 
það minnisstætt að þegar merki 
okkar lands, „Iceland“, birtist á 
vellinum fór sælustuna um alla 
stúkuna,“ sagði Vilhjálmur léttur í 
bragði.

Vilhjálmur setti heimsmet á 
leikunum en það met stóð því 
miður ekki lengi því Brasilíumað-
urinn Da Silva stökk lengra en Vil-
hjálmur stuttu síðar og hirti þar 
með gullverðlaunin. „Da Silva er 
því miður dáinn og því hitti ég 
hann ekki, ekki fyrr en seinna þá,“ 
sagði Vilhjálmur á léttum nótum. 

Á þessu ári eru fimmtíu ár frá því að Vilhjálmur Einarsson setti heimsmet í þrí-
stökki og vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum í Melbourne í Ástralíu.

 Íslandsmeistaramótið í sundi, 
25 metra laug, hófst í gær. Mótið 
fer fram í Laugardalslauginni og 
stendur fram á sunnudag. Fyrir-
komulagið er á þá leið að keppt er í 
undanrásum fyrir hádegi og úrslit-
um seinnipartinn alla dagana. 
Keppendur voru ekkert að slóra 
við að setja metin því á fyrsta degi 
voru sett tvö Íslandsmet og eitt 
telpnamet.

Kvennasveit Ægis setti nýtt 
Íslandsmet í fjórum sinnum fimm-
tíu metra skriðsundi en sveitina 
skipa þær Kobrún Ýr Kristjáns-
dóttir, Auður Sif Jónsdóttir, 
Ásbjörg Gústafsdóttir og Anja 
Ríkey Jakobsdóttir. Tíminn sem 
stelpurnar náðu var 1:49,56.

Sigrún Brá Sverrisdóttir setti 
nýtt Íslandsmet í 200 metra flug-
sundi en Sigrún Brá átti metið 
fyrir. Sigrún Brá kemur úr Sund-
deild Fjölnis og synti á tímanum 
2:19,56.

Telpnasveit KR setti telpnamet 
í fjórum sinnum fimmtíu metra 
skriðsundi á tímanum 1:55,83. 
Helga Valgerður Gunnarsdóttir, 
Sif Pétursdóttir, Arna Ægisdóttir 
og Elín Melgar syntu í sveitinni.

Serbneski sundmaðurinn Mla-
den Tepavcevic úr Sundfélagi 
Hafnarfjarðar náði í gær lágmarki 
fyrir serbneska landsliðið sem 
veitir honum keppnisrétt á Evr-
ópumeistaramótinu í 25 metra laug 
sem fram fer í næsta mánuði. 

Tvö Íslandsmet slegin

Í gær var tekin skóflu-
stunga í Kórahverfi í Kópavogi í 
gær þar sem íþróttahús, líkams-
rækt og sundlaug munu verða á 
vegum Knattspyrnuakademíu 
Íslands. Kópavogsbær mun svo 
reisa knatthús sem akademían 
mun sjá um að reka.

„Við reiknum með að þessu 
verði öllu lokið eftir rúmt ár,“ 
sagði Logi Ólafsson, einn 
fimmenninganna sem standa að 
akademíunni. „Hvatinn að öllu 
þessu var að finna akademíunni 
bækistöðvar og er vonin sú að 
þarna rísi einnig framhaldsskóli 
þar sem verða nemendur sem 
eiga von um að verða afreksfólk í 
íþróttum, ekki bara knattspyrnu.“

Skóflustunga 
tekin í gær

Opið laugardaga: 11:00 - 17:00

Kr. 7995
Verð pr. lampi

Gólflampar
á tilboði

Burstað gyllt
Burstað stál

Antík





 Alan Pardew, fram-
kvæmdastjóri West Ham, segir að 
félagið muni njóta góðs af því að 
fá nýja eigendur en Pardew fund-
aði á dögunum með Eggerti Magn-
ússyni og sagði eftir fundinn að 
Eggert gæti lyft félaginu upp á 
við.

„Fundurinn gekk mjög vel og 
stuðningsmenn West Ham væru 
alveg til í að heyra það sem Eggert 
hafði að segja. Mér finnst hann 
hafa góðar hugmyndir um hvað 
hann vill gera fyrir félagið. Ég 
verð að segja að ég var mjög 
ánægður þegar ég kom út af fund-
inum, líkt og ég var eftir fundinn 
með Kia Joorabchian. Ég hef 
hlustað á báða þá aðila sem huga 
að yfirtöku á félaginu og ég er 
mjög áhugasamur af því ég vil 
taka framförum með þetta félag 
og komast í meistaradeildina.

