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Þriðjudagar
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höfuðborgarsvæðið

B
la

ð
ið

B
la

ð
ið

40

30

50

20

60

70

80

Sími: 550 5000

ÞRIÐJUDAGUR
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Gígja Guðbrandsdóttir læknakandídat söðlaði um fyrir nokkrum árum þegar hún skipti úr dans yfir í júdóÉ

að síður vel í júdóinu, eins og snerp
teygjanleiki “ bæti

Að snúa vörn í sókn

VEÐRIÐ Í DAG

GÍGJA GUÐBRANDSDÓTTIR

Skipti úr 
dansi í júdó
Heilsa Jólin koma

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Suðurland
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HRÆDDIR FERÐAMENNDraugasetrið á StokkseyriBLS. 4

ÍSLENSKUR ARKITEKTÚRAxelshús í Hveragerði BLS. 4

EFNISYFIRLIT

SUNNLENSKADEILDINFlekklaust sumar FC Flóa SJÁ BLS. 8

ÍSLENSKI BÆRINNHannes Lárusson reisir torfbæjarstofnun
SJÁ BLS. 2

Rigoletto reynist vel
Ólafur Kjartan Sigurðarson 
baritónsöngvari fær lof-
samlega dóma í Bretlandi.

MENNING 32

ÍSLENSKI BÆRINN

Hannes Lárusson reisir 
torfbæjarstofnun
Sérblað um Suðurland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

BJART SYÐRA -  Í dag verða norð-
austan 5-13 m/s, stífastur suðaust-
an til og á Vestfjörðum. Bjart veður 
á Suður- og Vesturlandi en skúrir 
eða slydda norðaustan og austan 
til. Kólnandi veður og hiti víðast 0-4 
stig með ströndum.
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ANNA MJÖLL ÓLAFSDÓTTIR

Samdi þrjú lög fyrir 
Hollywood-mynd
Nýtur lífsins með stjörnunum í Los Angeles

FÓLK 50

Storm og Toby tekin
Grínistinn Auðunn 
Blöndal hrekkti Rock-
star-gengið meðan 
það var á Íslandi.

FÓLK 50

HEILBRIGÐISMÁL Tæplega þriðjung-
ur barna á aldrinum sex til fjór-
tán ára í Efra-Breiðholti er of 
þungur eða of feitur. Tíðni 
ofþyngdar eða offitu er hæst hjá 
börnum í Fellaskóla, þar sem 
þriðjungur nemenda á við þetta 
vandamál að stríða. Í næsta sæti 
er Breiðholtsskóli en þar er hlut-
fallið 30 prósent.

Lægsta prósentuhlutfall 
ofþyngdar og offitu eftir hverf-
um er hjá börnum í Hlíðunum; 
um 17 prósent. 

Þessar niðurstöður koma fram 
í rannsókn Ragnheiðar Óskar 
Erlendsdóttur hjúkrunarfræð-

ings. Niðurstöðurnar eru byggðar 
á sextán þúsund mælingum á 
þyngd barna sem framkvæmdar 
hafa verið af heilsugæslunni í 
grunnskólum á höfuðborgar-
svæðinu síðastliðin tvö ár. Þyngd 
barnanna var mæld í 1., 4., 7. og 9. 
bekk. Tölurnar voru greindar út 
frá sérstökum líkamsþyngdar-
stuðli og voru mælingarnar skráð-
ar í rafrænt forrit sem kallast 
Ískrá. Að sögn Ragnheiðar er 
þetta í fyrsta skipti sem birtar 
eru niðurstöður úr rannsóknun-
um eftir að rafræn skráning 
hófst. 

Ein af niðurstöðunum í rann-

sókninni er að hugsanlega sé 
fylgni á milli félagslegrar stöðu 
foreldra og offitu og ofþyngdar 
barna. Ragnheiður segir að ef 
félagsleg staða foreldra barnanna 
sé borin saman eftir póstnúmer-
um, kemur fram að hlutfall offitu 
og ofþyngdar er hærra í hverfum 
þar sem menntunarstig er lægra. 
Samkvæmt tölum frá Félagsvís-
indastofnun Háskóla Íslands frá 
árinu 2002 er hlutfall háskóla-
genginna foreldra í skólunum þar 
sem offita og ofþyngd er mest 11 
til 22 prósent, en um 30 til 34 pró-
sent í skólum þar sem ofþyngd og 
offita er minnst. 

Að þessu leyti svipar Íslandi 
til Bandaríkjanna segir Ragn-
heiður. Fylgni á milli félagslegrar 
stöðu er öfug í löndum eins og 
Kína og Rússlandi þar sem fólk í 
betri félagslegri stöðu í samfé-
laginu er feitara.

Ragnheiður segir að miðað við 
niðurstöður úr hliðstæðum 
erlendum rannsóknum sé offita 
og ofþyngd íslenskra barna minni 
hér á landi en í mörgum öðrum 
löndum, eða tæplega 21 prósent. 
Þetta hlutfall er 24 prósent í Eng-
landi og 27 prósent á Ítalíu svo 
dæmi séu tekin.   

sjá síðu 8 /- ifv

Offita barna mest í Breiðholti
Lægsta tíðni offitu og ofþyngdar hjá börnum í Hlíðahverfinu. Á Íslandi er hugsanlega fylgni á milli félags-
legrar stöðu foreldra og ofþyngdar og offitu barna. Offita er sjaldgæfari hér en meðal erlendra barna.

HJÁLPARSTARF Jóhannes Jónsson, 
forstjóri Bónuss, afhenti í gær 
Hjálparstarfi kirkjunnar og 
Mæðrastyrksnefnd 4.200 gjafa-
bréf í verslunum sínum, hvert bréf 
er 5.000 króna virði. Gjafabréfun-
um munu hjálparstofnanirnar 
útdeila til skjólstæðinga sinna, til 
að létta undir við hátíðahöld um 
jólin. 

Samtals hljóðar aðstoðin upp á 
21 milljón. Jóhannes segir að 
upphæðin hafi verið ákveðin til að 
minna á 21 milljónar króna 
aukafjárveitingu sem dómsmála-
ráðuneytið fékk í haust til að ráða 
sérstakan saksóknara í Baugsmál-
inu svokallaða. 

Karl Sigurbjörnsson, biskup 
Íslands, þakkaði höfðinglega gjöf 
og lýsti ánægju með samstarf 
hjálparstofnananna og minnti á 
boðskap jólanna; að sælla sé að 
gefa en þiggja.  - kóþ

Jóhannes í Bónus:

Gaf 21 milljón 
til bágstaddra

BAGDAD, AP Kofi Annan, framkvæmdastjóri Samein-
uðu þjóðanna, sagði í gær að ástandið í Írak væri 
ekkert annað en borgarastyrjöld og hún væri jafn-
vel mannskæðari en borgarastríðið sem geisaði í 
Líbanon á árunum 1975 til 1990.

Hann sagði einnig að ástandið í Írak núna væri 
verra fyrir almenning heldur en þegar Saddam 
Hussein var þar við völd. 

„Ofbeldið er það alvarlegt, átökin og biturleikinn 
það mikill,“ sagði Annan og benti á að hliðstæð átök 
í Líbanon hefðu verið kölluð borgarastríð. „Þetta er 
miklu verra,“ sagði Annan í viðtali við breska 
útvarpið BBC.

Herlið Bandaríkjanna viðurkenndi nýlega að 
hertar aðgerðir til þess að stöðva ofbeldisöldu í átök-
um súnnía og sjía í höfuðborginni Bagdad hefðu 
misheppnast. 

Þetta varð ljóst þann 23. nóvember þegar 215 
manns féllu í sprengjuárásum á hverfi sjía í Bagdad, 

en það var mannskæðasta árásin frá því stríðið í 
Írak hófst.

„Við fordæmum harðlega bílasprengjur, árásir 
og hefndarmorð öfgamanna gegn friðsömum Írök-
um í Bagdad,“ sögðu þeir Zalmay Khalilzad, sendi-
herra Bandaríkjanna, og George W. Casey, æðsti 
yfirmaður Bandaríkjahers í Írak, í sameiginlegri 
yfirlýsingu sem þeir sendu frá sér í gær.  - gb

Kofi Annan segir borgarastríð geisa í Írak:

Verra en þegar Saddam ríkti

Misjöfn kjör
Viðbrögð stjórnmálamanna við 
þessari lífreynslu fólksins voru 
líka svolítið skrýtin fannst mér, 
þeir komu allir af fjöllum, enginn 
þeirra virðist frekar en við hin hafa 
áttað sig á hvernig þetta virkar, 
segir Valgerður Bjarnadóttir.

Í DAG 24

MARGIR HJÁLPAR ÞURFI  Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar, sagði mikla þörf fyrir aðstoð nefndar-
innar fyrir jólin og var að vonum ánægð með gjöf Jóhannesar Jónssonar, forstjóra Bónuss. Á myndinni sjást frá vinstri Vilborg 
Oddsdóttir og Jónas Þórir Þórisson frá Hjálparstarfi kirkjunnar, Ragnhildur, Jóhannes og Karl Sigurbjörnsson biskup Íslands.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á GÖTUM BAGDAD 
Myndin er tekin á 
sunnudaginn eftir að 
þrjár bílasprengjur 
höfðu sprungið á mat-
vælamarkaði og meira 
en 50 manns fórust.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Íhuga framboð
Gunnar Sigurðsson 
og Viðar Halldórsson 
íhuga að bjóða sig 

fram til for-
mennsku í KSÍ.

ÍÞRÓTTIR 42



 Aukin útbreiðsla 
bakteríunnar MÓSA hér á landi er 
farin að valda heilbrigðisyfirvöld-
um áhyggjum, að því er Karl G. 
Kristinsson, yfirlæknir á sýkla-
fræðideild Landspítala - háskóla-
sjúkrahúss, segir. Bakterían hefur 
verið þekkt á sjúkrahúsum hér, en 
nú er hún farin að herja á fólk sem 
ekki er í tengslum við sjúkrahús 
og hefur færst í aukana á milli 
ára.

„Þessi baktería er gjarnan fjöl-
ónæm inni á sjúkrahúsum, en síður 
þegar hún kemur upp utan þeirra,“ 
segir Karl. „Utan þeirra er hún 
engu að síður ónæm fyrir öllum 
flokkum penisilínlyfja og skyldum 
lyfjum. Í fyrstu var MÓSA-bakter-
ían nær eingöngu tengd sjúkra-
húsum og einstaklingum sem 
höfðu verið þar inni. Síðan hefur 
nýgengi hennar aukist utan sjúkra-
húsa, eftir því sem það jókst þar 
inni. Enn er hún einkum tengd ein-
staklingum sem hafa verið að fara 
inn og út af sjúkrahúsum, til dæmis 
öldruðum. Öldrunarstofnanir geta 
fengið hana inn til sín sem þýðir að 
erfiðara getur reynst að stöðva 
útbreiðsluna enda mun erfiðara að 
beita ströngum sýkingavörnum á 
öldrunarheimilum heldur en á 
sjúkrahúsum.“

Karl segir enn fremur að fyrst 
hafi farið að bera á bakteríunni 
hjá fólki án tengsla við sjúkrahús 
á Íslandi á síðasta ári. Á þessu ári 
hafi tíðnin aukist á sama hátt og 
gerst hefur á hinum Norðurlönd-
unum. Hún sé þó enn ekki orðin 
vandamál utan sjúkrahúsa á Norð-
urlöndunum. Á mörgum stöðum í 
Bandaríkjunum, Norður-Ameríku 
og Kanada sé þessi baktería hins 

vegar orðin verulegt vandamál úti 
í þjóðfélaginu. 

„Við höfum áhyggjur af því að 
ónæmið hjá þessum bakteríum 
komi til með að þróast nokkuð 
hliðstætt utan spítala og innan. Á 
sumum stöðum í Bandaríkjunum 
er tíðni ónæmu stofnanna komin 
allt upp í 70 prósent og þá er þetta 
orðið vandamál hvað meðferð 
varðar. Menn svara þá ekki hefð-
bundinni meðferð, en geta gengið 
með sýkinguna, sem fer ef til vill 
versnandi áður en að hægt er að 

greina hana réttilega og gefa rétta 
meðferð.“

Spurður hvernig þessar sýk-
ingar lýsi sér segir Karl að þetta 
séu oftast húð- og sárasýkingar. 
Þær geti svo leitt til dýpri ígerða 
og alvarlegri sýkinga.  Þótt lang-
flestar sýkinganna séu tiltölulega 
meinlausar, þá er rétt að benda 
læknum á að vera á varðbergi 
gagnvart þessari þróun og senda 
sýni í ræktun við slæmar sýkingar 
og eins ef svörun við meðferð er 
lítil eða engin. 

Skæð baktería tekin 
að breiðast út hér
Illræmda spítalabakterían MÓSA er nú tekin að breiðast út og herja á fólk utan 
sjúkrahúsa hér á landi. Hún hefur færst í aukana á milli ára. Þessi þróun veldur 
heilbrigðisyfirvöldum áhyggjum, að sögn Karls G. Kristinssonar yfirlæknis.

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

 Ritstjóri og 
tveir blaðamenn danska blaðsins 
Berlingske Tidende voru í gær 
sýknaðir fyrir dómi í Kaupmanna-
höfn af ákæru um að hafa mis-
farið með trúnaðargögn ríkisins í 
greinaflokki um Íraksmálið sem 
birtur var í blaðinu á árinu 2004. 

Borgardómur Kaupmannahafn-
ar komst að þeirri niðurstöðu að 
Niels Lunde ritstjóri og blaða-
mennirnir Michael Bjerre og 
Jesper Larsen hefðu með skrifun-
um höndlað í þágu almannahags-
muna. Ákæran byggði á því að 
blaðamennirnir hefðu gerst brot-
legir við lög um öryggi ríkisins 
með því að vitna í trúnaðarskýrsl-

ur leyniþjónustu danska hersins. 
Í skýrslunum kom fram, að 

engar vísbendingar hefðu fundist 
um að Íraksstjórn Saddams Huss-
ein réði yfir gereyðingarvopnum. 
Fyrrverandi leyniþjónustumaður, 
sem átti þátt í að semja umræddar 
skýrslur, hafði áður hlotið dóm 
fyrir að bregðast skyldum sínum 
með því að leka þessum trúnaðar-
gögnum til fjölmiðla. 

Lunde sagði eftir að dómur féll 
í gær að með honum hefði unnist 
„mikill sigur fyrir hið opna 
samfélag“.

Michael Jørgensen ríkissak-
sóknari hafði ekki ákveðið hvort 
hann færi fram á áfrýjun.

Brutu ekki gegn þjóðaröryggi

 John Bolton 
hættir innan fárra vikna sem 
sendiherra Bandaríkjanna hjá 
Sameinuðu þjóðunum þar sem 
öldungadeild Bandaríkjaþings 
fæst ekki til þess að staðfesta 
tilnefningu hans í embættið.

Bolton hefur gegnt embættinu 
til bráðabirgða í meira en ár 
samkvæmt tilnefningu frá 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta. Hann sagðist í gær „afar 
vonsvikinn vegna þess að fáeinir 
bandarískir öldungadeildarþing-
menn hafa komið í veg fyrir að 
Bolton sendiherra hafi þá 
kosningu sem hann átti skilið í 
öldungadeildinni“.

Bush segist vera 
afar vonsvikinn

Sjón, finnur þú til samkenndar 
með Kertasníki?

 Stefanía Katrín Karlsdóttir, sem 
lætur senn af störfum sem bæjarstjóri í Árborg, fær 
greidd laun í tólf mánuði frá því að hún lætur af 
störfum. Hún tók við sem bæjarstjóri fyrir um hálfu 
ári er Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 
mynduðu meirihluta í sveitarfélaginu. 

Samkvæmt samningi sem hún gerði við sveitarfé-
lagið eru mánaðarlaun hennar um 1.200 þúsund 
krónur á mánuði. Samtals munu bæjarstjóraskiptin 
því kosta rúmar fjórtán milljónir.

Ragnheiður Hergeirsdóttir, oddviti Samfylking-
arinnar, verður nýr bæjarstjóri í Árborg. Hún segir 
samhug ríkja hjá fulltrúum Samfylkingarinnar, 
Framsóknarflokks og Vinstri grænna. „Mér líst vel á 
þetta samstarf og hef trú á því að við munum standa 
saman að því að efla sveitarfélagið enn frekar. Ég 
legg áherslu á að eiga gott samstarf við alla þá sem 
koma að málefnum sveitarfélagsins. Við munum 

beita okkur af hörku fyrir því að Suðurlandsvegur 
verði tvöfaldaður svo dæmi sé tekið.“

Þorvaldur Guðmundsson, oddviti Framsóknar-
flokksins í sveitarstjórninni, verður forseti bæjar-
stjórnar en formleg meirihlutaskipti verða á fundi 
bæjarstjórnar á fimmtudaginn.

Bilun varð í netkerfi Símans 
sem varð til þess að ekki var hægt 
að greiða með greiðslukortum í 
verslunum víðs vegar um Hafnar-
fjörð á milli klukkan sjö og átta í 
gærkvöldi.

Helga Kristjánsdóttir, vaktstjóri 
Krónunnar í Hafnarfirði, segir að 
nokkur óþægindi hafi skapast 
vegna þessa og að nokkrir við-
skiptavinir hafi skilið kerrur sínar 
eftir í versluninni vegna bilunar-
innar. „Flestir tóku þessu þó vel og 
við buðum viðskiptavinunum upp á 
konfekt vegna óþægindanna sem 
ástandið skapaði.“ 

Bilunin stóð yfir í tæpa klukku-
stund.

Kortafærslu-
kerfið bilaði

Karlmaðurinn
sem lést í 
umferðarslysi
á Suðurlands-
vegi síðastlið-
inn laugardag 
hét Ásgeir Jón 
Einarsson, til 
heimilis að 
Fljótaseli 10 í 
Reykjavík.
Ásgeir Jón var 
fæddur 1977. 

Hann var ókvæntur og 
barnlaus.

Lést í umferð-
arslysi

Stúlkan sem 
lést í umferð-
arslysi á 
Suðurlands-
vegi á laugar-
daginn hét 
Svandís Þula 
Ásgeirsdóttir, 
fædd 26. febrú-
ar árið 2001. 
Svandís Þula 
var til heimilis 
að Sandavaði 1 
í Reykjavík. 

Foreldrar hennar heita Hrefna 
Björk Sigurðardóttir og Ásgeir 
Ingvi Jónsson.

Lést í umferð-
arslysi





 Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, kynnti í gær 
fyrir ríkisstjórn og þingi áform 
um að endurnýja kjarnorkuvopna-
búr landsins. Að mati stjórnmála-
skýrenda er þetta eitt síðasta stóra 
málið sem Blair beitir sér fyrir í 
stjórnartíð sinni, en hann hefur 
sagst ætla að hverfa frá völdum 
næsta sumar. 

Breski flotinn á fjóra kjarn-
orkuknúna kafbáta, sem hver um 
sig getur borið allt að 16 Trident-
kjarnorkuflaugar, en gert er ráð 
fyrir að taka þessa kafbáta úr 
umferð ekki síðar en árið 2024. 

Þótt sumir þingmenn hafi hvatt 
stjórnvöld til að framlengja líf-
tíma kjarnorkuvopnaflotans og 
fresta ákvörðun um endurnýjun 
hans hefur bæði Blair og Gordon 
Brown, núverandi fjármálaráð-
herra sem almennt er búist við að 
muni taka við af Blair, heitið því 
að leggja fram stjórnartillögu að 
endurnýjunaráætlun fyrir lok 
þessa árs. 

Blair lagði til, að kjarnaoddum 
í kjarnorkuvopnabúri Breta yrði 
fækkað úr 200 í 160. Hann sagði á 
þingi að lok Kalda stríðsins færðu 
enga tryggingu á því að koma 
mætti í veg fyrir nýja „meirihátt-
ar kjarnorkuhættu“ og vísaði til 
kjarnorkuáforma Írans og Norður-
Kóreu til stuðnings máli sínu.

„Í grundvallaratriðum er hér 
um að ræða ákvörðun um það 
hvernig verja á landið,“ sagði tals-
maður Blairs í gær. „Í þessu sam-
hengi skiptir ekki aðeins máli að 
við lifum í óstöðugum heimi, held-
ur óstöðugum heimi þar sem lönd 
sem eru fjarri því að vera stöðug 

lýðræðisríki eru að reyna að verða 
sér úti um kjarnorkuvopn.“

Í heimahöfn bresku kjarnorku-
kafbátanna, flotastöðinni Faslane 
í Skotlandi, mættu í gær um 100 
manns til að mótmæla ákvörðun 
Blairs. Andstæðingar hennar 
segja að endurnýjun kafbátanna 
muni kosta allt að 76 milljarða 

sterlingspunda, andvirði yfir 
10.000 milljarða króna. Kate Hud-
son, oddviti baráttusamtaka gegn 
kjarnorkuvígvæðingu, sagði að 
ráðamenn í Íran og Norður-Kóreu 
myndu túlka ákvörðun Blairs sem 
staðfestingu á réttmæti eigin 
kjarnorkuvígvæðingarstefnu.