Það er löng leið þangað úr 
þeirri stöðu sem við erum í núna 

en lið eins og Aston Villa hafa sýnt 
að yfirtökur geta haft jákvæð 
áhrif fljótt. Það er samt viss óvissa 
sem heldur aftur af mönnum núna 

en ég vona að þetta gangi hratt 
fyrir sig,“ sagði Alan Pardew eftir 
fund sinn með Eggerti Magnús-
syni.

Líst vel á hugmyndir Eggerts

 Ungverska knattspyrnu-
goðsögnin Ferenc Puskas lést á 
sjúkrahúsi í gærmorgun eftir 
langa baráttu við sjúkdóm, 79 ára 
að aldri. Hann var lagður inn á 
sjúkrahús árið 2000 með hjarta-
sjúkdóm og greindist síðar með 
Alzheimer.

Puskas vann meistaratitla bæði 
með ungverska liðinu Honved og 
með spænsku risunum Real Madr-
id, auk þess sem hann vann þrjá 
Evróputitla með Madridarliðinu.

Puskas var einn besti knatt-
spynumaður allra tíma og var hug-
myndasmiðurinn á bak við frá-
bært landslið Ungverja sem m.a. 
sigraði Englendinga 6-3 árið 1953, 
en það var fyrsta tap Englendinga 
á Wembley. Þetta gullaldarlið Ung-
verja tapaði aðeins einum leik á 
sex árum en það var einmitt 
úrslitaleikurinn gegn Þjóðverjum 
á HM í Sviss árið 1954.

Puskas var fæddur í apríl árið 
1927 og hóf að leika í meistara-
flokki fimmtán ára gamall. Hann 
lék sinn fyrsta landsleik sautján 
ára og skoraði mark í leiknum sem 
var gegn nágrönnunum frá Aust-
urríki.

Eftir kommúnistauppreisnina í 
Ungverjalandi árið 1956 fór 
Puskas í útlegð til Spánar og lék 
fjóra leiki með spænska landslið-
inu á sínum tíma. Puskas fékk 
uppreisn æru með Real Madrid og 
myndaði ógnvekjandi sóknardúett 
með Argentínumanninum Alberto 
Di Stefano, en Puskan vann sex 
spænska meistaratitla með Real 
Madrid auk þess sem félagið hafði 
yfirburði í Evrópu. 

Einn frægasti leikur knatt-
spyrnusögunnar var viðureign 
Real Madrid og Eintracht Frank-
furt í úrslitaleik Evrópukeppni 
meistaraliða árið 1960 þar sem 
Puskas skoraði fjögur mörk og Di 
Stefano þrjú í 7-3 sigri spænska 
liðsins.

Puskas lagði skóna á hilluna 
árið 1967 en alþjóðlegt samband 
um knattspyrnusögu og tölfræði 
valdi Puskas fjórða besta knatt-
spyrnumann 21. aldarinnar í lok 
síðustu aldar. Hann skoraði hvorki 
fleiri né færri en 84 mörk í 85 
landsleikjum fyrir Ungverja, 357 
mörk í 354 leikjum fyrir Honved 
og 512 mörk í 528 leikjum fyrir 
Real Madrid.

Ungverjinn Ferenc Puskas lést á sjúkrahúsi í gær

 Freddy Adu vonast til að 
fá samning hjá Manchester 
United en bandaríski táningurinn 
mun æfa með enska liðinu næstu 
tvær vikurnar. Adu kemur til 
Manchester á morgun.

„Það eru forréttindi að fá 
tækifæri til að æfa með einu 
stærsta félagsliði í heimi. 
Cristiano Ronaldo og Wayne 
Rooney eru tveir af mínum 
uppáhalds leikmönnum og það er 
ótrúlegt tækifæri að fá að æfa 
með þeim. Vonandi mun þessi 
dvöl mín leiða til þess að 
Manchester United bjóði í mig. 
Það væri frábært. Ég vona bara 
að ég nái að sanna mig,“ sagði 
Adu við breska blaðið Daily 
Express.