Stefna að endurnýj-
un kjarnorkuvopna
Breski forsætisráðherrann kynnti í gær tillögu að áætlun um endurnýjun kjarn-
orkuvopnabúrs Breta. Andstæðingar áformanna, sem einnig eru innan Verka-
mannaflokksins, vilja fresta ákvörðuninni og framlengja líftíma núverandi flota. 
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 Geir H. Haarde forsæt-
isráðherra sagði á Alþingi í gær að 
við ákvörðun um stuðning 
íslenskra stjórnvalda við innrás-
ina í Írak í mars 2003 hefði mátt 
hafa betra samráð við utanríkis-
málanefnd þingsins. Formenn 
Samfylkingarinnar og vinstri 
grænna tóku málið upp í óundir-
búnum fyrirspurnum á þinginu og 
inntu ráðherrann eftir afstöðu 
hans til málsins í ljósi nýlegrar 
yfirlýsingar formanns Framsókn-
arflokksins.

Geir H. Haarde ítrekaði fyrri 

orð sín um að í stuðningnum hafi í 
fyrsta lagi falist heimild til yfir-
flugs og lendinga á Keflavíkur-
flugvelli. Alþingi hafi svo sam-
þykkt 300 milljóna króna 
fjárveitingu til uppbyggingar-
starfs, mannúðar- og neyðarað-

stoðar. Hann sagði alltaf hægt að 
vera vitur eftir á en kvaðst telja 
að ákvörðunin hafi verið rétt 
miðað við fyrirliggjandi forsend-
ur. „Hvort síðan hefði mátt hafa 
meira og betra samráð við utan-
ríkismálanefnd þá er það sjálfsagt 
rétt að það hefði verið betra og 
heppilegra að það hefði verið gert 
en það var sem sagt ekki svo.“ 

Geir sagðist ennfremur ekki 
vita betur en að Bandaríkjamenn 
og bandamenn þeirra hefðu ennþá 
heimild til yfirflugs og lendinga á 
Keflavíkurflugvelli.

Hefði mátt hafa betra samráð 
við utanríkismálanefnd Sigurjón Þórðarson, 

þingmaður Frjálslynda flokksins, 
telur forseta Alþingis leggja 
Frjálslynda flokkinn í einelti. 
Sigurjón gerði í gær athugasemd í 
þinginu við að fá ekki að bera upp 
fyrirspurn til ráðherra og taldi 
þingflokkum mismunað. For-
dæmdi hann vinnubrögð Sólveigar 
Pétursdóttur forseta sem kippti 
sér lítið upp við ákúrurnar og 
vísaði ásökunum um óeðlileg 
vinnubrögð á bug. 

Magnús Þór, flokksbróðir 
Sigurjóns, sagði hann hafa ætlað 
að spyrja sjávarútvegsráðherra út 
í sláandi niðurstöður úr stofnmæl-
ingu Hafrannsóknastofnunar. 

Segja flokkinn 
lagðan í einelti

Haraldur Hannes 
Guðmundsson, sem ráðist var á í 
Lundúnum 19. nóvember, er 
kominn úr lífshættu. Hann er 
byrjaður að svara spurningum 
með bendingum og virðist átta sig 
á aðstæðum. Í gær var vonast til 
þess að hann mætti flytja af 
gjörgæslu á næstunni.

Enn hefur hann þó ekki tjáð 
sig munnlega og því margt á 
huldu um ástand hans, að sögn 
Harðar Helga Helgasonar, vinar 
Haraldar. 

Fjórir einstaklingar hafa nú 
verið handteknir vegna máls 
Haraldar, sem var misþyrmt í 
Bethnal Green-hverfinu í Austur-
Lundúnum. Tveir menn voru 
handteknir fyrir helgi, annar á 
fimmtudaginn og hinn á föstudag-
inn. Þeim var sleppt eftir yfir-
heyrslur, gegn tryggingu. 
Lögreglan útilokar ekki að 
mennirnir hafi komið að ódæðinu.

Talsmaður lögreglunnar er 
bjartsýnn um að komist til botns í 
málinu, en segir það munu taka 
nokkurn tíma að safna saman 
sönnunargögnum.

Úr lífshættu

Óttast var að valdarán 
væri hafið á Fiji-eyjum í 
gærmorgun, þegar hersveitir 
komu upp vegatálmum í höfuð-
borginni Suva og hófu að afvopna 
lögreglu. Af því varð þó ekki, en 
ástandið er afar óstöðugt í 
landinu.

Frank Bainimarama, yfirmað-
ur hersins, hefur hótað að steypa 
Laisenia Qarase forsætisráð-
herra af stóli því hann sakar 
hann um spillingu. Einkum er 
hann reiður yfir nýrri löggjöf þar 
sem þeim sem stóðu að valdaráni 
á Fiji-eyjum árið 2000 er veitt 
sakaruppgjöf.

Valdarán hefur þrisvar verið 
gert á Fiji á síðustu 19 árunum.

Herinn afvopn-
aði lögreglu

Evrópska lyfja-
stofnunin hefur nýlega komist að 
þeirri niðurstöðu að ekki hafi 
tekist með ótvíræðum hætti að 
tengja alvarlegar geðrænar 
aukaverkanir hjá börnum við 
notkun inflúensulyfsins Tamiflu, 
að því er fram kemur á vefsíðu 
Lyfjastofnunar. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
nýverið var óttast að Tamiflu 
hefði geðrænar aukaverkanir. Þær 
upplýsingar voru þá til skoðunar 
hjá heilbrigðisyfirvöldum í 
Evrópu. Eftir niðurstöðu Evrópsku 
lyfjastofnunarinnar þarf ekki að 
breyta núgildandi leiðbeiningum 
til lækna um ávísun Tamiflu, segir 
Lyfjastofnun.

Tamiflu veldur 
ekki geðsýki





Viðskiptavinir athugið!
Hef fest kaup á Hárgreiðslu-

stofunni Greiðunni að 
Háaleitisbraut 58-60. 

Hægt er að panta tíma hjá mér 
í síma 581-3090. 

Bestu kveðjur,

Hrafnhildur Arnardóttir

„Það er lykilatriði að 
aðgreina akstursstefnur á 
umferðaræðunum í grennd við 
höfuðborgarsvæðið, hvort sem 
það er með tvöföldun eða öðrum 
lausnum,“ segir Ágúst Mogensen, 
forstöðumaður Rannsóknar-
nefndar umferðarslysa. Eins og 
greint var frá í Fréttablaðinu í 
gær hafa 54 látið lífið í umferðar-
slysum á Suðurlandsvegi frá 
árinu 1972.

Ung stúlka og tæplega þrítug-
ur maður létust í hörðum árekstri 
tveggja bíla á Sandskeiði síðast-
liðinn laugardag en átta ára gam-
all drengur slasaðist alvarlega í 
árekstrinum. Hann dvelur nú á 
Barnaspítala Hringsins en líðan 
hans er stöðug. 

Ágúst segir nauðsynlegt að 
vinna hratt og vel að aðgreiningu 
akstursstefna á helstu umferða-
ræðum í grennd við höfuðborgar-
svæðið. „Það hefur verið sjónar-
mið nefndarinnar, allt frá því árið 
2001, að það sé nauðsynlegt að 
aðgreina akstursstefnur á Suður-
landsvegi, Vesturlandsvegi og 
Reykjanesbraut. Það er lykilat-
riði að aðgreina akstursstefnur 
hvort sem það verður gert með 
tvöföldun eða öðrum lausnum. 
Það þarf að flýta þessum fram-
kvæmdum eins og kostur er en að 
lokum er þetta alltaf spurning um 
pólitískan vilja ráðamanna og for-
gangsröðun þeirra.“

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hverwagerði, telur stjórn-
völd þurfa að bregðast tafarlaust 
við tíðum umferðarslysum með 
róttækum samgöngumúrbótum. 
„Það er samstaða meðal Sunn-
lendinga um að það sé forgangs-
mál að tvöfalda Suðurlandsveg. 
Ég furða mig á þeim ummælum 
[Jóns Rögnvaldssonar] vegamála-
stjóra að óþarft sé að tvöfalda 
Suðurlandsveg.

Allar upplýsingar benda til 
þess að nauðsynlegt sé að tvö-
falda veginn. Þegar ákvörðun var 
tekin um að tvöfalda Reykjanes-
braut var umferð þar minni en 

hún mælist nú um Suðurlands-
veg. Á þeim forsendum finnst 
mér sérkennilegt að halda því 
fram að umferð á Suðurlandsvegi 
sé ekki nægilega mikil svo að 
réttlætanlegt sé að ráðast í tvö-
földun vegarins.“

Jón Rögnvaldsson segir stjórn-
málamenn ráða för en þeirra verk 
sé vandmeðfarið. „Stjórnmála-
menn ráða för í þessu eins og 
öðru þegar kemur að vegafram-
kvæmdum. Það er í þeirra hönd-

um að ákveða hvernig fé er varið 
og í hvaða framkvæmdir á að ráð-
ast á hverjum tíma. Ég er auðvit-
að hlynntur því að auka öryggi á 
vegum landsins sem allra mest. 
En grundvallaspurningin er þessi: 
hvenær er verið að auka umferð-
aröryggi og hvenær hættir maður 
að fá eitthvað fyrir viðbótar-
kostnaðinn? Þetta er viðkvæmur 
málaflokkur og það þurfa allir, 
sem að honum koma, að vanda til 
verka.“

Akstursstefnur verði 
aðgreindar sem fyrst
Það á að vera forgangsmál að tvöfalda Suðurlandsveg, segir bæjarstjórinn í 
Hveragerði. Nauðsynlegt að aðgreina akstursstefnur á vegunum í grennd við 
höfuðborgarsvæðið. Spurning um forgangsröðun, segir vegamálstjóri.

Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra segir það stefnu 
sína að tvöfalda Suðurlandsveg. 
Jafnframt séu í undirbúningi 
aðgerðir til að bæta umferðarör-
yggi á veginum, í samræmi við 
samþykkt ríkisstjórnarinnar um 
milljarðs króna framlag til umferð-
aröryggisframkvæmda á Suður-
landsvegi og Vesturlandsvegi. 

„Stefnan er tvöföldun,“ segir 
Sturla en bendir á að slík fram-
kvæmd taki um fjögur ár og kosti 
5-7 milljarða króna. Það sé því á 
endanum undir Alþingi komið 
hvort peningar fáist til verksins. 
„Ég tel óhjákvæmilegt að gera það 
sem við getum til að aðskilja akst-

ursstefnur og breikka veginn þar 
sem það er hægt á sama tíma og 
við vinnum að því að tvöfalda allan 
veginn.“

Til athugunar er hvort ráðast 
ber í tvöföldun Suðurlandsvegar 
undir formerkum einkafram-
kvæmdar eða með hefðbundnum 
hætti. Einkaframkvæmd gæti 
orðið til að hraða verkinu en hún 
sé dýrari. 

Sturla segir verkfræðiúttekt 
Línuhönnunar sýna að afkastageta 
og öryggi svonefnds 2+1 vegar sé 
nægileg til næstu ára en krafa 
margra, meðal annars sveitar-
stjórnarmanna, sé tvöföldun. Hann 
sé sama sinnis.

Verstu kaflarnir lagaðir strax
 Siv Friðleifsdóttir 

heilbrigðisráðherra segir 
mikilvægt að sjúklingar og aðrir 
geti treyst því að ekki séu 
hagsmunatengsl milli geðlækna 
og lyfjafyrirtækja. 

Hjálmar Árnason Framsóknar-
flokki gerði slík tengsl að 
umræðuefni á Alþingi í gær 
vegna frétta Morgunblaðsins af 
aðkomu lyfjafyrirtækis að 
jólafundi Geðlæknafélagsins. 
Sagði hann mikilvægt að línur 
væru hreinar þar sem miklir 
hagsmunir væru í húfi.

Siv tók undir hvert orð og 
sagði mikilvægt að skorið væri á 
öll slík hagsmunatengsl. 

Vill höfða til 
siðferðis lækna

Á að tvöfalda Suðurlandsveg?

Bakar þú smákökur fyrir 
jólin?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



www.toyota.is

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Opið virka daga frá kl. 9 til 18.

Þetta er verð sem sést ekki allt árið um kring
og því vissara að koma í heimsókn fyrr en síðar.

Núna geturðu 
fengið árgerð 2005 af
Yaris frá 11.656 krónum
á mánuði*.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af
aldri, akstri og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar
lenda annað hvort í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef 
bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

* m.v. Yaris Terra, 3 dyra, árgerð 2005 á 930 þús. kr. og bílasamning í 84 mánuði með 20% útborgun.

Til: Þín      

Frá: 11.656 kr. á mán.* 
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Gjöf til framtí›ar

 Fátt er meira rætt um 
á Íslandi dag en hleranir 
íslenskra stjórnvalda á tímum 
kalda stríðsins. Spurningin er 

hvort fólkið sem 
var hlerað hafi 
ógnað öryggi 
ríkisins.
Guðni Th. Jóhann-
esson sagnfræð-
ingur, Einar Kr. 
Guðfinnsson,
alþingismaður og 
ráðherra, og Jón 
Baldvin Hanni-
balsson, fyrrver-

andi ráðherra og gestakennari við 
stjórnmálafræðiskor H.Í., munu 
ræða þessa spurningu á opnum 
hádegisfundi stjórnmálafræði-
skorar og Stofnunar stjórnsýslu-
fræða og stjórnmála á miðviku-
daginn. Fundurinn fer fram í 
Öskju, náttúrufræðahúsi háskól-
ans, klukkan 12 til 13.15. 

Umræða um 
óvini ríksins

Sigurður Kári Kristjánsson, 
formaður menntamálanefndar Alþingis, 
óttast ekki að frumvarp um Ríkisútvarpið 
ohf. brjóti gegn samkeppnislögum. 

Samkeppniseftirlitið telur frumvarpið 
fela í sér samkeppnislega mismunun og í 
áliti til menntamálanefndar eru lagðir til 
tveir kostir til að sneiða hjá henni. Annars 
vegar að RÚV hverfi af auglýsingamarkaði 
og hins vegar að fyrirtækið haldi úti 
sérstakri rás eða rásum er aðeins njóti 
auglýsingatekna en ekki skatttekna. 

Sigurður Kári segir að nefndin hafi farið 
yfir álitið. „Samkeppniseftirlitið leggur til 
tvær leiðir. Önnur er að RÚV hverfi af auglýsinga-
markaði en það var ekki tekið tillit til þess þar sem 
það stendur ekki vilji til þess á Alþingi. Hin mælir 
fyrir um að í raun verði reknar tvær stöðvar. Það er 

ekki markmiðið að rásum RÚV fjölgi.“
Sigurður Kári segir að auk Samkeppnis-

eftirlitsins hafi einkamiðlarnir, Viðskipta-
ráð, Blaðamannafélagið og fleiri krafist þess 
að ríkið hverfi af auglýsingamarkaði eða að 
auglýsingatekjurnar verði takmarkaðar. 
Komið sé til móts við þau sjónarmið með 
takmörkunum. „Svo má alltaf deila um hvort 
ganga hefði átt lengra. Ég hef viðurkennt að 
ég hefði viljað ganga lengra en þetta var það 
samkomulag sem náðist og þar við situr.“

Og Sigurður hefur ekki áhyggjur af því 
að RÚV-lögin brjóti gegn samkeppnislögum. 
„Nei. Ég tel að við séum á þurru landi hvað 

það varðar. Ef ég hefði haft slíkar áhyggjur hefði ég 
ekki skrifað undir þessar tillögur. Þar fyrir utan eru 
þetta sérlög sem ganga framar almennum lögum,“ 
segir Sigurður Kári Kristjánsson.

Niðurstöður úr 
nýjum rannsóknum á þyngd 
barna á höfuðborgarsvæðinu á 
aldrinum 6 til 14 ára benda til 
þess að tengsl séu á milli offitu 
barna og félagslegrar stöðu for-
eldra þeirra.

Tíðni offitu er hærri í hverf-
um þar sem menntunarstig for-
eldra barna er lágt en í hverfum 
þar sem menntunarstig er 
hærra.

Skólar í Breiðholtinu, Kópa-
voginum og Árbænum koma 
verst út, með tíðni offitu um og 
yfir 30 prósent,  en skólar í Hlíða-
hverfi, Fossvogi, Seltjarnarnesi 
og Grafarvogi koma best út, með 
tíðni offitu á milli 13 og 14 pró-
sent.

Hægt er að skoða niðurstöð-
urnar á vefsíðu Heilsugæslunnar 
í Reykjavík, www.heilsugaeslan.
is.

Breiðholtið kemur 
verst út í könnun

 Hvaða rithöfundur er 
tilnefndur til ítalskra verðlauna 
fyrir skáldsöguna Svaninn?

 Í leiðara hvaða dagblaðs voru 
Íslendinga harðlega gagnrýndir?

 Hver varð efstur í forvali VG 
á höfuðborgarsvæðinu? 

 Illviðri voru óvenju tíð í 
nóvembermánuði og í kuldakast-
inu sem kom um miðjan mánuð-
inn fór frostið niður í -13,6°C í 
Reykjavík og -15,2°C á Akureyri. 
Þrátt fyrir það mældist meðalhit-
inn í Reykjavík 0,1°C yfir 
meðaltali en á Akureyri fór 
meðalhitinn 0,7°C undir. 

„Nóvembermánuður hefur 
verið einkar óhagstæður í 
veðurfarslegu tilliti ef á heildina 
er litið,“ segir Sigurður Þ. 
Ragnarsson, veðurfræðingur á 
veðurstofu Stöðvar 2. 

Hvassast var á landinu hinn 5. 
nóvember en þá mældist tíu 
mínútna meðalvindhraði 44,9 m/s 
á Gagnheiðarhnúki og vindhviður 
sem mældust 56,8 m/s.

Illviðri tíð

Páll Gunnar Pálsson, 
forstjóri Samkeppniseftirlitsins, 
segir frumvarpið um hlutafélaga-
væðingu Ríkisútvarpsins, sem 
afgreitt hefur verið út úr mennta-
málanefnd og bíður efnismeðferð-
ar á Alþingi, stangast á við sam-
keppnislög.

„Löggjafinn getur ákveðið að 
RÚV skuli vera þátttakandi á aug-
lýsingamarkaði og tekur þá ákvörð-
un, vitandi það, að RÚV geti búið 
til eftirsóknarvert efni á grund-
velli ríkistekna sem síðan eykur 
áhorf eða hlustun og þar með styrk-
ir stöðu Ríkisútvarpsins sem aug-
lýsanda.“

Páll Gunnar segir þessa stöðu 
stríða gegna meginstoð samkeppn-
islaganna. „Þessi staða skekkir 
samkeppnisstöðuna gagnvart 
keppinautunum sem ekki hafa rík-
istekjurnar. Samkeppniseftirlitið 
verður að taka tillit til þess að lög-
gjafinn hefur ákveðið að fara þessa 
tilteknu leið sem hann velur en 

okkur ber skylda til þess að vekja 
athygli á því ef lögin eru ekki í takt 
við markmið samkeppnislaganna, 
eins og í þessu tiltekna tilfelli. En 
ákvörðun um takmörkun á auglýs-
ingum, eins og frumvarpið gerir 
ráð fyrir, er til bóta þó hún gangi 
ekki eins og langt og við leggjum 
til.“

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær skilaði Páll Gunnar 
inn áliti til menntamálanefndar þar 
sem hann sagði frumvarp um hluta-
félagavæðingu RÚV fela í sér 
„samkeppnislega mismunun“. 
Hann sagði tvo kosti koma til 
greina ef koma ætti í veg fyrir mis-
mununina, að RÚV hverfi alfarið 
af auglýsingamarkaði og hins 
vegar að starfi RÚV á auglýsinga-
markaði þá „fari sú starfsemi fram 
á vegum sérstakra hljóð- og sjón-
varpsstöðva eða -rása sem alfarið 
verði fjármagnaðar með auglýs-
ingatekjum,“ til að tryggja að sam-
keppnisstarfsemi RÚV sé ekki nið-

urgreidd með skattfé.
Páll Gunnar segir sérlög, eins 

og þau sem lögð eru til með frum-
varpi um hlutafélagavæðingu RÚV, 
ganga framar samkeppnislögum 
en tekur fram að félög á markaði 
séu stöðugt að láta reyna á tengsl 
sérlaga og almennra laga. „Það er 
stöðugt verið að láta reyna á tengsl 
sérlaga og almennra laga í okkar 

starfi, meðal annars fyrir áfrýjun-
arnefndum og dómstólum, ef svo 
ber undir.“

Samkvæmt frumvarpinu, sem 
bíður meðferðar á Alþingi, verður 
áfram bannað að selja auglýsingar  
á ruv.is auk þess sem lagt er til að 
kostunarþáttur auglýsingatekna 
verði sá sami og hann er nú, um tíu 
prósent.

RÚV-frumvarpið stangast 
á við samkeppnislög
Páll Gunnar Pálsson segir frumvarp um RÚV ohf. ganga gegn samkeppnislögum. Sérlög, sem lögð eru til 
með frumvarpi um RÚV ohf., ganga framar samkeppnislögum. Stöðugt verið að láta reyna á tengsl sérlaga 
og almennra laga.



Verði ykkur að góðu!



Fimmtudaginn 7. desember efnir Græni krossinn til sinnar fyrstu 
ráðstefnu um öryggis- og heilbrigðismál  á vinnustöðum og í 

samfélaginu. Græni Krossinn eru samtök sem hafa það stefnumið að
stuðla að auknu öryggi og heilbrigði á vinnustöðum og í samfélaginu. 

 Leitast verður við að svara spurningum um hvort og hvernig 
við getum aukið árangur okkar í heilbrigðis- og öryggismálum

þannig að starfsfólk skili sér ávallt heilt heim.