Adu vonast til 
að fá samning

 Hugo Sanchez hefur 
verið ráðinn næsti landsliðsþjálf-
ari Mexíkó í knattspyrnu. 
Sanchez, sem er 48 ára gamall, er 

af flestum 
talinn vera 
besti knatt-
spyrnumaður
Mexíkó frá 
upphafi en 
hann vann 
fimm meist-
aratitla með 
Real Madrid á 
sínum tíma.

Sanchez
þjálfaði mexíkóska liðið Pumas 
frá 2000 til 2005 og vann deildina 
tvisvar í röð með félaginu, áður 
en hann tók við Necaxa. Sanchez 
tekur við landsliðinu af Ricardo 
La Volpe sem þjálfar nú Boca 
Juniors í Argentínu. 

Hugo Sanchez 
næsti þjálfari

 KR mun í febrúar 
næstkomandi halda í æfingaferð 
til La Manga á Spáni þar sem þeir 
taka þátt í sterku æfingamóti eins 
og þeir gerðu síðastliðinn vetur.

Hin liðin sem taka þátt eru 
Rosenborg, Brann, Vålerenga og 
Lilleström frá Noregi, Zenit St. 
Pétursborg og Rubin Kazan frá 
Rússlandi og Metallist frá 
Úkraínu.

Fimm Íslendingar leika með 
síðastnefndu þremur norsku 
liðunum.

Mæta aftur 
norskum liðum

 Ronaldinho hefur látið 
hafa eftir sér að hann vilji ólmur 
fá Frank Lampard, leikmann 
Chelsea, til Barcelona. Lampard 
hefur gjarnan átt góða leiki þegar 
Barcelona og Chelsea hafa mæst í 
meistaradeild Evrópu undanfarin 
ár og skoraði m.a. frábært mark í 
viðureign liðanna á Camp Nou í 
síðasta mánuði.

„Frank Lampard er frábær 
leikmaður og ég er ánægður með 
að hafa fengið tækifæri til að 
hitta hann nokkrum sinnum og 
kynnst honum, bæði innan vallar 
og utan vallar. Hann er vinur 
minn, mér finnst mjög gaman að 
sjá hann spila og ég yrði mjög 
ánægður ef hann kæmi til 
Barcelona til að spila,“ sagði 
Ronaldinho.

Unnusta Lampards er frá 
Barcelona og hann hefur verið 
duglegur að læra spænsku 
undanfarin ár, en hann er 
samningsbundinn Chelsea til 
ársins 2009. 

Ronaldinho vill 
fá Lampard

 Mike Tyson var á sínum tíma 
yngsti heimsmeistari í þungavigt í 
hnefaleikum en ferill hans hefur 
farið niður á við nánast frá þeim 
degi sem hann sló í gegn. Nú virð-
ist Tyson vera búinn að ná botnin-
um því hann mun senn hefja störf 
á folabýli sem fyrirhugað er að 
reisa í grennd við Las Vegas í 
Nevada.

Sú sem stendur fyrir þessu 
folabýli er engin önnur en Heidi 
Fleiss, Hollywood maddaman, en 
hugmynd hennar er að ráða nokkra 
fola í vinnu sem tilbúnir eru að 
þjónusta konur gegn greiðslu og 
hugmynd Fleiss er að gera Tyson 
að aðalfolanum, þrátt fyrir að 
Tyson sé dæmdur nauðgari.

„Ég sagði Tyson að hann yrði 
aðalfolinn hjá mér. Öllum mönn-
um mun hrylla við þá tilhugsun að 
konan þeirra fari til Mike Tyson,“ 
sagði Fleiss.

„Mér sama hvað aðrir segja, 
það er draumur hvers karlmanns 
að gleðja konu og fá borgað fyrir 
það,“ bætti Tyson við.

Tyson hefur mátt muna sinn 
fífil fegurri því hann var á sínum 
tíma talinn óstöðvandi í hnefaleik-
um. Eitthvað skrikaði honum þó 
fótur og hann hefur oft komist í 
kast við lögin, bæði fyrir ofbeldi 
og naugun. Árið 1992 var Tyson 
dæmdur í sex ára fangelsi fyrir 
nauðgun en hann var látinn laus 
árið 1995.

Tyson er þekktur skaphundur 

og það kom bersýnilega í ljós í 
einum frægasta hnefaleikabar-
daga síðustu ára þegar Tyson 
mætti Evander Holyfield árið 
1997.

Bardaginn er ekki frægur fyrir 
gæðin eða dramatíkina heldur 
fyrir það að í þessum bardaga beit 
Tyson stykki úr eyra Holyfields 
og hrækti því út úr sér. Ræsti-

tæknir fann stykkið að loknum 
bardaganum og það var að lokum 
saumað aftur á eyra Holyfields.

Eftir að Tyson hætti atvinnu-
hnefaleikum hefur hann aðallega 
stundað sýningabardaga og í októ-
ber fór hann af stað með sýningu 
sem ber nafnið The Mike Tyson 
World Tour eða Heimsferðalag 
Mike Tysons. 

Mike Tyson hefur munað sinn fífil fegurri en þessi fyrrverandi heimsmeistari í 
hnefaleikum mun á næstu dögum hefja störf í vændi á folabýli í Las Vegas.

i Keflavík tapaði með 
einu stigi fyrir úkraínska liðinu 
BC Dnipro í „Sláturhúsinu“ í 
gærkvöld, 96-97. Þetta var annar 
leikur Keflavíkur í Áskorenda-
keppni Evrópu en liðið tapaði 
einnig fyrsta leiknum en það var 
gegn tékknesku liði.

Hinn nýbakaði faðir, Magnús 
Gunnarsson, átti stórleik fyrir 
Keflavík og skoraði 23 stig. 
Stigahæstur Keflvíkinga var þó 
Thomas Soltau sem skoraði 25 
stig og tók þar að auki 8 fráköst. 
Williams var síðan með 16 stig.

Tim Ellis átti ágætan leik og 
skoraði 14 sig og tók 5 fráköst. 
Jón Nordal Hafsteinsson gaf 
ekkert eftir og skoraði 10 stig og 
tók 4 fráköst. Arnar Freyr 
Jónsson kom næstur með 6 stig, 4 
fráköst og 4 stoðsendingar.

Grátlegt tap 
hjá Keflavík



DCRHC23
800.000 pixla CCD myndflaga
CarlZeiss Vario-Tessar optics
20x Optical Zoom
123K CViewFinder
2.5” LCD Snertiskjár (123 K)
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður

DCRHC35
800.000 pixla CCD myndflaga
CarlZeiss Vario-Tessar optics
20x Optical Zoom
123K CViewFinder
2.5” LCD Snertiskjár (123 K)
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður
i.LINK (DV IN/OUT)
Fjarstýring og USB kapall fylgir
Tengistöð fylgir

39.996
Staðgreitt

3.333
Vaxtalaust 12 mán.

47.988
Staðgreitt

3.999
Vaxtalaust 12 mán.

59.988
Staðgreitt

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

35.988
Staðgreitt

2.999
Vaxtalaust 12 mán.

DCRHC46
1Megapixla CCD myndflaga
Carl Zeiss Vario-Tessar optics
12x Optical Zoom
2.7” LCD WideScreen Snertiskjár High 
Quality WideScreen upptaka
Memory Stick Duo Slot
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður
Fjarstýring og USB kappall fylgja
Tengistöð fylgir
DV in

NVGS27
800.000 pixla CCD myndflaga
30x optical Zoom (1000x total)
2.5” Litaskjár
36mm Wide Angle
Ljósnæmi 2 Lux (Colour Nigthview)
Pure Colour Engine
DV tengi út
Virkar sem vefmyndavél

Með öllum MiniDV 
vélum fylgja
3 DV spólur og taska

8.5 96

99.588
Staðgreitt

8.299
Vaxtalaust 12 mán.

99.588
Staðgreitt

8.299
Vaxtalaust 12 mán.

77.988
Staðgreitt

6.499
Vaxtalaust 12 mán.

DCRSR90
3 megapixla CCD myndflaga
30GB harður diskur innbyggður
Carl Zeiss Vario Sonnar T* Linsa (30mm)
10x aðdráttur um linsu 120x Digital
2.7” Breiðtjalds LCD skjár
Snertiskjár
5.1 rása hljóðupptaka
Innbyggt flass
USB 2.0 tengi
Super NightShot (0lux)
Super SteadyShot

SDRS100B
3 flögu SD tökuvél
3x 800.000 pixlar
Leica Dicomar Linsa
10x aðdráttur um linsu
3 megapixla kyrrmyndataka
Allt niður í 1 lux ljósnæmi
Hristivörn í linsu O.I.S.
Innbyggt flass
SD kortalesari
2GB SD kort fylgir
USB 2.0