Ráðstefnan er haldin á Hótel Nordica
í sal A og B og stendur frá kl. 9:00 til 16:00.

Fundarstjórar eru Ármann Kr. Ólafsson, forseti bæjarstjórnar í 
Kópavogi og Stefanía Katrín Karlsdóttir, bæjarstjóri Árborgar.

DAGSKRÁ:

8:30-9:00 Morgunverður/Skráning
Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra
Gestur Pétursson, kynnir Græna krossinn

Eyjólfur Sæmundsson, forstjóri Vinnueftirlits ríkisins
Anna Elísabet Ólafsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar

Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Icepharma
Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samiðnar

Kevin Berg, aðstoðarforstjóri Bechtel International
Árelía Eydís Guðmundsdóttir, lektor í viðskipta- og hagfræðid. HÍ

Warren McKenzie, verkefnisstjóri framkvæmda hjá Alcoa
Joe Wahba, framkvæmdastjóri Fjarðaálsverkefnisins

Andy Cameron, staðarstjóri Fjarðaálsverkefnisins
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi

Pallborðsumræður

Ráðstefnan er öllum opin á meðan húsrúm leyfir og 
þátttakendum að kostnaðarlausu. Boðið verður upp á hádegisverð.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á 
skraning@inpro.is fyrir miðvikudaginn 6. desember.

GRÆNI KROSSINN

Er hægt að skapa 
slysalausan vinnustað?

Hópur breskra lögreglu-
manna er á leiðinni til Moskvu í 
tengslum við rannsóknina á láti 
Alexanders Litvinenko. Breska 
lögreglan hefur opinberlega farið 
fram á aðstoð frá lögreglunni í 
Rússlandi og aðalsaksóknari 
Rússa hefur heitið því að veita 
alla aðstoð sem hægt er.

Bresku lögreglumennirnir 
ætla meðal annars að ræða í 
Moskvu við þrjá Rússa sem hittu 
Litvinenko í Lundúnum 1. nóvem-
ber, daginn sem hann veiktist af 
völdum geislavirka efnisins 
pólón-210. Þeir neita allir að hafa 
byrlað honum eitrið.

Þá hefur Michael Trepashkin, 
fyrrverandi njósnari sem situr í 
fangelsi í Rússlandi, beðið bresku 
lögregluna um að ræða við sig. 
Hann segir líf sitt í hættu, en jafn-
framt segist hann búa yfir mikil-
vægum upplýsingum í málinu.

Ítalski fræðimaðurinn Mario 
Scaramella, sem einnig hitti 
Litvinenko í London 1. nóvember, 
reyndist sömuleiðis vera með 
geislavirka efnið pólón 210 í lík-
ama sínum og þótt hann kenni sér 
einskis meins núna getur hann 
búist við því að fá krabbamein 
síðar á ævinni.

Á fundi þeirra í London afhenti 
Scaramella Litvinenko minnisblað 
þar sem því er haldið fram að 
morðið á blaðakonunni Önnu Polit-
kovskayu sé runnið undan rifjum 
fyrrverandi KGB-manns, Valent-
ins Velichko, og samtaka sem hann 
stýrir og eru tengd rússnesku 
leyniþjónustunni FSB. Þessi sam-
tök, sem nefnast Virðing og heið-
ur, hafi jafnframt haft uppi áform 
um að koma bæði Litvinenko og 
Scaramella fyrir kattarnef. Breska 
dagblaðið Daily Telegraph skýrði 
frá þessu nú um helgina.

Ekkert er þó vitað hvað hæft 
er í þessum ásöknum, frekar en 
ásökunum Litvinenkos á dánar-
beði um að Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti bæri sjálfur ábyrgð 
á því að eitrað hefði verið fyrir 
sér.

Velichko og samtök hans, Virð-
ing og heiður, njóta töluverðrar 
virðingar í Rússlandi og Velichko 
átti á sínum tíma þátt í að fá hol-
lenskan lækni, Arjan Erkel, laus-
an úr haldi mannræningja í 

Dagestan árið 2002.
Þá birtist á sunnudaginn í 

breska dagblaðinu Observer yfir-
lýsing frá Júlíu Svetliknaju, rúss-
neskum fræðimanni sem átti 
langt viðtal við Litvinenko fyrr á 
árinu, þar sem hún fullyrðir að 
Litvinenko hafi sagst ætla að nota 
upplýsingar sem hann hefði undir 
höndum til þess að kúga fé út úr 
rússneskum njósnurum og kaup-
sýslumönnum.

Breska lögreglan á 
leiðinni til Moskvu
Fyrrverandi KGB-njósnari sagður höfuðpaurinn í morðunum á Önnu Politskov-
skaju og Alexander Litvinenko. Litvinenko sjálfur sakaður um að hafa ætlað að 
kúga fé út úr rússneskum njósnurum og kaupsýslumönnum.

Fastlaunasamn-
ingar verða stöðugt algengari, 
einnig hjá háskólamönnum. Guð-
mundur Gunnarsson, formaður 
Rafiðnaðarsambandsins, þekkir 
fastlaunasamningana vel því um 
fjörutíu prósent rafiðnaðarmanna 
eru á einhvers konar fastlauna-
samningum. Hann segir að reynsl-
an sé góð ef rétt sé staðið að þess-
um samningum. 

„Við brýnum fyrir fólki að það 
sé vel skilgreint hvað sé innifalið í 
fastlaunasamningi. Fólk hefur 
flaskað á því að skilgreina vinnu-
tímann. Fyrirtækin hafa því litið 
svo á að þau eigi starfsmennina 
með húð og hári og geti látið þá 

vinna eins og þeim sýnist án þess 
að borga aukalega. Það er stærsti 

feillinn.“ Fastlaunasamningar 
voru til umræðu á málþingi á 
vegum BHM nýlega. Stefán Aðal-
steinsson, framkvæmdastjóri 
BHM, segir að tilhneiging sé í 
þessa átt hjá viðsemjendum 
háskólamanna.  „Við leggjum 
áherslu á það að okkur finnst eðli-
legt að hver og einn fái borgað 
fyrir sína dagvinnu og svo þá yfir-
vinnu sem hann vinnur,“ segir 
hann en telur fastlaunasamninga 
koma til greina ef útfærslan sé 
góð. Til dæmis geti menn samið 
um að fastlaunasamningur feli í 
sér tuttugu tíma í yfirvinnu að 
jafnaði. Ef unnið sé meira en það 
beri að greiða fyrir þá vinnu. 

Vinnutíma þarf að skilgreina

Jólapakkasöfnun fyrir 
bágstödd börn hófst með formleg-
um hætti á sunnudaginn þegar 
Magnús Stefánsson félagsmála-
ráðherra tendraði ljós á jólatré 
Kringlunnar að viðstöddu 
fjölmenni.

Hefð hefur skapast fyrir því 
hjá landsmönnum að kaupa gjöf 
og pakka henni inn og skilja eftir 
undir trénu, sem er staðsett á jarð-
hæð Kringlunnar. Mæðrastyrks-
nefnd Reykjavíkur og Fjölskyldu-
hjálp Íslands sjá til þess að 
pakkarnir komist til þeirra sem 
þurfa aðstoð um jólin.

Söfnun fyrir bágstödd börn

Lögreglustjórinn í 
Kópavogi hefur ákært karlmann 
fyrir að leggja hendur á þáverandi 
sambýliskonu sína. Maðurinn tók 
konuna kverkataki, greip um 
upphandleggi hennar og hristi 
hana með þeim afleiðingum að hún 
bólgnaði og hlaut húðblæðingar 
aftan á hálsi og barka, auk 
marbletta á handleggjum og þreifi-
eymsla á brjósti. 

Þess er krafist að maðurinn 
verði dæmdur til refsingar og fer 
sambýliskonan þess á leit að hann 
verði dæmdur til að greiða henni 
skaðabætur með vöxtum og 
dráttarvöxtum. Málið verður tekið 
fyrir í Héraðsdómi Reykjaness. 

Meiddi sambýl-
iskonu sína illa

Hjón á fimmtugs-
aldri lentu í bílslysi á móts við 
bæinn Klukkufell í Reykhólasveit 
um klukkan þrjú á sunnudaginn. 
Að sögn lögreglunnar í Búðardal 
var mikil hálka á veginum og 
missti ökumaðurinn stjórn á bíln-
um sem lenti utan vegar.

 Bíllinn valt nokkra hringi og 
endaði um 50 metra frá veginum. 
Hjónin voru flutt á slysadeild í 
Reykjavík eftir slysið en eru ekki 
alvarlega slösuð. Bíllinn er 
gjörónýtur eftir. 
Að sögn lögreglunnar í Búðardal 
komu bílbelti í veg fyrir að 
meiðsli hjónanna urðu ekki meiri 
eða alvarlegri.

Lenti 50 metr-
um utan vegar





Óttast er að ríflega eitt þúsund 
manns hafi farist þegar fellibylurinn Durian 
reið yfir Filippseyjar aðfaranótt föstudags. Sól-
veig Þorvaldsdóttir verkfræðingur lagði af stað 
í gær á vegum Rauða krossins til að vinna að 
uppbyggingu á svæðinu.

„Rauði krossinn er mjög stór og fjölbreytt 
samtök sem sinna margs kyns verkefnum, neyð-
araðstoð þar á meðal. Þegar hamfarir verða, líkt 
og urðu á Filippseyjum, þá kemur alls konar 
fólk frá Rauða krossinum á svæðið og er mikil-
vægt að samhæfa þetta nýja afl sem er að koma. 
Ég verð í teymi sem er sérstaklega sent til þess 
að samhæfa störf þessara aðila,“ sagði Sólveig, 
sem var á leiðinni út á Keflavíkurflugvöll meðan 
hún talaði við Fréttablaðið.

Starfsfólk Rauða krossins hefur verið við 
störf á Filippseyjum síðan veðurofsinn gekk 
yfir miðbik eyjaklasans, en samt sem áður bíður 
Sólveigar og félaga hennar mikið starf.

Fellibylnum fylgdu gríðarlegar aurskriður 

og grófust heil þorp á eyjunni Luzon undir eins 
og hálfs metra djúpri leðju þegar veðurofsinn 
gekk yfir miðbik eyjaklasans.

Talið er að um 40.000 manns hafi misst heim-
ili sín og í gær höfðu 450 fundist látnir, 507 voru 
slasaðir og 599 var enn saknað, samkvæmt opin-

berum tölum. Yfirvöld gerðu ekki ráð fyrir að 
finna fleiri á lífi.

„Á þessari stundu, ekki lengur. Því miður,“ 
sagði Juan Garcia, borgarstjóri borgarinnar 
Guinobatan sem er í rústum eftir ofviðrið.

Gloria Macapagal Arroyo forseti lýsti yfir 
neyðarástandi á sunnudag, svo að auðveldara 
væri fyrir ríkisstjórnina að deila út fé sem 
ætlað er til neyðarhjálpar.

„Sólveig mun stjórna dreifingu hjálpargagna 
og verður að störfum með neyðarteymi Rauða 
krossins í um það bil einn mánuð,“ segir í til-
kynningu frá Rauða krossinum um för hennar. 
Filippseyski Rauði krossinn hefur sagt að nauð-
synlegt sé að koma hreinu drykkjarvatni, mat, 
teppum og segldúkum sem allra fyrst til þeirra 
sem lifðu óveðrið af. Durian, sem er fjórði felli-
bylurinn sem skellur á Filippseyjum síðan í lok 
september, færði sig til Víetnams í gærkvöldi, 
þar sem tugþúsundir yfirgáfu heimili sín og 
flúðu í neyðarskýli.

Íslendingar aðstoða á Filippseyjum

 Töluvert minni snjór virðist 
vera á skíðasvæðum í Evrópu en var í 
fyrra og sum svæðin verða lokuð 
skíðamönnum lengur en til stóð. 
Tindar fjallanna eru flestir hvítir, en 
hlíðarnar grænar. Hlákan nær upp í 
2.000 metra.
 Trausti Jónsson hjá Veðurstofu 
Íslands staðfesti þetta í gær, en spáði 
þó snjókomu með helginni. Trausti 
benti enn fremur á að spáð væri frosti 
í Sviss eftir helgina. Samt sem áður 
mætti búast við áframhaldandi 
hlýindum í Evrópu, almennt séð. 
Trausti telur ekki ástæðu fyrir 
jólaferðalanga til að hafa sérstakar 
áhyggjur af snjóleysinu, því allt geti 

þetta breyst á einum degi.
Lilja Jónsdóttir hjá Úrvali-Útsýn 

tekur í sama streng og bendir á að 
skíðasvæðin séu í 1.200 metra hæð. 
Hún láti ekki snjóleysi raska ró sinni 
fyrr en nær dragi jólum, til að mynda 
um miðjan mánuðinn. „Þetta verður 
vonandi allt í lagi,“ sagði hún í gær.

Samkvæmt gervihnattamyndum frá 
Veðurstofunni er einnig minni snjór 
víðast hvar í Bandaríkjunum en var í 
fyrra, en þó er þar meiri snjór en í 
Evrópu.

 Fólksbíll og vörubíll 
lentu í árekstri á Vesturlandsvegi, 
til móts við bifreiðaskoðunina 
Frumherja, um áttaleytið á 
mánudagsmorgun. Ökumaður 
vörubílsins ætlaði að taka fram 
fram úr fólksbílnum en keyrði 
utan í hliðina á honum. Fólksbíll-
inn lenti utan vegar. Ökumaður 
fólksbílsins slasaðist í árekstrin-
um og var fluttur á slysadeild. 
Hann er ekki mikið slasaður. 
Fólksbíllinn var fjarlægður af 
slysstað með krana og er hann 
mikið skemmdur. Ökumann 
vörubílsins sakaði ekki í árekstr-
inum.

Árekstur á 
Vesturlandsvegi

Áhrif lækkunar 
virðisaukaskatts á áfengi og 
hækkun áfengisgjalds á móti 

verða rædd 
sérstaklega á 
vettvangi fjár-
málaráðuneytis-
ins.

Árni M. Mathie-
sen fjármálaráð-
herra sagði við 
umræður á 
Alþingi í gær um 
lækkun virðis-
aukaskatts á 

matvælum að breytingarnar hefðu 
valdið talsverðri ólgu og rétt væri 
að fara nánar yfir málið. 

Efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis mun því ekki taka tillit til 
þess hluta frumvarpsins í 
meðförum sínum.

Áfengisgjaldið 
verði rætt sér 
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Hugó Chavez, for-
seti Venesúela, var endurkjörinn 
forseti landsins í kosningum sem 
fram fóru í landinu um helgina. 
Hlaut Chavez 61 prósent atkvæða, 
en Manuel Rosales 38 prósent 
þegar 78 prósent atkvæða höfðu 
verið talin.

Rosales játaði sig sigraðan seint 
á sunnudagskvöld, en lofaði að 
halda áfram að berjast gegn 
Chavez, sem Rosales segir verða 
sífellt meiri einvald í landinu.

Chavez sjálfur sagði lands-
mönnum að búast við „útþenslu 
byltingarinnar“ sem ætlað er að 
deila olíuauði landsins með fátæk-
ari íbúum þess. Þakkaði hann and-
legum „föður“ sínum, Fidel Castro, 
sigurinn og sagði hann vera áfall 
fyrir George W. Bush Bandaríkja-
forseta.

„Þetta er annar ósigur djöfuls-
ins sem reynir að ráða yfir heimin-
um,“ sagði Chavez í sigurræðu 
sinni á sunnudagskvöld.

Chavez hefur setið við völd frá 
árinu 1998, og hefur á þeim tíma 
bætt hag fátækari landsmanna til 
muna, þó stjórn hans sé einnig 
sökuð um spillingu og glæpi. 
Núgildandi lög banna honum að 
bjóða sig aftur fram árið 2012, en 
hann hefur sagst ætla að reyna að 
breyta lögunum sem takmarka setu 
eins manns á forsetastóli. 

Chavez bar sigur af hólmi

 Fjörutíu og sex 
prósent kvenna sem komu í 
Kvennaathvarfið á árunum 2001-
2005 hafa verið beitt kynferðisof-
beldi einhvern tímann á ævinni. 
Fjörutíu prósent hafa verið beitt 
kynferðisofbeldi óháð heimilisof-
beldi.

„Þetta eru háar og sláandi tölur. 
Þær gefa vísbendingar um hversu 
lítið við vitum um birtingarmynd 
ofbeldis gagnvart konum,“ segir 
Ingibjörg Þórðardóttir sem hefur 
gert rannsókn um tengsl kynferð-
isofbeldis og heimilisofbeldis. 

Hún segir að sér hafi komið 
mest á óvart hve ókunnugir ofbeld-
ismenn í kynferðisofbeldi voru 

stórt hlutfall og mun stærra hlut-
fall en hjá Stígamótum, 21 prósent 
á móti tæpum 12 prósentum og 
töluvert hærra en hafi hingað til 
komið fram í erlendum rannsókn-
um.

Konur sem koma í Kvennaat-
hvarfið skilgreina ekki kynferðis-
ofbeldi sem heimilisofbeldi. Ger-
endur í heimilisofbeldi eru í 
langflestum tilfellum makar eða 
fyrrverandi makar. 

Ingibjörg segir að konur eigi 
oft erfitt með að horfast í augu við 
að þær búi við kynferðisofbeldi á 
heimili og þær átti sig heldur ekki 
á því að kynferðisofbeldi sé heim-
ilisofbeldi.

Kynferðisofbeldi á heimilum
Grunnskólakennurum

hefur fjölgað talsvert meira en 
gert var ráð fyrir í áliti nefndar 
frá 1999 sem reyndi að spá fyrir 
um þörf fyrir grunnskólakennara 
fram til ársins 2010. 

Gert var ráð fyrir að skólaárið 
2005-2006 yrði þörf fyrir 3.824 
grunnskólakennara en nú hefur 
komið á daginn að þeir eru 700 
fleiri en spáð var fyrir um. 
Grunnskólakennarar ásamt 
sérkennurum voru orðnir 4.525 
skólaárið 2005-2006. Grunnskóla-
kennurum hefur fjölgað jafnt og 
þétt á undanförnum árum eða um 
636 kennara frá árinu 2000-2006 
eða um 16 prósent.

Fleiri en gert 
var ráð fyrir

Tæplega þrítug kona 
hefur verið ákærð í Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir sérstaklega 
hættulega líkamsárás. 

Hún er ákærð fyrir að hafa í 
júní á síðasta ári veist að 
annarri konu á veitingastaðnum 
Kaffisetrinu á Laugavegi í 
Reykjavík.

Árásarkonan sló hina í 
andlitið með glasi og dró hana 
niður á gólf með þeim afleiðing-
um að hún hlaut skurð yfir 
vinstra kinnbein og við vinstra 
eyra, auk þess sem hún hlaut 
fjölda sára á andlit og útlimi, 
mar á brjóstkassa og hún 
tognaði á hægri öxl.

Þess er krafist að árásarkon-
an verði dæmd til refsingar. Að 
auki krefst fórnarlambið ríflega 
250 þúsund króna í skaðabætur, 
auk vaxta.

Ákærð fyrir 
hættulega árás 

Þetta er annar ósigur 
djöfulsins sem reynir að 

ráða yfir heiminum

Það blæs enginn 
á þetta!
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www.IKEA.is

Jólinþín byrjaí IKEA

www.IKEA.is

FLER kerti, kertadiskur, kertastjakar
ýmsir litir H7 cm 495,-

ISIG skrautkerti englar,
ýmsir litir H14 cm 390,-

ISIG ljósakróna f/6 sprittkerti
L42 B38,5 cm 990,-

ISIG kerti, 20 stk. 290,-

Er jólabæklingur IKEA 
kominn heim til þín?

Opið til 22:00 
til jóla

ISIG flotkerti 4 stk. hjörtu H3 cm 250,-

ISIG kubbakerti
Ø7 H16 cm 390,-

ISIG kubbakerti hringlaga
Ø8 H7 cm ýmsir litir 150,-

VARDAG kerti
50 stk. 17 cm695,-

KRUSIDULL kubbakerti
m/ilm Ø7 H15 cm 395,-
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 Tvö þjóðlendumál íslenskra landeigenda voru send 
Mannréttindadómstól í Evrópu í lok október. Málin varða jarðirnar 
Fjall, Breiðamörk og Kvísker í Öræfum. 

Ólafur H. Björnsson hæstaréttarlögmaður rekur málin fyrir þá 
tuttugu landeigendur sem eiga hlut að þeim. Að sögn Ólafs er málið á 
byrjunarreit því landeigendurnir þurfa að bíða í allt að þrjú ár eftir 
svari frá dómstólnum um hvort málin verði tekin fyrir. Um 80.000 mál 
bíða afgreiðslu hjá dómnum að sögn Ólafs.

Fjöldi þjóðlendumála hefur verið tekinn fyrir í íslenska dómskerf-
inu og virðist sem óánægja landeigenda fari ekki minnkandi. 

Á fimmtudaginn lögðu landeigendur á Norðausturlandi drög að 
stofnun landssamtaka landeigenda og skoruðu á ríkið að draga kröfur 
sínar í þinglýstar eignir í Þingeyjarsýslu til baka. Mikil óánægja hefur 
verið á svæðinu vegna þjóðlendukrafnanna sem Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra skilaði til óbyggðanefndar 7. nóvember. 