DCRDVD304
1,07 megapixla HAD CCD
2.7” Breiðtjalds LCD skjár
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
5.1 rása hljóðupptaka
MemoryStick Duo kortalesari
VGA kyrrmyndataka



Samúel Örn Erlingsson er víst fréttamaður
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Gísli Jóhannsson, betur þekktur 
sem Gis, hefur loksins látið gaml-
an draum rætast og komið sér 
fyrir í mekka kantrí-tónlistarinn-
ar, Nashville. „Hérna er nú bara 
rok og rigning,“ segir Gísli þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
hann. Tónlistarmaðurinn hafði 
verið búsettur í Los Angeles í 
rúman áratug en ákvað loks að láta 
slag standa, rífa sig upp og halda 
til Nashville. „Ég ákvað að prófa 
að miðstýra ferlinum frá Los Ang-
eles en það gekk ekki því umboðs-
skrifstofan mín er hérna í Nas-
hville og plötufyrirtækið 
líka,“ útskýrir Gísli.

Og hinn íslenski 
kúreki var varla fyrr 

búinn að koma sér fyrir en að hjól-
in fóru að snúast fyrir alvöru. „Ég 
samdi lag sem heitir No Regrets 
og fékk til mín nokkra lagahöf-
unda til að aðstoða mig,“ segir 
Gísli. „Áður en ég vissi af var sjón-
varpsstöðin CMT, sem er kántrí-
tónlistarstöð, búin að hafa sam-
band við mig og vildu fá að nota 
lagið í raunveruleikaþáttaröð um 
einhverja landkrabba sem vilja 
gerast alvöru ródeó-knapar,“ segir 
Gísli. „Þeir vildu fá að nota lag 
sem var ekki einu sinni fullklárað,“ 
útskýrir Gísli en þátturinn fer í 
loftið í janúar. Tónlistarmaðurinn 
viðurkennir líka að í Nashville 
svífi einhver sérstakur andi og ef 
til vill séu Nashville og Los Angel-
es alls ekki svo ólík þegar allt 
kemur til alls. „Í LA eru allir leik-
arar en hérna eru allir lagasmið-
ir,“ segir Gísli og hlær.

Tónlistarmaðurinn festi 
kaup á bústað niðri við 
Old Hickory-vatnið í 
Hendorsville sem er rétt 
fyrir utan miðborg Nas-
hville. Aðdáendur 
Johnny Cash ættu að 

kannast við þetta 
svæði því þarna bjó 
hann ásamt June Carter í villu við vatn-

ið sem diskó-kóngurinn Barry 
Gibb festi kaup á í janúar á þessu 
ári. „Ég á nú eftir að banka upp á 
hjá honum og athuga hvernig hann 
hefur það,“ segir Gísli og hlær. 
„Mér skilst hins vegar að hluti af 
myndinni Walk the Line hafi verið 
tekinn upp þarna við vatnið,“ 
útskýrir Gísli, augljóslega kominn 
á hárréttan stað.

...fær Gunnar Garðarsson, 
matreiðslumaður á Café Bifröst, 
sem býr til nýjar hefðir og 
kynnir Íslendinga fyrir nýjum 
jólamat, antílópu og krókódíl 
með kanil.

„Mér var orðið dálítið kalt á þum-
alputta hægri handar en annars 
hafði ég það bara fínt,“ segir 
Gunnar Jónsson, yfirdyravörður á 
Kaffi Oliver, var hífður upp í 30 
metra hæð fyrir framan NASA á 
Austurvelli á fimmtudagskvöld. 
Þar var hann látinn hanga í fimb-
ulkulda og roki í eina klukkustund 
í sex stiga frosti og talsverðum 
vindi.