Að sögn Guðnýjar Sverrisdóttur, sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi, 
sem á sæti í undirbúningsnefnd að stofnun samtakanna, hafa margir 
landeigendur víðs vegar um landið haft samband við hana og lýst yfir 
áhuga á að ganga í samtökin. Guðný segir að undirbúningsnefndin 

muni hittast á föstudaginn og ræða stofnun samtakanna. Hún telur að 
samtökin verði líklega stofnuð í byrjun næsta árs. 

Nái áform um virkjanir í 
Þjórsá í byggðum Suðurlands 
fram að ganga er útlit fyrir að það 
skapi djúpstæðan ágreining auk 
þess að valda ómældum náttúru-
spjöllum til frambúðar. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í 
einróma ályktun fundar kjördæm-
isráðs Vinstrihreyfingarinnar - 
græns framboðs sem haldinn var 
á Selfossi um helgina. Er í álykt-
uninni varað við virkjunaráform-
um við Þjórsá, með hliðsjón af 
fyrrnefndri eyðileggingu og 
áhrifum sem virkjun hefði á 
landbúnað, einn burðarstólpa 
atvinnu- og mannlífs á svæðinu.

Varað við virkj-
un Þjórsár

Árið 2004 voru 
skráð samskipti við heilsugæslu-
stöðvar 1.173.629 á landinu öllu að 
því er fram kemur í nýjum tölum 
frá landlæknisembættinu. Inni í 
þessum tölum eru öll skráð viðtöl, 
vitjanir og önnur samskipti að 
símtölum undanskildum. Breyt-
ing hefur orðið á skráningu á 
heilsugæslustöðvar með tilkomu 
rafræns skráningarkerfis. 
Á landinu í heild voru tvö viðtöl á 
lækna á hvern íbúa árið 2004 en 
2,1 árið 1994. Viðtöl á hvern íbúa 
eru hlutfallslega fæst á höfuð-
borgarsvæðinu og er skýringin 
líklega sú að framboð á annarri 
heilbrigðsþjónustu er mest á því 
svæði.

Færri heim-
sóknir til lækna

Kínverskt flugfélag hefur 
tekið upp á nýjum aðferðum til að 
spara. Nú eru farþegar beðnir um 
að nota salerni flugvalla áður en 
þeir fara í flugvélar China 
Southern, svo að þeir þurfi ekki að 
nota aðstöðuna um borð.

Geti þeir ómögulega haldið í sér 
eftir að í vélarnar er komið, er 
þeim gert að greiða sem samsvarar 
70 íslenskum krónum fyrir að nota 
baðherbergin, því í þrjátíu þúsund 
feta hæð kostar hver salernisheim-
sókn nefnilega um einn lítra í 
eldsneyti og fylgir verðið eldsneyt-
iskostnaðinum, hefur norska blaðið 
VG eftir kínversku fréttastofunni 
Xinhua.

Dýrt að pissa 
í háloftunum

í sjávarútvegiAVS

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi 
auglýsir eftir umsóknum:

í styrki til rannsókna- og þróunarverkefna i sjávarútvegi. 
Lögð verður áhersla á verkefni sem snerta fiskeldi, líftækni, veiðar, vinnslu, búnað, gæði og markaði.
Styrkir AVS rannsóknasjóðs eru til hagnýtra rannsókna og ætlaðir einstaklingum, fyrirtækjum, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnunum. Stjórn sjóðsins forgangsraðar styrkjum til rannsókna i þágu verkefna 
sem auka verðmæti sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni sjávarútvegsins.

Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007.

í markaðsverkefni bleikjuafurða.
Veitt verður sérstakt 10 milljóna króna framlag næstu þrjú ár til markaðs- og sölustarfs í bleikju. 
Þessum fjármunum verður úthlutað í gegnum AVS.

Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007.

í aflaheimildir til áframeldis á þorski. 
Sjávarútvegsráðherra hefur til ráðstöfunar sérstakar aflaheimildir sem nema 500 lestum af óslægðum þorski.
Aflaheimildirnar eru ætlaðar þeim sem vilja stunda tilraunir með áframeldi á þorski

Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 22. janúar 2007 merktar: 
„Úthlutun á þorskaflaheimildum til áframeldis.“

í styrki til rannsókna- og þróunarverkefna í líftækni.
Áhersla er lögð á verkefni sem hafa sterka tengingu við atvinnulífið og leiða til tækni- og nýsköpunar 
á landsbyggðinni.

Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007 sérstaklega merktar:
„Líftækninet í auðlindanýtingu.“

Upplýsingar um líftækninetið veitir Jóhann Örlygsson (jorlygs@unak.is).

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu, www.avs.is, 
þar sem nálgast má leiðbeiningar um gerð umsókna.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi starfar á vegum sjávarútvegsráðuneytisins.

Skúlagata 4, 101 Reykjavík.
www.avs.is, avs@avs.is



 Langalgengustu brotin 
sem dæmt var fyrir í héraðsdóm-
um landsins á árunum 1993-2003 
eru umferðarlagabrot. Þeim fjölg-
aði um 52 prósent þegar þau fóru 
úr 770 árið 1993 í 1.176 árið 2005. 
Þetta kemur fram í samantekt 
Hagstofunnar á sakfellingum í 
opinberum málum 1993-2005. 

Þróunin á eðli brotanna breyt-
ist greinilega og áherslan færist 
yfir á fíkniefnin. Um og upp úr 
1993 voru næstflestir dæmdir 
fyrir þjófnað og síðan skjalaföls-
un en í byrjun tíunda áratugarins 
voru næstflestir dæmdir fyrir 
fíkniefnabrot. Sakfellingum fyrir 
slík brot hefur fjölgað mest á 
tímabilinu, þær rúmlega tífölduð-
ust.

Þegar tegundir brota eru skoð-
aðar kemur í ljós að sakfellingum 
vegna þjófnaða hefur fjölgað um 
tæpan helming. Sakfellingum 
vegna minniháttar líkamsárása 
fjölgaði um tæplega sextíu pró-
sent. Sakfellingum vegna eigna-
spjalla fjölgaði um tæp tíu prósent 
en sakfellingum vegna nytjastulds 
fækkaði nokkuð. 

Konur eru sjaldnar dæmdar í 
opinberum málum en karlar. 
Konur ná þó að vera rúmlega tut-
tugu af þeim sem dæmdir voru 
fyrir skjalafals 1993-2005, sex af 

þeim sem dæmdir voru fyrir fjár-
drátt, fjórar fyrir líkamsmeiðing-
ar af gáleysi og sjö konur voru 
dæmdar fyrir fjársvik. Í þessum 
fjórum brotaflokkum voru konur 
yfir tuttugu prósent dæmdra. 

Sakfellingum yfir konum vegna 
þjófnaðar hefur fjölgað mest 1993-
2005. Sakfellingum yfir konum 
vegna fíkniefnabrota hefur fjölg-
að verulega, eða úr sjö í 53, og sak-
fellingum vegna umferðarlaga-
brota hefur líka fjölgað mikið. 

Allir dómstólarnir eiga það 
sameiginlegt að sakfellingar 
vegna umferðarlagabrota eru 
flestar. Í flestum dómstólum eru 
sakfellingar vegna fíkniefnabrota 
næstflestar og hefur þeim fjölgað 
hlutfallslega mest í öllum dóm-
stólunum og sýnu mest á síðustu 
árum.

Sakfellingum hefur fjölgað 
hlutfallslega mest í Héraðsdómi 
Reykjaness, þar hafa þær þrefald-
ast frá árinu 2000, en fólksfjölgun 
hefur verið töluvert meiri þar en 
annars staðar á landinu. 

Í Héraðsdómi Reykjavíkur 
hafa sakfellingar vegna fíkniefna-
brota meira en tvöfaldast og einn-
ig í Héraðsdómi Suðurlands en 
stígandinn hefur verið jafnari í 
héraðsdómum Reykjavíkur og 
Reykjaness.

Sakfellingum 
vegna fíkni-
efna fjölgar
Sakfellingum vegna fíkniefnabrota fjölgaði á tíma-
bilinu 1993-2005. Sakfellingar vegna umferðarlaga-
brota eru þó langflestar. Konur eru sjaldnar dæmd-
ar í opinberum málum en karlar.

 Magnús Stefánsson félags-
málaráðherra hefur undirritað 
nýjan samning sem gerir ráð fyrir 
áframhaldandi stuðningi ráðuneyt-
isins við Sjónarhól, ráðgjafarstöð 
fyrir foreldra barna með sérþarfir. 
Styrkurinn nemur fimmtán millj-
ónum króna og gildir í þrjú ár. 

Samkomulagið felur í sér að á 
samningstímanum bjóði Sjónar-
hóll þjónustu og styðji við foreldra 
og aðra aðstandendur barna með 
sérþarfir. 

Markmiðið með starfi Sjónar-
hóls er að fjölskyldur barna með 
sérþarfir njóti jafnréttis og sam-
bærilegra lífskjara á við aðrar 
fjölskyldur í landinu.
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Viðskiptavinir Sparisjóðsins þurfa ekki að greiða neitt, bara velja 

félag til að styrkja, og Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til 

félagsins. Farðu inn á www.spar.is eða komdu við í næsta 

sparisjóði og veldu félagið sem fær þinn styrk.

Saman getum við 
safnað geðveikt miklu
Allir geta tekið þátt í söfnun til styrktar samtökum 
sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum.



 Erlendum starfs-
mönnum hefur fjölgað gríðarlega 
á síðustu tveimur árum. Jóhanna 
Waagfjörð, framkvæmdastjóri 
Haga, flutti erindi á morgunverð-
arfundi Viðskiptaráðs og Deloitte 
fyrir skömmu og sagði þar að 
erlendir starfsmenn væru sam-
tals um tvö hundruð talsins frá 
fjörutíu löndum. Þeir væru um 
níu prósent vinnuafls hjá 
Högum. 

Misjafnt er eftir fyrirtækjum 

innan Haga hversu hátt hlutfall 
erlendra starfsmanna er. Þannig 
eru tuttugu prósent starfsmanna 
hjá Aðföngum erlend og þá flest-
ir Portúgalar. Hjá Banönum eru 
starfsmennirnir hundrað og tut-
tugu prósent þeirra eru erlendir.

Hjá Ferskum kjötvörum eru 
starfsmennirnir sjötíu talsins, 
þar af þrjátíu og þrjú prósent 
erlendir. Hjá Hýsingu er rúmlega 
helmingur þeirra sextíu starfs-
manna sem þar starfa erlendir og 

hjá Bónus hafa erlendir starfs-
menn verið að færast fram í fram-
línuna. Starfsmenn Bónuss eru 
alls átta hundruð, þar af eru 
erlendir starfsmenn fjörutíu.

Jóhanna sagði að erlendir 
starfsmenn væru gríðarlega mik-
ilvægir fyrir Haga og að þeir 
hefðu reynst ákaflega vel í vinnu. 
Starfsmennirnir eru flestir frá 
Póllandi, Víetnam og Filippseyj-
um svo að dæmi séu nefnd. 

Um 200 erlendir starfsmenn 
frá fjörutíu löndum 

 Fulltrúar Samfylk-
ingarinnar og Vinstrihreyfingar-
innar í framkvæmdaráði Reykja-
víkur eru andvígir því að 
íbúðabyggð verði á Kassagerðis-
reitnum. Áform eru þar um fjórar 
sautján hæða íbúðablokkir auk 
sex fjórtán hæða atvinnubygg-
inga. Segja fulltrúar Samfylking-
ar og VG þessar hugmyndir allt 
of umfangsmiklar. Um sé að ræða 
hafnar- og athafnasvæði í 
skipulagi þar sem íbúðabyggð er 
óheimil. Skipulag íbúðabyggðar 
norðan Sæbrautar sé meðal 
annars óheppileg með tilliti til 
skólamála en einnig muni mikið 
nábýli íbúðabyggðar og hafnar-
starfsemi valda árekstrum. 

Minnihluti leggst gegn íbúðabyggð

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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The North Face
flíspeysur
dömu og herra

Verð frá

5.990 kr.

www.besta.is

SparCreme ræstikrem
Frábært til a› fjarlægja erfi›a bletti,
uppsöfnu› óhreinindi, fitu, gúmmíför,
kísil og sápuskánir. Notist á postulín,
keramik, ry›frítt stál ofl. Au›velt a›
skola og skilur ekki eftir himnu.

Sterling - stálhreinsiú›i
Gott á ry›frítt og bursta› stál og ál.

KLEEN - parketsápa
Fyrir tré-og parketgólf. Skilur ekki
eftir sig för e›a sápuskán á gólfum
- a›eins ferskan sítrónuilm.

NABC
Hlutlaus, sótthreinsandi
ba›herbergishreinsir.
Hentar vel til daglegra flrifa
á ba›herbergjum. Hreinsar,
sótthreinsar og ey›ir lykt.

Örtrefjahanski
Tilvalinn til afflurrkunar - gó›ur á húsgögnin,
gleri›, sjónvarpsskjáinn, rimlagardínurnar
o.m.fl. Einstaklega handhægur.

Undrasvampurinn
Gó›ur til a› ná föstum óhreinindum
eins og svörtum strikum af gólfi, kroti
af veggjum ofl. Hentar einnig vel til
a› flrífa bíla a› innan.

ERTU ME‹ fiITT

Á HREINU?
HREIN FAGMENNSKA

FRAM Í FINGURGÓMA
HJÁ BESTA

* Tilbo› gildir til jóla e›a á me›an birg›ir endast.

*

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Annasamur tími hjá prestum

Pálmar Vígmundsson safnaði 
1.000 krónum á tombólu fyrir 
nokkru til styrktar Rauða kross-
inum. Pálmar, sem er 10 ára gam-
all, vonar að peningurinn komi 
fátækum börnum í útlöndum til 
góða.

Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem Pálmar heldur tombólu en í 
fyrsta skipti sem Rauði krossinn 
nýtur ágóðans. Hann útilokar 
ekki frekara tombóluhald í fram-
tíðinni til styrktar góðum mál-
efnum.

Árni loks fundinn 
saklaus

Er ekki meira minna?

195,-195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur

Þú átt allt gott skilið!

MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður IKEA 
opnar kl. 9:00 

verslun opnar kl. 10:00

Fólk er fólk

Í handbók hins hugmynda-
snauða pistlahöfundar, 
Freakonomics, segir frá 
könnun sem var gerð á 
stefnumótasíðum í Banda-
ríkjunum. Þar kemur í ljós 
að efnahagur karla skipt-
ir hvað mestu máli fyrir 
konur en fyrir karla skiptir 
útlit mestu máli. En á það 
sama við á Íslandi?

Á einkamal.is, stærsta íslenska 
stefnumótavefnum, er notendum 
skipt niður eftir aldri, kyni, hæð 
og þyngd, en fólk er ekki beðið um 
að tilgreina starf sérstaklega. Af 
200 nýjustu auglýsingum eru þess 
þó mörg dæmi að konur forvitnist 
um fjárhag: „Er að leita af góðum 
manni í almennilegri stöðu“ (kvk. 
31 árs), „Er að leita að myndarleg-

um, einhleypum, vel stæðum eldri 
manni“ (kvk. 22 ára). „Ég er 
hugguleg og sæt, fjárhagslega 
sjálfstæð, heiðarleg og skemmti-
leg. Leita eftir því sama“ (kvk. 50 
ára). Konur minnast einnig oft á 
eigið starf: „Ég er hress og lífs-
glöð kona í góðu starfi“ (kvk. 45 
ára), „Ég hef óskaplega gaman af 
vinnunni minni“ (kvk. 28 ára), í 
góðri vinnu og stend á eigin fótum 
(kvk. 29 ára), Er í góðu og skemmti-
legu starfi sem bókari hjá skatt-
stjóra. Hann rúlar.“ (kvk. 31 árs). Í 
einu tilfelli er sagt að fjárhagur 
væntanlegs maka skipti ekki máli: 
„Er vel menntuð í ágætu starfi, 
ekki að leita að fyrirvinnu“ (kvk. 
43 ára). 

Þó að karlmenn miði frekar við 
aldur en fyrri eða núverandi störf 
kvenna eru þeir duglegir að til-
greina eigin vinnusemi eða fjár-
hag: „skemmtilegur, hress og vinn 
dálítið mikið“ (kk. 20 ára), „ein-
hleypur og barnlaus og ekki í neinu 
rugli af neinu tagi (nema þá kannski 
að ég vinn of mikið)“ (kk. 52 ára). 
„Áhugamál eru margvísleg, er 
fjárhagslega sjálfstæður“ (kk. 33 
ára,“ „Er með góða menntun/vinnu, 

ákveðinn“ (kk. 31 árs,) „Flottur á 
flottum launum að leita að flottri 
píu til að eyða laununum sínum í“ 
(kk. 45 ára), „Ég er metnaðarfullur 
í góðri vinnu“ (kk. 28 ára) „nokkuð 
myndarlegur, stunda íþróttir, er 
vel stæður með sjálfstæðan rekst-
ur“ (kk. 56 ára).

Aðeins eitt dæmi er um að 
maður tilkynni sérstaklega að hann 
hafi áhuga á fjárhag konunnar: 
„Óska eftir að kynnast ríkri konu 
með hjartagalla“ (kk. 30 ára). Hér 
er þó mögulega um einhvers konar 
grín að ræða.

Aðeins eru tvö dæmi þess að 
leitað sé eftir ákveðnum starfs-
greinum: „óska eftir barmgóðum 
löggildum dómtúlki og skjalaþýð-
anda með skyndikynni í huga“ (karl 
28 ára), „væri alveg til í að losna 
frá mínum ríka og yfirlætisfulla 
eiginmanni, hef áhuga á bókum og 
sérstaklega elska ég bókasafns-
verði á aldrinum 50-70“ (kvk 23 
ára). Þó má velta því fyrir sér hvort 
hér sé aftur einhver gamansemi á 
ferð.

Eitt dæmi er um að maður aug-
lýsi starfstitil sinn beint: „halló ég 
er 52 ára karlmaður og er að leita 

eftir skyndikynnum við konur á 
öllum aldri... ég vinn sem bóka-
safnsvörður og finnst það mjög 
skemmtilegt“ (kk. 52 ára). Og ætti 
hann líklega að hafa samband við 
þá hér að ofan. 

Af tvö hundruð nýlegustu aug-
lýsingunum eru störf þó sjaldan 
tilgreind, en oftar eftir því sem 
fólk eldist. Oftar er minnst á 
menntun. Leitarorðið menntun 
skilar 169 körlum en 125 konum, og 
er hún þá annaðhvort í boði eða 
sóst eftir aðila sem býr yfir henni.

Á hinn bóginn vilja allir þeir 200 
karlar sem koma upp fallegar 
konur, og það sama gildir um konur 
og fallega menn. Virðist það því 
eiga við enn sem komið er að stétta-
skipting sé minni hérlendis en á 
einkamálavefjum í Bandaríkjun-
um, nema þá stéttaskipting fegurð-
arinnar, og leggst hún jafnt á bæði 
kyn.

Sumar eru þó andlega sinnaðri. 
Til dæmis vill 36 ára kona kynnast 
„sætum og myndarlegum frelsuð-
um karlmanni á aldrinum 34-40 ára 
sem á leiðsögn heilags anda í lífi 
sínu og elskar að vera í áætlun og 
vilja Guðs.“ 

Óskar eftir að kynnast 
ríkri konu með hjartagalla
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Ólafur Jóhann Ólafsson

Áhrifamiklar sögur um ástina 
eftir eitt vinsælasta sagna- 
skáld þjóðarinnar.

„Ólafur Jóhann er

  gjörhugull höfundur
 með óvenjulegar stílgáfur 
       kemur lesanda sínum í opna skjöldu

með snjöllum lausnum.“ 
          Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.

3. sæti
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

2. sæti
SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

„Maður getur ekki hætt að lesa þegar maður er byrjaður ... Sögurnar 
tvinna saman spennu, sorg og tilfinningalíf fólks á meistaralegan máta svo úr verður verk 
sem hefur alla burði til að geta höfðað til mjög ólíkra lesenda.“ 

       Óttar M. Norðfjörð, DV

„Þrungið tilfinningum og átökum í mannlegri tilveru ...
Ólafur Jóhann er vaxandi rithöfundur ...  Þessi bók er með hans betri verkum.“

Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.

„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna eitt og sér nánast 
tryggir ánægjulegan lestur.“

Ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Snjallar og vandaðar smásögur.“

Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós



fréttir og fróðleikur

Stjórnmálaflokkar eru nú 
að stilla upp listum sínum 
fyrir næstu þingkosningar.  
Þeir sem veljast til starf-
ans munu standa vörð um 
hagsmuni Íslendinga næstu 
fjögur árin. Samsetning 
þingmannahópsins sem 
situr nú á Alþingi er tæpast 
þverskurður af hópi ís-
lenskra kjósenda, sem þeir 
eru fulltrúar fyrir. Meðal-
aldur þingmanna er rúm 50 
ár og meirihluti þingmanna 
er karlmenn.

Um þriðjungur kosningabærra 
Íslendinga er á aldrinum 18 ára til 
35 ára. Hlutfall þingmanna á þess-
um sama aldri er 9,5 prósent eða 
sex þingmenn. Rúmur fimmtung-
ur þingmanna Alþingis er kominn 
yfir sextugt eða þrettán þing-
menn. Er það í góðu samræmi við 
hlutfall þess aldurshóp meðal 
kjósenda og tæpu prósentustigi 
minna en Íslendingar sextíu ára 
og eldri.

Þingmannahópar hafa lengst af 
einkennst af því að þeir hafa í 
mjög miklum mæli verið karl-
menn á miðjum aldri með tiltölu-
lega mikla menntun og frekar úr 
efri lögum samfélagsins að sögn 
Ólafs Þ. Harðarsonar, prófessors í 

stjórnmálafræði. „En það sem 
hefur kannski helst breyst síðustu 
ár og áratugi er að hlutur kvenna 
hefur mjög víða farið vaxandi. 
Gildi samfélagsins hafa breyst í 
þá átt að mjög margir telja nú afar 
mikilvægt að kynjaskiptingin sé 
nokkurn vegnn jöfn í kjörþing-
um.“

Ólafur segir ekkert sambærilegt 
hafa gerst varðandi aðrar breytur 
og nefnir aldur sem dæmi. „Það 
eru engar háværar kröfur um að 
ungt fólk eða gamalt eigi sitt rétt 
hlutfall inni á þingunum. Og það 
hefur heldur ekki verið almenn 
krafa um að þing endurspegli 
menntun almennings eða greind-
arvísitölu.“

Ólafur segir hugsanlegt að sú 
krafa sem sé um jafnt kynjahlut-
fall á þingi geti farið að eiga við 
fleiri breytur en engin merki sjá-
ist um það enn sem komið er. 
„Almenna reglan er sú að að þing 
endurspegli skoðanir kjósenda í 
gegnum stjórnmálaflokka sem 
hafi fjölda þingmanna í samræmi 
við fylgi flokkanna.“

Konur á Alþingi eru 23 eða 36,5 

prósent þingmanna. Ísland er með 
lægsta hlutfall kvenkyns þing-
manna miðað við hin Norðurlöndin 
sem eru þó á frekar svipuðu róli að 
Svíþjóð undanskildu þar sem 
konur eru 47,3 prósent þing-
manna.

Norðurlöndin eru í fremstu röð 
í veröldinni varðandi jafnt kynja-
hlutfall í þingum að sögn Ólafs. 
„Meðaltal kvenkyns þingmanna á 
Íslandi var rúm 30 prósent í síð-
ustu kosningum en er núna komið 
í tæp 37 prósent þar sem konum 
hefur fjölgað á kjörtímabilinu 
með tilkomu varamanna, sem 
sýnir náttúrulega að konur voru í 
varamannasætum en höfðu ekki
komist í aðalsætin.“

Mikilvægt er að skoða að Ísland 
skiptist í tvo gjörólíka hluta varð-
andi kynjaskiptinguna að sögn 
Ólafs. „Í þeim þrem kjördæmum 
sem eru á höfuðborgarsvæðinu 
hafa síðustu ár milli 40 og 50 pró-
sent þingmanna yfirleitt verið 
konur. En svo höfum við lands-
byggðarkjördæmin þrjú sem hafa 
mjög lengi verið langt á eftir með 
sárafáar konur á þingi. Í síðustu 
kosningum voru um 20 prósent 
þingmanna úr þessum þremur 

kjördæmum konur. Þannig að 
kynjamisréttið sem kemur fram í 
meðaltalinu byggist á tveimur 
mjög ólíkum hópum. Annars 
vegar höfuðborgarkjördæmunum 
þremur þar sem nánast jafnrétti 
ríkir milli kynja og hins vegar 
landsbyggðinni þar sem gríðar-
mikið misrétti milli kynja ríkir. 
Og ef menn vilja breyta þessu þá 
eru það fyrst og fremst lands-
byggðarkjördæmin sem eru við-
fangsefnið.“

Ólafur segir ýmsar skýringar 
koma til greina á þessari stöðu en 
sú langlíklegasta sé að þetta fylgi 
þjóðfélagsþróuninni. „Lands-
byggðarkjördæmin eru meira 
gamla Ísland með eldri atvinnu-
vegum og eldri menningu þar sem 
minni áhersla var lögð á jafnrétti 
kynjanna. Á meðan er höfuðborg-
arsvæðið nútímalegra með öðru-
vísi viðhorf og stéttasamsetningu. 
Það eru meira einkenni nýja sam-
félagsins sem gerir harðari kröfur 
um kynjajafnrétti.“

Þingmenn endurspegla ekki þjóðina

Valdaráni hótað eina ferðina enn
RV
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Rúmlega fimmtug kona þurfti 
að hætta störfum sökum 

veikinda fyrir fjórum árum. Hún 
er öryrki. Hún lifir því af trygg-
ingum sem koma annars vegar frá 
almannatryggingum og hins vegar 
úr lífeyrissjóðnum sem tíu prósent 
af launum hennar runnu til á 
meðan hún gat stundað vinnu, 
líklega í tuttugu til þrjátíu ár

Almannatryggingar eru hluti 
velferðarkerfisins sem skattpen-
ingarnir okkar standa undir. 
Almennt samkomulag hefur verið 
hér á landi um að við viljum búa í 
velferðarþjóðfélagi.

Ég hef heyrt það sagt að 
lífeyrissjóðirnir séu galdurinn á 
bak við útrásina og hina miklu 
fjármálastarfsemi sem er hér á 
landi. Lífeyrissjóðirnir okkar 
munu jafnvel stærri en olíusjóður-
inn Norðmanna og er hann allstór.

Konan fékk bréf frá lífeyris-
sjóðnum sínum fyrr á árinu. Bréfið 
færði henni skemmtilegar fréttir 
og var í leiðinni svolítið montbréf 
sem stofnunum þykir gjarnan 
gaman að senda út eða birta. Af 
því að stjórn sjóðsins hafði staðið 
sig svo vel í störfum sínum var 
ávöxtun lífeyrissjóðsins svo góð að 
greiðslur til konunnar úr sjóðnum 
mundu hækka um 7 prósent, sagði 
í bréfinu. Ánægjulegar fréttir – 
ekki satt?

Vissulega var þetta ánægjulegt 
fyrir konuna, en svo kom að 
framkvæmdinni. Þegar almanna-
tryggingarnar okkar komust að því 
að greiðslur til konunnar höfðu 
hækkað þá lækkuðu greiðslurnar 
til hennar úr þeim sjóðum sem 
hækkuninni nam, konan skildi 
þetta ekki og ég skil þetta ekki. 
Það virðist búið að ákveða það að 
þeir sem búa við skerta starfsgetu 
hafi enga möguleika til hækka í 
tekjum, því það virðist búið að 

sameina almannatryggingakerfið 
og lífeyriskerfið í eitt.

Svo er sagan af hjónunum sem 
ætluðu að láta laga hjá sér þakið. 
Frúin átti 400.000 kr. í séreignalíf-
eyrissjóði og ætluðu þau hjónin að 
nota þessa peninga til þakviðgerða 
í stað þess að taka lán á þeim 
vondu vaxtakjörum sem bjóðast 
hér á landi. Þegar búið var að taka 
af skatta og lækka greiðslur til 
hennar og eiginmannsins úr 
almannatryggingum þá áttu þau 
eftir 9.000 kr – ég endurtek níu 
þúsund krónur.  Aftur virðist sem 
lífeyrissjóðir og jafnvel þeir sem 
kallaðir eru séreignasjóðir og 
almannatryggingar séu orðin eitt 
og hið sama. Ég þykist hafa fylgst 
frekar vel með á vettvangi 
þjóðmálanna, ekki hafði ég samt 
gert mér grein fyrir þessu.

Viðbrögð stjórnmálamanna við 
þessari lífreynslu fólksins voru 
líka svolítið skrýtin fannst mér. 
Þeir komu allir af fjöllum, enginn 
þeirra virðist frekar en við hin 
hafa áttað sig á hvernig þetta 
virkar, enda þurfa þeir ekki að 
leggja í neina séreignasjóði, þakka 
skyldu þeir sjálfum sér.  Lífeyrir 
þeirra er gulltryggður, engin 
óvissa á þeim bæ. 

Loks er það sagan af bæjar-
stjóranum sem ákvað að fara á 

þing. Það verður sko ekkert skert 
af greiðslum sem hann fær úr 
opinberum sjóðum. Enda maðurinn 
hvorki gamall né býr hann við 
skerta starfsorku. Hann fór í 
prófkjör og eftir því sem ég kemst 
næst gat hann sinnt því ati í 
vinnunni, eins og reyndar allir 
stjórnmálamenn. Honum gekk vel 
í prófkjörinu og allar líkur eru á 
því að hann fari á þing eftir 
kosningarnar til Alþingis í vor.

Hann ætlar að segja upp 
vinnunni sinni, í staðinn ætlar 
hann að verða formaður bæjar-
stjórnarinnar held ég, og hann 
ætlar í kosningabaráttu. Af 
fréttum að skilja ætlar hann 
meðan á þessu stendur að þiggja 
rúma milljón á mánuði úr opinber-
um sjóðum Akureyringa. Honum 
finnst það sjálfsagðasti hlutur í 
heimi af því samningarnir hans 
eru þannig.

Biðlaun eru réttindi fólks ef það 
missir skyndilega vinnuna. Þegar 
fólk missir skyndilega pólitískan 
stuðning og um leið vinnuna má 
vel vera sjálfsagt og eðlilegt að 
það fái biðlaun. Þegar fólk á hinn 
bóginn segir upp vinnunni sinni af 
því að það ætlar að fara að gera 
eitthvað annað á það ekki rétt á 
biðlaunum í mínum huga. Svo ég 
tali nú ekki um ef það ætlar að 
vera í annarri vinnu á meðan.

Siðferði þeirra sem gegna 
opinberum störfum er hins vegar 
orðið þannig að þegar gerðar eru 
athugasemdir af því tagi sem ég 
hef gert hér, þá segja opinberu 
starfsmennirnir með þjósti að það 
sé alltaf til fólk sem vill upphefja 
sjálft sig með rausi af þessu tagi. 
Ég mun halda áfram að rausa, ég 
lofa því.

Auk þess legg ég til að eftir-
launaósóminn verði afnuminn með 
lögum.

Misjöfn kjör 
meðal þjóðarinnar

BRESTIR Í BROOKLYN
PAUL AUSTER

„Stútfull af skemmtilegum sögum …“
Blaðið

„Ef þú vilt láta þér líða verulega vel
skaltu lesa Bresti í Brooklyn“

Silja Aðalsteinsdóttir, TMM

„grípandi og skemmtileg mannlífs- 
könnun sem ferðast upp og niður allan 

tilfinningaskalann...“ Morgunblaðið

„Ég var að leita að rólegum stað til að deyja á.
Einhver mælti með Brooklyn ...

„ÁHRIFARÍK OG HEILLANDI
SKÁLDSAGA EFTIR EINN VIRTASTA

OG VINSÆLASTA HÖFUND
BANDARÍKJANNA“

Þýðandi: Jón Karl Helgason

Þ
að er ekki sjálfgefið að kjósendur styðji sama stjórn-
málaflokkinn aftur og aftur. Hins vegar hafa þeir sem 
vilja sjá frelsi einstaklingsins sem mest og lágmarka 
ríkisafskipti ekki haft um annan stjórnmálaflokk að 
velja í kosningum en Sjálfstæðisflokkinn. Forystumenn 

flokksins hafa líka unnið í takt við þá hugmyndafræði frá árinu 
1991.

En hvaða mynd blasir nú við þeim kjósendum sem vilja sjá 
fram haldið á sömu braut? Að hvaða málum hefur Sjálfstæðis-
flokkurinn staðið undanfarna mánuði í meirihlutasamstarfi við 
Framsóknarflokkinn?

Fyrst ber að nefna tilhneigingu til að ríkisvæða stjórnmálin. 
Hækka á ríkisstyrki til stjórnmálaflokka um leið og einstakling-
um eru sett takmörk um styrki til þeirra. Er réttlátt að einstakl-
ingar greiði fyrir starfsemi stjórnmálaflokka sem halda frammi 
skoðunum sem eru jafnvel andstæðar þeirra eigin lífsskoðun? Er 
sanngjarnt að ný pólitísk öfl þurfi að berjast í kosningum við rík-
isstyrkta stjórnmálaflokka? 

Á Alþingi er til meðferðar frumvarp um RÚV sem miðar að 
því að stórefla ríkisrekinn fjölmiðil í samkeppni við einkarekna 
fjölmiðla. Áður voru gerðar tilraunir til að setja takmarkandi 
lagareglur um eignarhald á frjálsum fjölmiðlum sem myndi hafa 
íþyngjandi áhrif á rekstur þeirra. Er það hluti af hugsjónum sjálf-
stæðismanna um frjálsa fjölmiðla, að stórefla ríkisfjölmiðil og 
veikja þá einkareknu?

Þá hefur verið ákveðið að sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli 
taki yfir ákveðinn hluta af öryggiseftirliti, sem áður var í höndum 
Securitas og Öryggismiðstöðvar Íslands. Engar skýringar hafa 
verið gefnar aðrar en að opinberir löggæslumenn séu betur til 
starfans fallnir.

Með þegjandi samþykki ríkisstjórnarinnar keypti ríkisfyrir-
tækið Íslandspóstur prentsmiðjuna Samskipti. Óþarfi er að benda 
á að fjölmörg einkafyrirtæki hafa sinnt prentþjónustu á Íslandi í 
áratugi. Stutt er síðan Íslandspóstur keypti hlut í hugbúnaðarfyr-
irtækinu Modernus. 

Eru þessi dæmi einkennandi fyrir stjórnmálamenn sem vilja 
draga úr opinberum umsvifum í atvinnulífinu?

Ríkisstjórnin hefur einnig gengið harkalega fram gagnvart 
landeigendum víða um land í þjóðlendumálinu svokallaða. Mark-
miðið er að eyða óvissu um mörk eignarlanda. En væri ekki heppi-
legra að fara fram af meiri hógværð þegar um jafnviðkvæmt 
deilumál og eignarréttindi er að ræða? Ríkisvæðingin má ekki 
ganga of langt.

Rétt er að minna á að lækkun skatta og sala ríkisfyrirtækja 
hafa haft verulega þýðingu fyrir þróun lífskjara í landinu. Það 
er líka sjálfsagt mál að lækka skatta þegar tekjur ríkissjóðs hafa 
vaxið jafnmikið og raun ber vitni á undanförnum árum. Aðhald 
í útgjöldum hins opinbera hefur hins vegar verið ábótavant. Sú 
gagnrýni er ekki eingöngu sett fram á efnahagslegum forsendum. 
Og nú er gerð tillaga um að auka útgjöld um fjórtán milljarða frá 
því sem ákveðið var í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár.

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa í mörgum kosningum náð 
að toga kjósendur á miðjunni til fylgis við sig. Breytist það er 
hætta á að hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins skili auðu í næstu 
alþingiskosningum. Það er ekki sjálfgefið að kjósendur styðji 
sama stjórnmálaflokkinn aftur og aftur.

Að skila auðu

Mikill hiti hefur verið í umræðum um 
vernd og nýtingu auðlinda í íslenskri 

náttúru. Oftast snýst hún um endanlega nið-
urstöðu í einstökum deilumálum. Það hvort 
virkja eigi jökulá, sökkva gróðri í dal, reisa 
mannvirki við náttúruperlu, veiða villt dýr 
eða láta allt saman vera. Minni áhugi hefur 
verið á skipulaginu. Hvort það sé til þess fall-
ið að ná markmiðinu um sátt og jafnvægi í 
vernd og nýtingu náttúrunnar.

Tilraunir til sáttar hafa flestar falið í sér hugmynd-
ir um miðstýringu. Að tiltekinn hópur sérfræðinga, 
hagsmunaaðila, stjórnmála- og áhugamanna setjist 
hringinn í kringum borð og tali saman þar til niður-
staða fáist um ramma sem sjónarmið allra rúmist 
innan, sem er tæplega raunhæft í miðstýrðu kerfi. 

Í náttúrunni felast stórkostleg tækifæri fyrir 
Íslendinga. Við lifum á tímum þar sem við sjálf og vel 
efnum búnir heimshornaflakkarar sækjumst eftir að 
njóta náttúrufegurðar og meðvitaðir neytendur um 
allan heim gera auknar kröfur um hvað þeir láta ofan 
í sig og hverjum þeir tengjast. 

Spurningin er bara þessi: Verða þau tækifæri sem 
blasa við okkur best nýtt ef hið opinbera er bæði upp-

hafið og endirinn, þar sem aðalatriðið er 
hver hefur mest pólitísk ítök til að ná fram 
þóknanlegri niðurstöðu? Skapar skipulag 
eignarréttar og frjálsra viðskipta ef til 
vill meira jafnvægi, skynsamlegri lausnir 
og betri sátt?

Er ef til vill heppilegra stjórnin sé í 
höndum eigenda, hvort sem þeir eru 
bændur, fyrirtæki í öðrum rekstri, nátt-
úruverndarsamtök eða aðrir, sem semji 
sín á milli í frjálsum samningum? Getur 
verið að það auki líkur á málamiðlunum 
og samvinnu, auki fjölbreytni og tilrauna-

starfsemi, ef skapaður er farvegur fyrir viðskipti í 
stað pólitísks lobbíisma? Hér gætu legið gífurleg 
tækifæri, ekki síst fyrir náttúruverndarsinna, sjálf-
sagt meiri en þeir gera sér grein fyrir.

Á morgun, miðvikudag, mun RSE spyrja þessara 
spurninga á ráðstefnu um eignarrétt á náttúruauð-
lindum (sjá nánar www.rse.is): Hver á íslenska nátt-
úru? Hvort er heppilegri ríkiseign eða einkaeign? 
Hvernig hefur einkaframtak nýst við náttúruvernd? 
Ráðstefnan fer fram á Grand hóteli og hefst kl. 13. 
Fólk er hvatt til að kynna sér þessar hugmyndir með 
jákvæðum og opnum huga. 

Höfundur er framkvæmdastjóri Rannsóknarmið-
stöðvar um samfélags- og efnahagsmál (RSE)

Hver á íslenska náttúru?



Ítilefni alþjóðlegs dags sjálf-
boðaliðans 5. desember vill 

Reykjavíkurdeild Rauða kross 
Íslands nota tækifærið og þakka 
sjálfboðaliðum deildarinnar fyrir 
mikið og gott starf þeirra fyrr og 
nú.

Eitt meginhlutverk Rauða 
krossins er málsvarastarf sem 
meðal annars hefur þann tilgang 
að rjúfa einangrun fólks og vinna 
gegn fordómum og mismunun í 
samfélaginu. Á því sviði er ærið 
verk að vinna en meðal okkar í 
þjóðfélaginu eru margir sem búa 
við einangrun og mismunun eins 
og niðurstöður könnunar Rauða 
kross Íslands, Hvar þrengir að, 
fyrr á þessu ári leiddi berlega í 
ljós. Margt hefur verið gert á 
þessu sviði í gegnum árin en 
betur má ef duga skal. 

Í tilefni dags sjálfboðaliðans 
er ekki úr vegi að líta yfir þá 
miklu flóru verkefna sem borin 
eru uppi af sjálfboðaliðum deild-
arinnar sem eru fjölmargir og á 
öllum aldri. Með starfi sínu leggja 
þeir drjúgan skerf til margra 
þeirra málefna sem velferðar-
kerfi okkar Íslendinga nær illa 
eða ekki til.

Hjá Reykjavíkurdeild er með 
ýmsum hætti lögð áhersla á að 
létta undir með einstaklingum og 
fjölskyldum í vanda. Í lífinu skipt-
ast á skin og skúrir og öll getum 
við lent í því að  þurfa á einhverj-
um að halda sem rétt getur hjálp-
arhönd þegar erfiðleikar sækja 
að. Heimsóknarþjónusta sem 
sjálfboðaliðar hafa haft með 
höndum er með elstu verkefnum 
deildarinnar. Heimsóknarvinir 
Rauða krossins leitast við að 
stytta fólki sem býr við einsemd 
stundir með spjalli eða gönguferð 
og lesa fyrir hópa á nokkrum 
sjúkrastofnunum. Þá er föngum 
einnig boðið upp á  heimsóknir 
sjálfboðaliða. Hópar sjálfboða-
liða hafa til langs tíma haldið utan 
um sjúklingabókasöfn á sjúkra-
húsunum ásamt hljóðbókaþjón-
ustu. Sjálfboðaliðar starfa við 
hlið starfsfólks í Konukoti sem er 
athvarf ætlað konum sem eru 
heimilislausar og hafa ekki í nein 
hús að venda. Á sunnudögum 
standa sjálfboðaliðar fyrir sam-
verustund í Vin sem er athvarf á 
vegum Rauða kross Íslands fyrir 
geðfatlaða.

Hjálparsíminn 1717 er gjald-
frjáls sími sem er opinn allan sól-
arhringinn fyrir þá sem þurfa 
stuðning vegna sálrænna vanda-
mála, einmanaleika eða sjálfs-
vígshugsana, félagslegra vanda-
mála eða neyslu. Hjálparsíminn 
er fyrir alla aldurshópa hvar sem 
er á landinu og svara bæði sjálf-
boðaliðar og starfsfólk í hann.  
1717 er einnig mikilvægur hlekk-
ur sem upplýsinganúmer almenn-
ings vegna neyðarástands innan-
lands t.d. vegna náttúruhamfara.  

Áhersla er á starf með börnum 
og unglingum sem endurspeglast 
í nokkrum verkefnum sem borin 
eru uppi af sjálfboðaliðum.  Helst 
þeirra eru: Málörvun og heima-
námsaðstoð fyrir börn af erlend-
um uppruna, starf með börnum í 
Kvennaathvarfinu, stuðningur við 
ofvirk börn og BUSL sem er starf 
með hreyfihömluðum unglingum 
í samstarfi við Sjálfsbjörg. Hlut-
verkaleikurinn Á flótta hefur 
verið skipulagður fyrir nemendur 
grunnskóla víða um land á undan-
förnum árum. Með honum er 
miðað að því að þátttakendur öðl-

ist skilning á 
hlutskipti og 
aðstæðum flótta-
fólks. Unglinga-
starf, námskeið 
og fræðsla af 
ýmsum toga er 
einnig þáttur í 
starfi með ungu 
fólki.