Það var sjálfur Hemmi Gunn 
sem fékk Gussa í uppátækið, sem 
kallaðist Karlinn í krapinu. Á 
meðan Gussi dinglaði í kalsanum 
hafði Hemmi ofan af fyrir sjón-
varpsáhorfendum sem fengu að 
fylgjast með hvernig dyraverðin-
um reiddi af. „Hemmi þurfti ekk-
ert að plata mig út í þetta, ég er 

alltaf til í svona fíflalæti. Ég 
gætti að því að klæða mig vel, 
það var sex stiga frost og tals-
verð vindkæling en ég hafði vit á 
að fara í föðurland og hlýja sokka, 
þannig að það væsti ekki um 
mig,“ segir Gussi, sem er að vísu 
vanur að standa úti í frosthörkum 
og gæta að biðröðinni fyrir fram-
an Café Oliver. Hann viðurkennir 
þó að örlítil lofthræðsla hafi gert 
vart við sig. „Hún stakk sér aðeins 
niður þarna fyrst en maður verður 
bara að bægja svoleiðis frá sér.“  

Að þættinum loknum var Gussi 
látinn síga niður og tók stefnuna 
rakleitt á Kaffi París þar sem 
hann gæddi sér á heitu kakói til að 
fá í sig yl. „Og hef það bara þokka-
legt í dag.“

Gussi úti í kuldanum hjá Hemma

Kuldakastið sem riðið hefur yfir 
landið undanfarna daga hefur 
væntanlega aftrað einhverjum frá 
sundferðum. Þeir sem lagt hafa 
leið sína í Laugardalslaugina hafa 
hins vegar þurft að eiga við mikl-
ar, grófar saltbreiður á bökkun-
um, sem eiga að koma í veg fyrir 
hálkumyndun en eru varla til þess 
að gera sundferðina þægilegri.

„Maður þarf helst að vera 
góður fakír í þessu,“ sagði Logi 
Sigurfinnsson, forstöðumaður 
Laugardalslaugar. „Grófa saltið, 
sem er eins og grjót að ganga á, er 
það eina sem hefur dugað hingað 
til. Hálkumyndunin er ótrúleg, 
vatnið frýs alveg um leið,“ sagði 
hann. Starfsfólk laugarinnar 
stendur nú í tilraunastarfsemi 
með saltpækil. „Við þorum ekki að 
nota hann á gönguleiðirnar fyrr en 
við erum viss um að hann virki 
almennilega. Hálkan er svo lúmsk 
og það verða svo slæm slys af 
henni,“ sagði Logi, sem vonast þó 
til að pækillinn geti tekið við í 
framtíðinni. „Hann dugar á 
Reykjanesbrautina,“ sagði hann.

Meðan á kuldakastinu stendur 

mælir Logi með því að fólk hafi 
sundskó meðferðis í laugarnar til 
að geta rölt á milli potta. „Menn 

rölta að vísu ekki mikið í þessu 
veðri, það er bara sprettað á milli,“ 
bætti hann við. 

Saltbreiður í sundlaugunum

Magni Ásgeirsson, sem gerði 
garðinn frægan í Rockstar:
Supernova, heldur aftur á öldur 
ljósvakans á næstunni, en hann 
mun ásamt vini sínum Ómari 
Berg Torfasyni stýra útvarps-
þætti á KissFM í desember. „Þetta 
er svona bara upp á fjörið. Ómar 
er að byrja með útvarpsþátt og ég 
ætla að vera með honum fyrsta 
mánuðinn,“ sagði Magni, sem 
hefur ekki verið í útvarpi áður 
nema útvarp Menntaskólans á 
Egilsstöðum sé talið með. „Við 

ætlum að vera hressir og 
skemmtilegir á morgnana, svona 
til að komast í jólastemninguna. 
Þegar jólin koma hætti ég þessu 
og fer aftur í að vera tónlistar-
maður í fullu starfi,“ sagði Magni, 
en þátturinn verður í útsendingu 
á morgnana. Magni hefur ekki 
áhyggjur af að þurfa að stíga 
snemma úr rekkju. „Marinó, 
sonur minn, vekur mig alltaf 
klukkan sjö hvort sem er, svo ég 
get alveg eins drifið mig í vinn-
una,“ sagði Magni.  

Magni með útvarps-
þátt fram að jólum
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Þegar ég á fimmtudagsmorgun 
stökk eins og hetja út í norðan-

rokið til þess að binda niður rusla-
tunnu fyrir utan húsið mitt – en hún 
hafði fokið þar með látum um nótt-
ina, blessunarlega tóm – gat ég ekki 
varist þeirri hugsun í ljósi hins 
nístandi kulda að nú væri Golf-
straumurinn farinn.

eru margir vísindamennirnir 
sem hafa haldið því fram með sann-
færandi rökum að ef lofthjúpur 
jarðar muni halda áfram að hlýna 
af manna völdum muni Golfstraum-
urinn skipta um stefnu og hætta 
þar með að hlýja okkur Íslending-
um eins og hann hefur gert frá upp-
hafi byggðar. Þarna sem ég bograði 
grettinn yfir tunnunni og reyndi að 
hnýta bandið, sem var of stutt, var 
ég sem sagt alveg með það á hreinu 
að nú væri komið að þessu. 