Veigamikill 
þáttur í móttöku 
flóttafólks er net 
stuðningsfjölskyldna sem sam-
anstendur af sjálfboðaliðum og 
hefur þann tilgang að aðstoða það 
fólk við aðlögun í nýjum aðstæð-
um.

Tilgangur sölubúða sjúkrahús-
anna og föndurhóps er fjáröflun í 

þágu góðra málefna og hafa þeir 
hópar stutt við starf sjúkrastofn-
ana og fleiri aðila með góðum 
gjöfum og styrkjum í gegnum 
árin. Prjónahópur vinnur að verk-
efninu Föt sem framlag og styrk-
ir Hjálparsjóð Rauða krossins 
með sölu í L-12 Rauðakrossbúð-
inni en þar eru sjálfboðaliðar við 
afgreiðslu.

Reykjavíkurdeild tekur virkan 
þátt í alþjóðastarfi Rauða kross-
ins með þátttöku í átaksverkefn-
um sem oft eru fjáröflunarverk-
efni að beiðni Alþjóða Rauða 
krossins. Slík verkefni krefjast 
samtakamáttar Rauða krossins 
og þátttöku almennings.

Eins og sjá má af því sem hér 
hefur komið fram er starf sjálf-

boðaliða kjarninn í starfsemi 
Reykjavíkurdeildar Rauða kross-
ins eins og í starfi Rauða krossins 
um heim allan.  Að vilja láta gott 
af sér leiða er algengasta ástæða 
þess að fólk kýs að starfa fyrir 
hreyfinguna enda gott og göfugt 
að gefa af tíma sínum til verkefna 
hennar sem í dag eru sameinuð í 
heitinu Byggjum betra samfélag.  
Með því gefst tækifæri til að 
bæta við reynslu sína og þekk-
ingu hvort sem er á nýju sviði eða 
kunnugu og um leið að tilheyra 
öflugum félagsskap með mannúð-
arhugsjón að leiðarljósi.

Mörg og ólík verkefni kalla á 
mikinn mannskap en að öllu jöfnu 
starfa sjálfboðaliðar í langtíma-
verkefnum 6-12 tíma á mánuði 

fyrir hreyfinguna.  Öðru hverju 
er þörf fyrir sjálfboðaliða til 
skemmri átaksverkefna. 

Við viljum óska sjálfboðaliðum 
okkar til hamingju með daginn og 
um leið vekja athygli á að við erum 
aldrei of mörg. Við bjóðum ávallt 
nýtt fólk velkomið í okkar góða 
hóp. Nánari kynningu á starfi 
sjálfboðaliða fyrir Reykjavíkur-
deild má nálgast á heimasíðu 
deildarinnar: www.redcross.is/
reykjavik  og hjá Sjálfboðamiðlun 
R-RKÍ. Sími: 545 0408. Netfang: 
sjalfboðamidlun@redcross.is

Fyrir hönd Reykjavíkurdeild-
ar RKÍ.

Höfundur er forstöðumaður 
Sjálfboðamiðlunar.

Alþjóðlegur dagur sjálfboðaliðans 5. desember



Landsfélög Rauða krossins og 
Rauða hálfmánans í Evrópu 

komu saman í Berlín árið 2002 til 
að ákveða forgangverkefni sín til 
næstu fjögurra ára. Þar var sett á 
oddinn nauðsyn þess að takast á 
við vandann sem alþjóðlegir 
fólksflutningar í álfunni hafa 
skapað, með því að vekja athygli 
á þörfum þeirra sem flytjast milli 
landa og því misrétti sem fólk er 
iðulega beitt í nýju umhverfi og 
aðstæðum.

Í Berlínaryfirlýsingunni skuld-
bundu evrópsku Rauðakross-
félögin sig meðal annars til að 
vinna gegn ofbeldi í samfélaginu.  
Að virða ólíka menningu mismun-
andi þjóðfélagshópa. Að hvetja 
ríkisstjórnir landa sinna til að 
tryggja að almenn mannréttindi 
allra þjóðfélagsþegna séu í heiðri 
höfð án nokkurrar mismununar. 

Það var því í anda Berlínaryfir-
lýsingarinnar að stjórn Rauða 
kross Íslands sendi íslenskum 
stjórnvöldum áskorun nú í haust 
um breytingar á lögum um útlend-
inga vegna slæmrar stöðu kvenna 
af erlendum uppruna sem skilið 
hafa við maka sinn sökum heimil-
isofbeldis. Áskorunin kom í kjöl-
far umræðu um að konur frá lönd-
um utan EES-svæðisins ættu á 
hættu að vera vísað úr landi eftir 
að hafa yfirgefið íslenska eigin-
menn sína vegna ofbeldis af þeirra 
hendi. Þessar konur eru mun verr  
settar en íslenskar kynsystur 
þeirra í svipuðum aðstæðum vegna 
skorts á tengslaneti og upplýsing-
um um rétt sinn.

Rauði kross Íslands fór 
fram á það við íslensk 
stjórnvöld að fundin yrði 
varanleg lausn í lagalegu 
og félagslegu tilliti, rétt-
indi kvennanna yrðu skýrð 
og þeim auðveldað að leita 
réttar síns. Mikilvægt er 
að þeim verði, eins og 
öðrum íbúum á Íslandi, 
tryggð mannréttindi. Mál 
þeirra fái sanngjarna 
meðferð og að réttur þeirra til 
áframhaldandi búsetu á Íslandi 
eftir skilnað við maka sé tryggður 
kjósi þær það. Þetta er dæmi um 
eitt af þeim mörgu málefnum sem 
tengjast ofbeldi gegn konum, sem 

Rauði kross Íslands lætur til sín 
taka.

Sjálfboðið starf er eitt af grund-
vallarmarkmiðum Rauða kross 
Íslands. Sjálfboðaliðar félagsins 
hafa unnið með Kvennaathvarfinu 
að verkefni sem snýr að öllum 
þeim sem þangað hafa þurft að 
sækja um lengri eða skemmri tíma 
vegna ofbeldis. Ungmennadeild 
Reykjavíkurdeildar starfrækir 
verkefnið í samvinnu við Kvenna-

athvarfið og Háskóla 
Íslands. Sjálfboðaliðarnir 
sinna börnum sem koma 
með mæðrum sínum í 
Kvennaathvarfið. Mark-
miðið með verkefninu er 
að létta börnunum dvölina 
með markvissu félags-
starfi um helgar. Allir 
sjálfboðaliðarnir sækja 
námskeið og fá fræðslu 
um börn, sem búið hafa 

við ofbeldi á heimili.
Í Hjálparsímanum 1717 svara 

sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands 
símtölum, meðal annars frá konum 
sem beittar hafa verið ofbeldi.  Þar 
er veittur stuðningur og bent á þau 
úrræði sem til staðar eru. Með 
Konukoti, næturathvarfi fyrir 
heimilislausar konur, sem rekið er 
af Reykjavíkurdeild Rauða kross-
ins, skapa sjálfboðaliðar og starfs-
menn gestum sínum öruggt skjól. 
Allir sjálfboðaliðar Rauða kross 
Íslands sem vinna verkefni sem 
þessi skrifa undir trúnaðareið og 
er mikið lagt upp úr því að hann sé 
virtur.

Rauði kross Íslands er eitt af  
mörgum félagasamtökum, sem 
standa að sextán daga alþjóðlegu 
átaki gegn kynbundnu ofbeldi. 
Jafnframt því að vekja athygli á 
aðstæðum þolenda kynbundins 
ofbeldis vil ég nota daginn í dag – 
5. desember, alþjóðlegan dag sjálf-
boðaliða – til að þakka öllum þeim 
sem gefa af sér með sjálfboðnu 
starfi og létta þannig byrðar þeirra 
sem búa við ofbeldi í þjóðfélag-
inu.

Höfundur er hjúkrunarfræðingur 
og varaformaður Rauða kross 

Íslands.

Sjálfboðaliðar Rauða kross 
Íslands vinna gegn ofbeldi

Adam Smith skrifaði um frjálst 
flæði fjármagns og vinnuafls, 

að hið frjálsa flæði væri undir-
staða frekari þróunar í viðskipt-
um. Síðast en ekki síst væri hið 
frjálsa flæði hliðhollt hugmynd-
um manna um jafnan rétt allra til 
lífsgæða líðandi stundar. Þegar 
upp rísa miklar hæðir í efnahags-
málum á einum stað getur hið 
frjálsa flæði styrkt bágt ástand 
annars staðar. Af hinu frjálsa 
flæði fjármagns og vinnuafls er 
því útkoman aukinn jöfnuður og 
aukin lífsgæði fyrir fleiri frekar 
en færri. 

Hér á landi hefur risið upp 
stjórnmálaflokkur sem aðhyllist 
ekki hið frjálsa flæði. Starfsmenn 
á íslenskum vinnumarkaði, sem 
eru af erlendu bergi brotnir, virð-
ast samkvæmt umræðu liðinna 
daga vera þessum stjórnmála-
flokki þyrnir í augum og ógn við 
hinn íslenska vinnumarkað. Þessi 
flokkur er Frjálslyndi flokkurinn.

Íslenskur vinnumarkaður býr við 
betri kjör en þekkist víðast hvar 
annars staðar í hinum vestræna 
heimi. Íslensk stjórnvöld gera sér 
fulla grein fyrir mikilvægi þess í 
störfum sínum að umhverfi fyrir-
tækja á Íslandi sé aðlaðandi í 
hinni miklu samkeppni sem ríkir 
á milli þjóðríkja í þessum efnum. 
Án efa mun skortur á sérhæfðu 
starfsfólki verða íslenskum fyrir-
tækjum áhyggjuefni og hugsan-
lega koma í veg fyrir að þau geti 
eflst og stækkað og þar með 
tryggt viðvarandi hagvöxt öllum 
Íslendingum til hagsbóta. Hún er 
að því að mínu mati steinrunnin 
og án skynsamlegrar framtíðar-
sýnar sú stefna sem Frjálslyndi 
flokkurinn hefur boðað í störfum 
sínum undanfarin misseri. Stefna 
flokksins hefur borið alvarlegan 

keim af kynþáttafor-
dómum og er að mínu 
óvönduð í alla staði. 
Varaformaður flokksins 
hefur dregið vagninn 
fyrir hönd flokksins sem 
hugsanlega skýrir þá 
miklu stefnubreytingu 
sem forysta flokksins 
stendur nú fyrir. 

Í stjórnmálasögunni 
hafa komið upp stjórn-
málaöfl sem gera út á óánægju-
fylgi. Í dag er Frjálslyndi flokkur-
inn gott dæmi um slíkan flokk 
enda hefur málflutningur þeirra 
verið sem lífróður fyrir hverju 
atkvæði. Málflutningur frjáls-
lyndra hefur verið illa ígrundaður 
eins og komið hefur fram með 
hártogi innanbúðarmanna á opin-
berum vettvangi. Ávallt og því 
miður er sá möguleiki fyrir hendi 

að flokkar einhenti sér að ná til 
þeirra sem eru síður þenkjandi og 
hugsanlega opnir og meyrir fyrir 
pólitík sem einkennist af sleggju-
dómum og upphrópunum. Óvand-
aðir fjölmiðlar geta einnig fallið í 
sömu gryfju en vitað er að líftími 
þeirra er jafnan stuttur. 

Á hátíðar- og tyllidögum hafa 
frjálslyndir talað fyrir lands-
byggðinni. Staða landsbyggðar-
innar væri alvarleg ef ekki hefði 
notið krafta erlendra starfs-
manna. Um það síðastnefnda er 
varla ágreiningur um. Tvíræðni 
og óheilindi fylgja málflutningi 
manna sem þykjast tala fyrir 

landsbyggðinni á sama 
tíma og þeir tala fyrir 
heftu flæði erlendra 
borgara sem eru tilbúnir 
að leggja hönd á plóg við 
starfsemi fyrirtækjanna. 
Að sama skapi eru í því 
mikil óheilindi fundin 
þegar talað er fyrir jöfn-
uði og hinir sömu eru 
ekki reiðubúnir að taka á 
móti fátæku og atvinnu-
lausu fólki á sama tíma 
og brennandi eftirspurn 

er eftir fólki til starfa. Jafnaðar-
hyggjan virðist vera sér íslenskt 
fyrirbrigði í augum Frjálslynda 
flokksins. Erlendir borgarar virð-
ast ekki eiga gildi í hinni nýju pól-
itísku jöfnu sem frjálslyndir 
henda nú fram á sjónarsviðið. 
Ódýrari getur pólitíkin varla 
orðið.

Sjálfur er ég fylgjandi því að skil-
yrða erlenda borgara sem koma 
til landsins að læra íslenskt mál, 
sögu þjóðarinnar og menningu. 
Að því er unnið meðal íslenskra 
stjórnvalda. Ég er því einnig 
fylgjandi að herða beri viðurlög á 
íslenska atvinnurekendur sem 
með einum eða öðrum hætti brjóta 
á lögbundnum rétti starfsmanna 
sinna, íslenskra sem og erlendra. 

Umfram allt er þýðingarmikið 
að allir einstaklingar leggi sig 
fram við að losa á ólum fordóma 
sinna og láti þess í stað skynsemi 
og umburðarlyndi ráða ferðinni. 

Stefna Frjálslynda flokksins í 
innflytjendamálum er þvert á 
stefnu flokksins sem ég var kynnt-
ur fyrir í aðdraganda kosninga til 
Alþingis vorið 2003. Frjálslyndið 
og umburðarlyndið á ekki lengur 
við í störfum og stefnumiðum 
flokksins. Frelsi, jafnrétti og 
bræðralag geta varla talist vera 
einkunnarorð Frjálslynda flokks-
ins.

Ég þakka þeim sem lásu. 

Höfundur er alþingismaður. 

Ísland fyrir „alla“

Erlendir borgarar virðast ekki 
eiga gildi í hinnu nýju pólitísku 
jöfnu sem Frjálslyndir henda 
nú fram á sjónarsviðið. Ódýr-
ari getur pólitíkin varla orðið.

Það var því í anda Berlínar-
yfirlýsingarinnar að stjórn 
Rauða kross Íslands sendi 
íslenskum stjórnvöldum áskor-
un nú í haust um breytingar 
á lögum um útlendinga vegna 
slæmrar stöðu kvenna af 
erlendum uppruna sem skilið 
hafa við maka sinn sökum 
heimilisofbeldis. 
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V610

NÝ VÉL

Minnsta myndavélin á markaðnum
með 10 x aðdrætti
Sendu myndirnar þráðlaust til þeirra 
í kringum þig 
Bluetooth tæknin gerir kleift að senda
þráðlaust í tölvu, GSM síma eða prentara
6.1 milljón pixla, gerir þér kleift að
stækka í allt að 75 x 100 sm
Tvær linsur 38-114 mm og 130 - 380 mm
2,8" skjár
Video upptaka með 10 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

Kr. 2.408,- 24
mán

Kr. 44.980,-

Jólinkoma
Fulltaf frábærum gjöfum

10x aðdráttur

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða
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Kr. 15.980,-

Kr. 19.900,-

Kr. 3.596,- 12
mán

Kr. 36.980,-

MP3 spilari - N11
Swarovski Crystal 

Kr. 16.490,-

og ljósmyndaprentari
CX7330

DIGIMAX S500

5,1 M.pixlar
3x optical zoom
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

DIGIMAX i6 PMP

6 M.pixlar
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum
Frábær hönnun

3.1 Megapixlar
1.6 LCD skjár
37-111mm linsa
Ljósop f/2.7- f/5.2
3x optískur aðdráttur
3.3x stafrænn aðdráttur
Tekur 3 myndir á sek.
Vídeóupptaka

Kodak ljósmyndaprentari
Prentun með eða án tölvu.
Einn hnappur og yfirfærsla á tölvu
Verðlaunuð Kodak myndgæði
Myndir sem endast í allt að 100 ár
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír vatnsvarinn
Kodak XTRALIFE húðaður pappír

1GB Minni 
Allt að 500 lög 
Allt að 13 tíma í spilun 
Diktafónn
Hleður í gegnum USB 
Lítill og meðfærilegur 
6 banda tónjafnari 
Vigtar aðeins 22gr með rafhlöðu 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Gígja Guðbrandsdóttir læknakandídat 
söðlaði um fyrir nokkrum árum þegar 
hún skipti úr dans yfir í júdó.

„Ég er búin að æfa júdó hjá Júdófélagi 
Reykjavíkur frá því um tvítugt eða í átta 
ár,“ segir Gígja. „Fyrir þann tíma hafði ég 
æft dans um árabil. Þegar ég var á lokaári 
í menntaskóla tók ég aftur á móti ákvörð-
un um að fara í læknisfræði og vildi finna 
íþrótt sem væri ekki eins tímafrek. Þá 
kom Bjarni Friðriksson, núverandi þjálf-
ari minn, með kynningu á júdó í skólann 
og ég sló til.“

Gígja segir það stundum hafa verið 
haft á orði að hún væri of orkumikil fyrir 
dansinn svo júdóið hafi hentað sér vel. 
„Auðvitað er ákveðinn munur þarna á, en 
margt úr dansinum gagnaðist mér engu 

að síður vel í júdóinu, eins og snerpa og 
teygjanleiki,“ bætir hún við.

Að sögn Gígju iðrast hún þess ekki að 
hafa söðlað um með því að skipta dansin-
um út fyrir júdó. Hún fylgist enn með vin-
konum sínum sem æfa dans og fær sjálf 
útrás fyrir dans, en þó aðallega á skemmti-
stöðum borgarinnar.

Af orðum Gígju að dæma er júdó þó 
enginn barnaleikur og algengt að konur 
þurfi að etja kappi við karla. „Við erum 
því miður enn of fáar í þessari íþrótt og af 
þeim sökum þurfum við að takast á við 
strákana,“ segir hún og bætir við að þar 
sé reyndar ágætis grunnur lagður að 
sjálfsvörn. „Í júdó lærir maður að snúa 
vörn í sókn og ég veit um nokkrar stúlkur 
sem hafa þurft að beita þeirri tækni í dag-
legu lífi.“ 

Að snúa vörn í sókn



Um tólf spora kerfið, uppruna 
þess, tilgang og merkingu.

Flestir hafa heyrt talað um tólf 
spora kerfið. Hvort sem er í 
samhengi við sjálfshjálparhópa 
óvirkra alkóhólista, spilafíkla, 
ofæta eða annarra sem eru fastir 
í viðjum vítahrings niðurbrjót-
andi hegðunarmynsturs. En hver 
eru þessi „spor“ nákvæmlega og 
út á hvað ganga þau?

Upprunalega var það leiðtogi 
trúarlegrar hreyfingar í Banda-
ríkjunum sem lagði drögin að 
sporunum tólf. Hreyfing þessi 
var kennd við Oxford og for-
sprakki hennar var maður að 
nafni Frank Buckman (f. 1878 - 
d. 1961). Samkvæmt Buckman 
var nauðsynlegt að ástunda heið-
arleika og hjálpsemi í lífinu og 
leggja allt sitt traust á Guð og 
handleiðslu hans. Og talandi um 
Guð. Ef fólk átti í vandræðum 
með að finna hann þá hafði 
Oxford-hreyfingin sex skref á 
takteinunum sem fólk gat fylgt 
eftir og árangurinn varð betra 
samband við almættið. Skrefin 
voru eftirfarandi: 

Bill Wilson var drykkjumaður, 
verðbréfasali og athafnamaður 
sem hafði háð langa baráttu við 
að ýmist reyna að hætta áfengis-
neyslu sinni eða hafa hemil á 
henni. Ásamt drykkjusjúkum 
vini sínum fór hann á fund hjá 
Oxford-hreyfingunni og þar gerð-
ist loksins eitthvað markvert í 
máli Bills. Hann náði að hætta að 
drekka með því að iðka þessi sex 
atriði í lífi sínu og ásamt vininum 
fór hann af stað til að upplýsa 
aðra drykkjusjúklinga um aðferð-
ina. Skömmu síðar kynntist hann 
lækni að nafni Bob Smith, sem 
einnig var drykkjusjúkur, og 
eftir að hafa upplýst hann um 
þessa árangursríku aðferð drógu 
þeir félagarnir sig frá Oxford-
hreyfingunni og stofnuðu sjálfs-
hjálparhóp sem seinna fékk 
nafnið Alcoholics Anonymous. 
Sjálfshjálparhópurinn starfaði 
m.a. út frá kenningum ýmissa 
sálkönnuða, t.d. Carls Gustavs 
Jung sem hafði fundið það út að 
eina leiðin fyrir fólk til að hætta 
alveg að drekka væri að eignast 
samband við almættið og Willam 
James, frumkvöðuls á vegum sál-
arfræðinnar, sem í þá daga var 
meðal þeirra fyrstu til að rann-
saka fíkn og fíknarhegðun.  

Sem fulltrúi sjálfshjálpar-
hópsins skrifaði Bill Wilson bók 
sem fékk nafnið Alcoholics Anon-
ymous og þar komu fram skrefin 
sex í nýrri útgáfu. Hér voru þau 
orðin tólf og sérsniðin að þörfum 

þeirra sem vilja láta af áfengis-
neyslu sinni. 

Að fylgja þessum aðferðum 
reyndist góð leið fyrir fjölmarga 
alkóhólista til að losna út úr víta-
hring niðurbrjótandi neyslu. AA- 
samtökin voru stofuð árið 1935 
en síðan þá telur fjöldi þeirra 
sem þau hafa stundað margar 
milljónir manna og kvenna af 
öllum trúarbrögðum, stéttum og 
stigum.

Þar sem þessi tólf spor virk-
uðu svo vel á áfengissjúka hafa 
aðrir tekið þau upp í nánast 

óbreyttri mynd og í dag eru til 
hundruð samtaka sem enda á 
„anonymous“. Innan þeirra 
rammast fyrst og fremst öll 
vímuefni, lögleg sem ólögleg, en 
einnig margs konar hegðun á 
borð við spilafíkn, ofát, ástar-
sambönd og kynlífsfíkn og margt 
fleira. Í raun má segja að til séu 
nafnlausir sjálfshjálparhópar 
yfir flest það sem getur breyst 
úr meinlausri ástríðu yfir í nið-
urbrjótandi og mannskemmandi 
fíkn og þráhyggju. 

Tólf mikilvæg spor 
úr viðjum vítahringa

www.svefn.is



Isabelle Dinoire, sem fékk 
manna fyrst nýtt andlit eftir 
að hundur beit hana getur sýnt 
svipbrigði á ný.

Heimurinn stóð á öndinni þegar 
Dinoire, sem er frá bænum Ami-
ens í Frakklandi, kom fram á 
blaðamannafundi í febrúarmán-
uði á þessu ári til að sýna nýtt 
andlit sem læknum hafði tekist á 
græða á hana.

Frá þeim tíma hefur Dinoire 
náð góðum bata sem sýnir sig 
meðal annars í því að hún hefur 
nú endurheimt hreyfigetu í and-
liti, meðal annars hæfileikann til 
að brosa.

Læknarnir sem framkvæmdu 
aðgerðina á Dinoire fyrir tæpu ári 
segja hana vel heppnaða en Din-
oire fékk nýtt nef, varir og höku 
eftir að hennar eigin hundur réðst 
á hana. Þeir segja að andlitið hafi 
jafnað sig og líti eðlilega út þrátt 
fyrir nokkur ör. Nú skeri hún sig 
ekki lengur úr fjöldanum. Þessu 
til staðfestingar segjast nánustu 
vinir Dinoire og vandamenn bera 
aftur kennsl á hana. 

Síðan Dinoire gekkst undir 
andlitsígræðsluna hefur Kínverj-
inn Li Guoxing farið í svipaða 
aðgerð, fékk nýtt nef, efri vör og 

kinn. Þá hafa læknar við Royal 
Free Hospital í London fengið 
leyfi til að framkvæma allsherjar 
andlitsígræðslu. Er nú hentugra 
umsækjenda leitað. Frá þessu er 
greint á fréttavef BBC, www.bbc.
co.uk.

Getur brosað á ný

Reykingar eru algengastar hjá 
fólki á þrítugsaldri.

Lýðheilsustöð fékk Capacent 
Gallup til að kanna umfang reyk-
inga á Íslandi á árinu 2006. Voru 
kannanirnar gerðar þrisvar, 
snemma árs, um mitt árið og í lok 
þess.

Þar kom í ljós að í dag reykja 
um 18,8 prósent fólks á aldrinum 
15 til 89 ára daglega en fyrir 
fimmtán árum var þessi tala um 30 
prósent. Umfang reykinga er því á 
hægri en stöðugri niðurleið. 

Ekki er verulegur kynjamunur 
en þó eru karlar örlitlu fleiri því 21 
prósent karla reykir daglega miðað 
við 17 prósent kvenna.

Töluverður munur er á reyking-
um eftir aldri en þær eru algeng-
astar hjá fólki á þrítugsaldri. Þar á 
eftir kemur aldurshópurinn 50-59 
ára. Reykingar eru minnstar í elsta 
aldurshópnum, 80 til 89 ára.

Athyglisvert er að tíðni reyk-
inga minnkar eftir því sem mennt-
un eykst. Háskólamenntað fólk 
reykir minnst (8,3%) en þeir 
reykja mest sem eru einungis með 
grunnskólamenntun (tæp 30 pró-

sent).
Reykingar minnka nokkuð eftir 

því sem fjölskyldutekjur hækka en 
munurinn er ekki eins afgerandi 
og þegar menntunin er skoðuð.

Reykingafólki 
fækkar stöðugt

Alla þriðjudaga til laugardaga



Stuðningspúðar og hálskragar 
eru meðal þess sem fæst í bara 
list-iðju Bjargeyjar Ingólfsdótt-
ur iðjuþjálfa sem opnuð verður 
í dag kl. 14 að Háhæð 10 í 
Garðabæ.

Bjargey hefur hannað ýmsa stuðn-
ingspúða og að hennar sögn er til-
gangurinn sá að framleiða vöru 
sem getur átt þátt í að fjölga 
verkjalausum gæðastundum við 
ýmiskonar iðju eða í hvíld. Bara 6 
kallar hún nýjustu afurðina. Sá 
púði er sérhannaður í samráði við 
sjúkraþjálfara á Reykjalundi og 
einkum ætlaður þeim sem eru 
slæmir í mjöðmum. 

Bjargey bendir réttilega á að 
margir þjáist af stoðkerfisvanda 
eins og þrálátum verkjum í öxlum 
en stuðningur undir framhand-
leggina geri fólki kleift að slaka á 
í herðum og handleggjum. Því 
hefur hún einnig gert sérstakan 
púða sem minnkar vöðvaspennu 
þar og verki sem henni fylgja. 
„Púðinn er hentugur þegar setið 
er við handavinnu og mér er líka  
hugsað til þeirra sem vilja njóta 
þess að sitja og lesa góða bók um 
jólin,“ segir hún brosandi.

Svo er það ormurinn langi sem 
þarfnast smá útskýringa. „Ormur-
inn langi hjálpar þér að bera höf-
uðið hátt,“ segir hún sposk og 
sýnir hvernig hann á að hringast 
um hálsinn og veita höfðinu stuðn-
ing. Hún leitar gjarnan í fjársjóð 
bókmenntanna þegar hún finnur 
framleiðslu sinni nöfn og hér er 
það sjálf Heimskringla Snorra 
Sturlusonar. „Hálskraginn ber 
nafn hins vandaða skips Ólafs 
Tryggvasonar Noregskonungs og 
ég vona að nútíma víkingar vilji 
nota hann á sínum ferðalögum,“ 
segir hún. „Hann er ákjósanlegur 
ferðafélagi fyrir farþega sem vilja 
hvílast þegar þeir sitja í bíl eða 
flugvél. Einnig nýtist hann fólki 

sem vegna fötlunar eða slysa þarf 
stuðning til að geta látið sér líða 
betur,“ bendir 
hún á. 

Gengið

er inn í bara list-iðju Bjargeyjar 
að norðanverðu að Háhæð 10 í 
Garðabæ. Þar hefur hún hreiðrað 
um sig með hönnun sína og hand-
verk sem er af ýmsum gerðum og 
hægt er að prófa, skoða og kaupa. 
Þar opnar hún í dag, þann 5. 
desember, „á fullu tungli“ eins og 
hún tekur fram og opið er frá 14 

til 20 alla daga fram til 23. 
desember. 

Ormurinn hjálpar fólki 
að bera höfuðið hátt

Allt söfnuðust 88 milljónir á 
Degi rauða nefsins.

Landsmenn tóku höndum saman 
og stóðu vel á bak við söfnunar-
átakið Dagur rauða nefsins sem 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 
UNICEF, stóð fyrir 1. desember. 
Alls söfnuðust 88 milljónir króna 
og er þar með talinn ágóðinn af 
sölu rauðra trúðanefja, geisladiski 
Baggalúts „Brostu“, söfnunar-
átaki Bylgjunnar og framlög 
þeirra heimsforeldra á ársgrund-
velli sem skráðu sig meðan á átak-
inu stóð, auk 30 milljóna króna 
framlags frá utanríkisráðuneyt-
inu.

3.950 heimsforeldrar bættust í 
hóp þeirra sem fyrir voru meðan 
söfnunarátak UNICEF stóð yfir. 
Þar með eru íslenskir heimsfor-
eldrar orðnir 11.600 og á ársgrund-
velli styrkja þeir börn í sárri neyð 

um 139 milljónir króna. Árangur-
inn fór fram úr björtustu vonum 
og söfnuðust tæpar 11 milljónir 
króna í gegnum sölu á rauðum 
trúðanefjum, geisladiski Bagga-
lúts og með frjálsum framlögum. 
Utanríkisráðuneytið veitti 30 millj-
ónir króna til landssöfnunarinnar 
og verður þeim varið til mennta-
verkefna UNICEF í Síerra Leóne.

Vel heppnuð söfnun

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

ECC Bolholti 4
Sími  511 1001



Sala á óhreinu kókaíni eykst í 
Bretlandi.

Breskir eiturlyfjasalar er í síaukn-
um mæli farnir að blanda kókaíni 
saman við önnur, ódýrari efni til að 
maka krókinn. Er efnið því orð-
heldur útþynnt þegar það berst 
neytendum.

Dæmi eru um að ódýrari efni 
eins og verkjalyfinu phenacetin sé 
blandað saman við kókaín, en lyfið 
var tímabundið bannað árið 1968 
eftir að í ljós kom að það var 
krabbameinsvaldandi.

Það er ekki óalgengt að hreint 
kókaín sé einungis 70 prósent af 
kókaíninu sem selt er á götunni. Í 
Bretlandi er talið að það fari allt 
niður í 30 prósent.

Kókaínneysla er hvergi talin 
meiri í Evrópu en á Bretlandseyj-
um. Fimm prósent ungmenna frá 
Wales og Englandi viðurkenndu að 
hafa neytt kókaíns samkvæmt 
nýlegri könnun. Hafði neyslan fjór-
faldast hjá ungmennum á aldurs-
bilinu 15 til 24 ára síðustu tólf ár. 
Þá hafði kókaínneysla fullorðinna 
þrefaldast á síðastliðnum áratug.

Vegna sívaxandi eftirspurnar 
eykst kókaínsmygl til Bretlands 
með ári hverju og er ýmsum 
aðferðum beytt til að reyna að 
koma efninu fram hjá tollgæslunni. 
Dæmi eru um að menn hafi innbyrt 
eitt kíló af kókaíni í plastpökkum. 
Þá hafa latex-pakkar með tæpum 
fjórum kílóum af kókaíni fundist 
saumaðir við kviðvegg hunda. 

Krabbameinsvaldandi efni í kókaíni

Bandaríkjamaðurinn David F. 
Savage gekkst nýverið undir 
handígræðslu eftir að hafa 
misst hönd í vinnuslysi fyrir 
meira en þrjátíu árum.

Það er algjört einsdæmi að jafn 
langur tími líði frá því að sjúkling-
ur missir hönd sína þar til ný er 
grædd á hann eins og í tilfelli 
Savage.

Læknar voru því ekki á einu 
máli um hvort aðgerðin myndi 
heppnast eða ekki. Ekki síst í ljós 
þess hversu mikið æðarnar í hand-
leggnum á Savage höfðu skroppið 
saman frá því að vinnuslysið átti 
sér stað.

Þrátt fyrir að vitað væri að 
æðakerfi handleggsins yrði undir 
miklu álagi ákváðu læknar að láta 
slag standa. Alls tóku 32 læknar 
þátt í að græða nýja hönd á Savage 
í tveimur skurðaðgerðum sem 
tóku hvorki meira né minna en 16 
klukkutíma.

Savage, sem er nú undir lækna-
eftirliti og neytir tilraunalyfsins 
Campath, sem á að koma í veg 
fyrir að líkaminn hafni ígræddu 
hendinni, sótti um ígræðslu fyrir 
sex árum og stóð í málaferlum við  
fyrrverandi atvinnurekanda sinn í 
þrjú ár.

Savage hafði verið á biðlista í 
þrjú ár áður en hentugur líffæra-
gjafi fannst. Er hann sá þriðji sem 
undirgengst handígræðslu með 
góðum árangri. Frá þessu er greint 
á fréttavef CNN, www.cnn.com.

Ný hönd 
eftir 30 ár

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Omega 3-6-9

EPA-GLA fæst hjá:

Aftur til náttúru
Yggdrasil.



Hugleikur gefur jólabónus.

Nú fer aðventan í hönd og þá er hefð 
fyrir því að leikfélagið Hugleikur 
bregði sér í jólafötin og skemmti sér 
og öðrum sem aldrei fyrr.  Jóladag-
skrá Hugleiks heitir að þessu sinni 
Jólabónus og Sigurður H. Pálsson, 
formaður félagsins, var inntur eftir 
því hvað þar fer fram.

„Á dagskránni eru fjórir nýir 
frumsamdir leikþættir, þar af er 
einn örsöngleikur sem fjórir höf-
undar eru skrifaðir fyrir,“ segir 
hann. „Svo verður alls konar tón-
list með ýmsum flytjendum, söng-
sveitin Hjárómur treður upp sem 
og hin gamalkunna stórsveit Ljótu 
hálfvitarnir. Svo er aldrei að vita 
nema gripið verði í jólaföndur.“

Leikfélagið Hugleikur fékk á 
dögunum viðurkenningu á degi 
íslenskrar tungu fyrir nýsköpun í 
leikritun, útúrsnúning ýmiskonar 
á tungumálinu og alls kyns með-
ferð á menningararfinum. Í vetur 
hefur félagið látið ljós sitt skína í 
Þjóðleikhúskjallaranum einu sinni 
í mánuði með dagskrá undir yfir-
skriftinni Þetta mánaðarlega þar 
sem félagsmenn leika einþáttunga 
eftir félagsmenn í leikstjórn 
félagsmanna. Jólabónusinn er 
hluti af þeirri dagskrá. 

„Höfundarnir eru allir þekktir 
hugleikshöfundar og allir þættirn-
ir hafa meiri eða minni tengingu 
við jólin þó að sumt sé kannski 
þess eðlis að maður myndi ekki 
kalla það beinlínis jólalegt í hefð-

bundnum skilningi. En við reyn-
um okkar besta til að koma fólki í 
jólaskap,“ segir Sigurður. 

Jólalævintýri Hugleiks var 
sýnt í fyrra við gríðarlega aðsókn 
og var ein best sótta sýning félags-
ins frá upphafi. „Félagið setti 
fyrst upp jóladagskrá árið 2000 
þegar nokkur jólabörn innan 
félagsins tóku sig til og settu 
saman dagskrána Rauð jól, sem 
sýnd var í Kaffileikhúsinu,“ segir 
Sigurður. „Síðan hefur tíðkast að 
Hugleikur jóli fyrir landsmenn á 
aðventunni, þó ekki síðan 2003 svo 
það er víst að margir hlakka til.“ 

Jólabónusinn verður framinn í 
Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld og 
á fimmtudaginn og hefst klukkan 
níu.

Ákaflega gaman þá

Það er ekki hlaupið að því að 
taka gæludýrin með sér þegar 
maður bregður sér í frí. Sér-
staklega í kringum jólin. 

Fæst dýr er hægt að taka með sér 
í frí út á land eða erlendis svo þá 
er oft gott að eiga vissan samastað 
fyrir besta vininn eða litlar kisur. 

Smádýr í búri og meira segja 
fiska er auðveldlega hægt að taka 
með sér í frí út á land, hvort sem 
er í bíl eða flugi. Það borgar sig að 
hringja í flugfélögin og athuga 
með reglur um gæludýr á ferða-
lagi og undirbúa það ferðalag með 
smá fyrirvara. Langflestir hunda-
eigendur taka með sér félagann í 
frí ef því er viðkomið, en samt eru 
margir sem fá að vera í góðu yfir-
læti á hóteli yfir hátíðarnar. 

Kisurnar eru flestar heima, 
enda þær margar hverjar sjálf-
stæðar en þurfa einhvern sem 
kemur til að gefa þeim mat og 
hleypir þeim út. Þó eru margir 
sem vilja að kisa sé á hóteli í trygg-
um höndum yfir hátíðarnar ef eig-
endur þurfa að bregða sér af bæ. 
Það tíðkast ekki að taka með sér 
gæludýr í jólafrí til útlanda, enda 
strangar reglur um sóttkví á 
dýrum sem fara milli landa. Katt-
holt rekur kattahótel sem tekur 
við kisum yfir hátíðarnar í lengri 
eða skemmri tíma. Kattagæslan 

fer þannig fram að eigandinn 
pantar gæslu fyrir dýrið. Kisa 
þarf að uppfylla skilyrði um bólu-
setningu við kattafári og orma-
hreinsun. Þar fær hún rúmgott 
búr og hefur allt sem hún þarfn-
ast. Nauðsynlegt er að dýrunum 
fylgi allar upplýsingar um matar-
æði.

Gæludýrin á hótel 
um hátíðarnar

happdrætti }

Hátíðlegar og nýtilegar jólagjafir af öllum stærðum

Vertu í sambandi og settu saman
þína eigin sælkerakörfu

Osta- og Sælkeraborðinu Hagkaupum í Kringlunni og Smáralind

Hringdu og fáðu upplýsingar í síma 511-4466
eða sendu tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is

dd

www.kokkarnir.is
ðu upplýsingar í síma 511-44

eða sendu tölvupóst á kok arnir@kokkarnir.is

Karfa 1. Kr. 1.980.- Karfa 2. Kr. 2.690.- Karfa 3. Kr. 3.690.-

Karfa 5. Kr. 7.890.-

Karfa 7. Kr. 9.590.-

Karfa 6.  Kr. 5.990.-Karfa 4. Kr. 4.990.-
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Sláturfélag Suðurlands kynnir 
sérvalið léttreykt lambalæri á 
jóladiskinn.

Nú á aðventunni kynnir Sláturfé-
lag Suðurlands sérstakt hátíða-
lamb fyrir landsmönnum. Um er 
að ræða sérvalið og hálfúrbeinað 
lambalæri, léttsaltað og léttreykt 
sem er marínerað í sætri og ljúf-
fengri fimmberjablöndu. Svo 
nánar sé gerð grein fyrir fimm-
berjablöndunni er hún sæt blanda 
sérvalinna berja þar sem bláber 
eru í aðalhlutverki. Kjötið er mjög 
safaríkt og þykir einstaklega góm-
sætt og girnilegt. 

Hátíðalambið er komið í allar 
helstu matvöruverslanir og með 
því fylgir tillaga að hátíðlegu með-
læti og matreiðslu, sem allir ættu 
að prófa.

Léttreykt hátíða-
lamb í berjablöndu

Jólasala iðjuþjálfunar geðdeilda við Land-
spítala Hringbraut verður haldin á fimmtu-
dag.

Markaðurinn er haldinn í anddyri geðdeildar-
hússins við Hringbraut og stendur frá 12.00 til 
15.30, fimmtudaginn 7. desember. 

Þar verða að venju vandaðar handunnar vörur á vægu verði, úrval 
leirmuna, vörur unnar af trésmíðaverkstæði og saumastofu. Ágóði söl-
unnar rennur til starfsemi iðjuþjálfunar en þangað koma bæði sjúkling-
ar af geðdeildunum við Hringbraut og fólk utan úr bæ í endurhæfingu. 

Árlegur jólamarkaður

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

Flottar
peysur

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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HRÆDDIR FERÐAMENN
Draugasetrið á Stokkseyri
BLS. 4

ÍSLENSKUR ARKITEKTÚR
Axelshús í Hveragerði BLS. 4

BÓKAKAFFIÐ HANS
BJARNA
Orðinn kaffi„dama” BLS. 8

FSU Á UPPLEIÐ
Nám í hestamennsku BLS. 9

ANTÍKBÚÐ Á SELFOSSI
Rómantískar maddömmur
BLS. 10

EFNISYFIRLIT

SUNNLENSKA
DEILDIN
Flekklaust sumar FC Flóa 
SJÁ BLS. 8

ÍSLENSKI BÆRINN
Hannes Lárusson reisir 

torfbæjarstofnun
SJÁ BLS. 2

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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Hannes Lárusson listamaður ólst 
upp á fyrri helmingi ævi sinnar að 
Austur-Meðalholti í Flóanum og 
þar vinnur hann nú hörðum hönd-
um að því að reisa torfbæjarstofn-
unina Íslenski bærinn. Torfbærinn 
að Meðalholti hefur lengi fylgt fjöl-
skyldu Hannesar og hafa þau alltaf 
haldið bænum í góðu ásigkomulagi. 
„Hugmyndin að stofnuninni kom 
fyrir um sex árum og fyrir tveimur 
árum var lagt upp með markvisst 
plan sem verið er að fylgja eftir 
núna,“ útskýrir Hannes.