ísöld væri skollin á. Nú væri 
bara tímaspursmál hvenær íshell-
an myndi leggjast yfir og maður 
yrði endanlega dæmdur til þess að 
klöngrast á klakanum í bókstaf-
legri merkingu, rennandi á rassinn 
í lélegum skóm. Ég leiddi alvarlega 
hugann að því með hvernig lurkum 
ég hygðist verja fjölskyldu mína í 
ísaldarsamfélagi hinna sterku og 
jafnframt hvernig ég ætlaði að við-
halda loga í eldstæðinu. Verst hvað 
ég hef alltaf verið mikill klaufi við 
að kveikja eld með steinum. 

veður nær auðvitað ekki 
nokkurri átt. Ég hef oft haldið því 
fram að eitt stærsta hagsmunamál 
þjóðarinnar, sá þáttur sem aftri 
framförum hvað mest á þessu landi, 
sé veðrið. Þetta er einkar augljóst í 
skipulagsmálum. Sama hvað menn 
reyna að byggja aðlaðandi torg og 
opin svæði, alltaf skulu allar til-
raunir til þess að skapa líf í bæjun-
um stranda á þeirri grundvallar-
staðreynd að hér er lungann úr 
árinu svokallað skítaveður, eða svo 
það sé umorðað í anda skáldlegra 
bókatitla: Veður skítsins. 

nú er útlit fyrir í ofanálag að 
nýtt kuldamet fyrir nóvembermán-
uð verði slegið. Einn mest sannfær-
andi kaflinn í myndinni hans Al 
Gores um gróðurhúsaáhrifin fjall-
aði um það hvernig sífellt ný veður-
farsmet hafa verið slegin á allra 
síðustu árum. Fellibylir verða 
stærri og öflugri. Vötn þurrkast 
upp. Það var í þessu samhengi sem 
djöfullinn hvíslaði í eyrað á mér við 
ruslatunnuna að nýja kuldametið á 
Íslandi væri liður í sömu þróun. 
Kannski er veðrið í veröldinni að 
breytast beint fyrir framan nefið á 
okkur?

má ekki misskilja mig. Það er 
margt gott við kulda. Fátt jafnast á 
við nýfallinn snjó í köldu logni. 
Ekkert eykur meira samvistir 
kærustupara og hjóna og styrkir 
fjölskylduna betur en frosthörkur. 
En þetta breytir ekki því að lofts-
lagsbreytingar eru mest aðkallandi 
vandamál stjórnmála samtímans. 
Skítakuldinn í vikunni sem fór yfir 
öll velsæmismörk ætti að vekja 
Íslendinga til umhugsunar um mik-
ilvægi þess að láta til sín taka í 
þeim málum svo um munar. Ég per-
sónulega ætla ekki að eyða efri 
árunum í hettuúlpu, þá væntanlega 
kominn ofan í blessaða ruslatunn-
una, tálgandi lurka.

Ný ísöld

Kanntu jól að baka?
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Lokað hér

Ný verslun

650,-650,-
ISIG svunta rauð L94 cm

CHARMmæliskeiðar
4 stk. rautt/hvítt 95,-

LEGITIM skurðarbretti
2 stk. hvít

ISIG pottaleppar
2 stk. 23x23 cm 390,-

VICKNING bökudiskur
Ø25 cm 495,-

ISIG piparkökumót 6 stk. H7-17 cm

MAGASIN kökukefli
Ø6 L43 cm 395,-

PROMPTmuffinsform
35x27 cm 795,-

MEDALJ pottur m/loki 2 l 
Ø16 H11 cm 1.990,-

DUKTIG bökunarsett
f/ börn 7 stk. 995,-

ISIG barnasvunta
70x45 cm 290,-

MIXA eldhúsáhöld
3 stk. gegnheill viður

SKRAPA kökuspaði
ýmsir litir 75,-

ISIG diskaþurrkur
50x70 cm ýmsar tegundir 590,-

ISIG löber 45x150 cm
marglitt 690,-

490,-

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu
og rjómasósu (10 stk.)

195,-
75,-

350,-350,-

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