Meðan á byggingu stofnuninnar 
stendur hefur og mun Hannes meira 
og minna búa í gamla torfbænum 
og er þá líklegast eini einstaklingur 
landsins sem heldur til í baðstofu. 
Hannesi líkar samt vistin afar vel, 
jafnvel þótt hitinn fari yfirleitt niður 

í fimmtán gráður á nóttinni. Hann 
hefur einmitt verið að Meðalholti 
undanfarið en hann segist ekkert 
hafa fundið fyrir vondu veðri eða 
kulda. „Þetta eru afar góð hús og 
ég tel að vel og rétt byggð baðstofa 
sé með allra bestu húsum á hvaða 
mælikvarða sem er. Fyrst og fremst 
eru þetta vel hugsuð og falleg húsa-
kynni, þar sem er gætt er að hlut-
föllum. Húsið heldur líka mjög vel 
um fólk og er mannvænt.“

En hver verður tilgangur stofn-
unarinnar? „Fyrst og fremst að 
draga athygli að íslenskri bygging-
ararfleifð og þá sérstaklega torf-
bæjararfinum sem er einstaklega 
rík og fjölbreytt arfleifð. Hún hefur 
fylgt okkur nær óslitið frá upp-
hafi byggðar í landinu og fram til 
nútímavæðingarinnar, sem verður 

að teljast nokkur langur tími,“ svar-
ar Hannes. Annar megintilgangur 
stofnunarinnar, að sögn Hannesar, 
er að sýna fram á að einnig sé hægt 
að byggja atvinnustarfsemi í kring-
um stofnun sem þessa.

Stofnunin Íslenski bærinn mun 
sýna byggingararfleifðina í öllum 
sínum fjölbreytileika og segja sögu 
hans. „Jafnframt á að hlúa að því 
verklagi sem er stór hluti af þess-
ari byggingarlist,“ segir Hannes 
en byggingin sem nú er verið að 
reisa verður rúmlega þrjú hund-
ruð fermetrar. Samkvæmt Hannesi 
er áætlað að framkvæmdum ljúki 
í júní 2008. Frekari upplýsingar 
um stofnunina Íslenski bærinn má 
finna á heimasíðunni www.islensk-
ibaerinn.com.

-sha

Íslenskri byggingararfleifð 
er gert hátt undir höfði
Listamaðurinn Hannes Lárusson vinnur nú ötult að því að reisa sérstaka torfbæjar-
stofnun. Hannes vill hlúa að þessari helstu byggingararfleifð Íslendinga enda hafa 
þessir mögnuðu mannabústaðir fylgt íslensku þjóðinni frá upphafi byggðar.

 { suðurland } 
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Síðan Draugasetrið opnaði árið 2003 
hefur legið þangað stríður straumur 
ferðamanna. 

Á síðasta ári komu þangað um 
fimmtán þúsund gestir og í ár telur 
Benedikt G. Guðmundsson, umsjón-
armaður setursins, að gestirnir verði 
jafnvel enn fleiri. Gestir á safninu 
fá að heyra brot af því besta sem 
íslensk draugasagnaarfleið hefur 
upp á bjóða en alls eru sagðar 24 
sögur á safninu. Gestir fá sérstakt 
hlustunartæki sem þeir bera í gegn-
um safnið en á Draugasetrinu er 
mögulegt að heyra sögurnar á alls 
sjö tungumálum: íslensku, ensku, 
skandinavísku, frönsku, þýsku, 
japönsku og rússnesku. Benedikt 
telur afar mikilvægt að hægt sé 
að að bjóða leiðsögn um safnið á 
svo mörgum tungumálum. ,,Ferða-
menn frá löndum á borð við Japan, 
Rússland og Kína koma í auknum 
mæli til landsins en síðan stendur 
þeim ekkert til boða sem ekki skilja 
ensku.“

Benedikt telur jafnframt afar 
mikilvægt að íslensk þjóðtrú og 
þjóðfræði sé kynnt fyrir þessum 
ferðamönnum. Hann hefur miklar 
skoðanir á því hvernig haga eigi 
menningartengdri ferðaþjónustu og 
telur að þar megi margt betur fara. 
Hann segir sem dæmi að mikilvægt 
sé að efnið sé sett fram á aðgengi-
legan og skemmtilegan máta svo að 
það eigi auðveldara með að síast 
inn. Benedikt þverneitar þó fyrir 
að íslensk þjóðtrú sé á undanhaldi. 
,,Þetta er hins vegar gríðarlega 

mikill óplægður akur sem hægt er 
að vinna miklu meira úr. Ég held 
þess vegna að íslenska þjóðtrúin 
eigi einmitt sitt blómaskeið eftir. 
Miklu meiri útgáfustarfsemi vantar 
samt á efni um álfa, tröll, drauga og 
fleira, helst á sem flestum tungu-
málum.”

Benedikt og hans menn eru stór-
huga þegar kemur að framtíðinni 
og hafa gert stórar áætlanir. Næst 
á dagskrá er meðal annars að opna 

trölla-, álfa- og norðurljósaset-
ur. Verður það töluvert stærra en 
Draugasetrið og af framkvæmd-
unum að dæma verður setrið allt 
hið stórkostlegasta. Blaðamaður og 
ljósmyndari Fréttablaðsins skelltu 
sér síðan í túrinn um Draugasetrið 
og má með sanni segja að þeir hafi 
komið þaðan út skjálfandi á beinum 
enda er safnaþáttur setursins allur 
hin glæsilegasti og reyndar hin 
hræðilegasti líka.

Þjóðtrúin ekki á undanhaldi
Draugasetrið á Stokkseyri er eitt besta dæmið hérlendis um það hvernig hægt er að 
byggja lifandi og skemmtilegt safn. Draugasetrið er hvort tveggja fræðandi og þjóð-
legt safn og viðheldur íslenskri menningu jafnframt því að trekkja að ferðamenn.

Tignarlegt Axels-
hús gleður augað
Fyrir þá sem koma til Hveragerðis er 
Axelshús, í brekkunni við sundlaug-
ina, án efa eitt tignarlegasta mann-
virki bæjarins. Axelshús tilheyrir 
reyndar Ölfusi en ekki Hveragerði 
en húsið var reist af kennara í Gróð-

urskóla ríkisins sem liggur örfáum 
metrum frá Axelshúsi. Þar hefur 
lengi vel verið rekið gistiheimili en 
húsið var gert upp fyrir ekki svo 
löngu síðan. Sannarlega mikilvægur 
vitnisburður um arkitektúr á Íslandi.

S. 568 1410 og 482 1210 - Grænir og góðir!

upplifðu

Gleðilegar jólaferðir!

Vinnustaðir!
Leiksskólar!
Grunnskólar!
Fjölskyldur!

Jólatré valin, jóla-
markaður Sólheimum, 
jólalög og sögur í Skál-
holti og margt fl.

Sértilboð á allar 
jólahlaðborðsferðir.

Sjá: www.gtyrfingsson.is

 { suðurland } 









8

,,Hugmyndin kviknaði á ferðalög-
um þar sem ég hef séð að tískan 
er að blanda saman bókaverslun 
og kaffihúsarekstri. Við eigum 
fyrirmynd reyndar á Íslandi sem 
er Súfistinn. Hérna er þetta reynd-
ar meira sama einingin,“ útskýrir 
Bjarni glaður í bragði. Hann segir 
að þessa stundina sé meira lagt 
áherslu á bókasöluhluta staðsins 
enda sé jólavertíðin að hefjast. 
,,En síðan þegar jólavertíðin endar 
þá snýst þetta að einhverju leyti 
við.“

Bjarni segir að Bókakaffið hafi 
strax fengið góðar viðtökur og 
meðal annars hafi hann feng-
ið margar heimsóknir frá ýmsum 
bókagrúskurum. ,,Hér hafa verið 
hreyfingar á hverjum degi, bæði 
varðandi sölu á kaffi og bókum, 
og  í raun framar vonum. Ég finn 
líka að kaffistofureksturinn er að 
sækja í sig veðrið því fyrst var fólk 
ekki alveg búið að átta sig.“ Bjarni 
hreykir sig líka mikið af kaffi stað-

arins. ,,Allt kaffið sem við erum 
með kemur úr kjördæminu, eins 
og við segjum, eða frá Keflavík, þó 
ég búist nú reyndar ekki við því 
að kaffið sé ræktað þar.“ Bjarni er 
nokkuð stoltur af fornbókadeild 
staðarins og segir hann að það 
sé vinsælasta hornið á Bókakaffi. 
,,Þessar gömlu sunnlensku bækur, 
sem við getum kallað sunnlensk 
neftóbaksfræði, hafa verið að selj-
ast best. Ég finn líka að spennu-
sögukiljur hafa verið að rjúka út.“

Bjarni, sem flestir tengja við 
blað hans, Sunnlenska fréttablað-
ið, segir gott að fá tilbreytingu frá 
blaðamennskunni sem hann hefur 
starfað við frá 1982. Bjarni segist 
afar sáttur í sínu nýja hlutverki 
sem kaffidama eins og hann kallar 
sjálfan sig. ,,Ég komst að því að ef 
konur eins og til dæmis Siv, vin-
kona mín, geta verið ráð,,herrar“ 
þá get ég alveg verið kaffi,,dama“,“ 
útskýrir Bjarni stoltur að lokum.

 steinthor@frettabladid.is

Selur neftóbaksfræði
Bjarni Harðarson blaðamaður opnaði fyrir stuttu Bóka-
kaffi við Austurveg, aðalbraut Selfossbæjar. Þar er Bjarni 
í hlutverki kaffidömu og líkar honum vel við nýja starfið.

Sunnlenska deildin hefur verið í 
gangi sjö keppnistímabil en í henni 
etja etja kappi knattspyrnulið af 
Suðurlandi, allt frá Þorlákshöfn til 
Víkur í Mýrdal. Spiluð var einföld 
umferð í sumar en öllum liðum 
voru tryggðir fjórir heimaleikir og 
spilaðir eru alvöru 90 mínútna leik-
ir. Liðin voru níu í sumar en helstu 
tíðindi sumarsins voru vafalaust 
þau að liðið FC FLói vann alla sína 
leiki og fór með sögulegan sigur af 
hólmi enda hefur ekkert annað lið 
farið taplaust í gegnum sunnlensku 

deildina. ,,Við gerðum eingöngu 
eitt jafntefli í sumar og það var í 
bikarnum sem við unnum reyndar 
líka,“ útskýrir Rúnar Hjálmarsson, 
liðsmaður tvöfaldra meistara í FC 
Flóa. Hann segir jafnframt að sam-
heldinn og sterkur hópur hafi skap-
að þennan sigur. ,,Við vorum alltaf 
sami fimmtán til tuttugu manna 
kjarninn og þetta var mjög gaman 
enda ríkti góð stemning.“

FC Flói hefur verið í sunnlensku 
deildinni í þrjú ár en liðið spil-
aði sína heimaleiki á Eyrarbakka í 

sumar. Einhverjir hljóta hins vegar 
að spyrja sig að því hvort nú sé ekki 
öllum markmiðum náð og hægt sé 
að leggja FC Flóa niður. ,,Já, það 
mætti reyndar alveg segja það. 
Gríðarleg stemning er hins vegar 
í hópnum en okkur vantar samt 
alvöru styrktaraðila,“ segir Rúnar 
og lýsir þar með eftir fjársterkum 
styrktaraðaila. Aðalmarkmið næsta 
sumars er þó alveg ljóst. ,,Markmið-
ið er engin jafntefli og ekkert tap,“ 
svarar Rúnar með bjartsýnistón að 
lokum. -sha

Flekklaust sumar FC Flóa
Sunnlenska utandeildin í knattspyrnu fór fram sjöunda skiptið í röð á nýliðnu sumri. Í ár fór 
FC Flói þar með sögulegan sigur af hólmi og gekk taplaust af velli að loknu sumri.

 { suðurland } 
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Örlygur segir að þróun skólans hafi 
verið ör frá upphafi og hefur nem-
endafjöldinn næstum fjórfaldast 
frá upphafi skólans. Námsúrvalið 
hefur einnig aukist til muna. „Við 
vorum með margar brautir í upp-
hafi, bæði verknám og bóknám, 
en núna er þetta enn fjölbreyttara. 
Við kennum til dæmis á mörgum 
stöðum, meðal annars á Litla-
Hrauni og Sogni,“ útskýrir Örlygur 
með bros á vör.

Stærsta nýjungin í námsúrval-
inu um þessar mundir hjá FSu eru 
þrjár íþróttaakademíur. Það sem 
kom einmitt þessum akademíum 
af stað var nýtt íþróttahús skól-
ans sem tekið var í notkun árið 
2004. Enn meiri nýjung er sérstök 
hestamennskubraut, sem er bæði 
bókleg og verkleg. „Við erum að 
þróa þetta áfram og síðan sjáum 

við hvernig gengur,“ segir Örlygur 
og samþykkir að varla sé hægt að 
finna sunnlenskara nám.

Yfir 900 nemendur stunda nú 
nám í dagskólanum hjá FSu en 
um 5 prósent nemenda koma ann-
ars staðar frá en af Suðurlandi. 
„Ég held að sérstaða skólans felist 
í fjölbreytninni og að við erum 
raunverulega að reyna að þjón-
usta alla nemendur,“ segir Örlyg-
ur. „Við viljum þróast áfram sem 
framhaldsskóli og höfum áhuga 
á því að efla menntun á Suður-
landi. Við viljum líka halda áfram 
að auka fjölbreytnina hjá okkur 
en einnig að taka þátt í háskóla-
væðingu Suðurlands, hvernig sem 
henni verður háttað. Skólinn hefur 
alltaf verið á uppleið og við vonum 
að það haldi áfram,“ segir Örlygur 
bjartsýnn að lokum.

Alltaf á uppleið
Örlygur Karlsson, starfandi skólameistari Fjölbrautaskóla 
Suðurlands (FSu), þekkir vel til starfsemi skólans enda 
unnið við skólann frá því að hann var stofnaður.

 { suðurland } 
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„Við mæðgurnar ákváðum að láta 
þann draum rætast að setja á fót 
antíkbúð nú í sumar. Ég var að flytja 
frá Danmörku og gat ekki hugs-
að mér lífið án þess að hafa ein-
hverja antík í kringum mig. Danir 
halda svo mikið upp á þetta gamla 
og kunna líka einhvern veginn að 
vinna svo huggulega úr því,“ segir 
Helga Salbjörg Guðmundsdóttir og 
bætir við hlæjandi. „Þannig að nú 
erum við maddömumæðgur,“ og á 
þar við sig og móður sína Jósef-

ínu Friðriksdóttur. Þær eru báðar 
kennarar og segjast ekki hafa þorað 
annað en vera í kennslu með versl-
unarrekstrinum ef hann skyldi nú 
ekki ganga. Þess vegna er lokað í 
Maddömunum á mánudögum og 
þriðjudögum.

Þær segja verslunina hafa farið 
mjög vel af stað. „Mér finnst allir 
Sunnlendingar koma að versla hjá 
okkur auk Reykvíkinga og fólks 
héðan og þaðan af landinu,“ segir 
Helga glaðlega og bætir við að 
heimasíðan maddomurnar.com geri 
það að verkum að fólk geti skoðað 
vöruúrvalið og pantað. 

„Þetta er dálítið bland í poka, 
sem við erum með,“ segja þær og 
benda í kringum sig. Þar er allt frá 
fínum mublum, postulíni og silfri til 
málaðra almúgahúsgagna og emel-
eraðra koppa. „Okkur skilst að við 
séum í lægri kantinum með verðið 
en það er bévíti dýrt að flytja inn. 
Flutningskostnaður og tollur er 
hvort tveggja svínslega hár en svo 

höfum við líka verið að taka við 
hlutum hér heima og selja áfram. 
Það finnst okkur frábært í stað 
þess að fólk sé að henda eigulegum 
munum.

Hvað skyldi vera vinsælast? 
„Mublurnar seljast vel, bæði þær 

fínni og hrárri. Líka dúkar og púðar. 
Svo seljum við heilmikið silfur,” 
segir Helga og bendir á að óþarft sé 
að loka silfur niðri í skúffum nema á 
stórhátíðum heldur sé um að gera að 
nota það. „Hitaveituvatnið er ekkert 
vandamál ef fólk á uppþvottavélar 
því þær taka inn á sig kalt vatn svo 
það fellur ekki á silfrið þess vegna. 
Bara að passa að setja ekki of mikið 
af hreinsiefni,“ eru hennar heilræði.

Þær mæðgur segja áberandi að 
fólk sé farið að sækja í gamla muni 
og finnist hlutirnir hjá ömmu og afa 
„huggó“. „Nú er minimalisminn á 
undanhaldi og rómantíkin á innleið 
aftur,“ segir Helga. „Enda eigum við 
ekki að hafa heimilin hörð.“  

gun@frettabladid.is

Rómantíkin á innleið aftur
Dönsk antíkvara og annað góss fæst í verslun á Selfossi sem ber nafnið Maddömurnar.

 { suðurland } 
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Jólagjafir í 90 ár

Alvöru hljóðvershátal-

arar frá YAMAHA.

 Frá 35.900kr

Hljóðnemar frá4.450kr

Hljómborð frá Yamaha
 Frá 26.900kr

MBox upptökutæki
með ProTools.

 Frá 29.900kr

Hljóðritaðu

jólaplötuna

með
Pro Tools

Öll

þekktustu

merkin á

einum stað!

Trommusett
 Frá 39.900kr

Bassa og gítarmagnarar

frá Fender.

 Frá 9.900kr

Ótúrlegt úrval effecta.Brian May ogJimi Hendrix

Fender gítarpakkar
Gítar, magnari o.fl.

 Frá 26.900kr

Skemmtileg og
þroskandi ásláttar-
leikföng frá Remo!

Taktmælar og stillitæki

 Frá 2.750kr

Mikið úrval af töskum, kennslubókum, tónlistarforritum,
statífum og öðrum aukahlutum!

Einnmeð öllusem þarf!

Kassagítarpakki

frá Fender.

 Frá 15.900kr



Komdu við á KFC 
á leiðinni heim!

hæ elskan!
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[Hlutabréf]

Stjórnendur House of Fraser, 
bresku verslanakeðjunnar sem er 
var yfirtekin af Baugi, FL Group 
og fleiri fjárfestum í síðasta mán-
uði, hafa krafist þess að fá níutíu 
daga greiðslufrest gagnvart birgj-
um. Þar að auki er farið fram á að 
veittur verði fimm prósenta 
afsláttur af innkaupum eftir fyrsta 
janúar næstkomandi.

Þetta hefur fallið í grýttan jarð-
veg hjá heildsölum sem telja að 
hér sé um fáheyrða kröfu að ræða 
á breskum smásölumarkaði, að 
sögn Scotsman. Forsvarsmenn 
heildsölukeðjunnar Ted Baker, 

sem selur vörur til HoF, munu 
vera æfir yfir þessari kröfu sam-
kvæmt heimildum blaðsins.

HoF krefst níutíu 
daga greiðslufrests

Bandaríska verslanakeðjan Wal-
Mart hefur landað samningi um 
byggingu verslana á Indlandi í 
samstarfi við indversku samstæð-
una Bharti Enterprises, sem meðal 
annars rekur stærsta fjarskipta-
fyrirtæki á Indlandi. 

Stærstu verslanakeðjur á Vest-
urlöndum hafa lengi horft til þess 
að komast inn á indverska markað-
inn. En stjórvöld hafa fram til þessa 
sett þeim stólinn fyrir dyrnar. 

Verslanakeðjur á borð við hina 
þýsku Metro og frönsku Carrefour 
hafa báðar rætt við Bharti Enterp-
rises um verslanarekstur á Ind-
landi án árangurs. Dyrnar opnuð-
ust fyrir Wal-Mart þegar slitnaði 
uppúr viðræðum bresku verslana-
keðjunnar Tesco við indverska fjar-
skiptarisann skömmu fyrir síðustu 
helgi.

Í sameiginlegri tilkynningu frá 

Wal-Mart og Bharti Enterprises 
segir, að verslanirnar verði í eigu 
Bharti Enterprises en undir merkj-
um bandarísku verslanakeðjunnar. 

Indverski auðkýfingurinn Sunil 
Mittal, stjórnarformaður Bharti 
Enterprises, segir stefnuna að opna 
allt að 250 verslanir fyrir lok næsta 
árs og bjóða á lægsta vöruverð í 
landinu.

Samvinna Wal-Mart og Bharti 
Enterprises er geysistórt verkefni. 
Breska dagblaðið The Guardian 
reiknar með að stofnkostnaður 
hlaupi á um 100 milljónum punda 
eða 14 milljörðum íslenskra króna. 
Ef vel reynist muni það skila sér 
því búist er við að velta í smásölu-
verslun  á Indlandi muni aukast um 
fjórðung á næstu fjórum árum. 
Veltan nemur nú um 155 milljörð-
um punda eða 21.000 milljörðum 
íslenskra króna. -

Wal-Mart nemur 
land á Indlandi

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Fríverslunarviðræður milli Kína og Íslands munu hefj-
ast í upphafi ársins 2007. Á fundi í Peking í gær undir-
rituðu þau Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
og Yu Guangzhou, aðstoðarutanríkisráðherra Kína, 
viljayfirlýsingu um upphaf viðræðnanna. 

Með tilkomu fríverslunarsamnings gætu ýmsir 
möguleikar opnast fyrir Ísland. Líkur eru á að vörur 
yrðu í auknum mæli fluttar beint inn til landsins í stað 
þess að notast væri við milliliði eins sem algengt er. Þá 
gætu skapast hagstæð skilyrði fyrir að Ísland verði 
milliliður fyrir viðskipti milli Kína og Evrópu, þar sem 
enginn fríverslunarsamningur er í gildi milli Kína og 
annarra Evrópulanda. Einnig gæti verið hagkvæmt að 
flytja vörur frá Kína til Íslands, vinna þær frekar hér 
og fá á þær íslenskt upprunavottorð og selja þær áfram 
til annarra Evrópulanda. 

Á fundinum ræddu ráðherrarnir tvíhliða samskipti 
Íslands og Kína og aukin umsvif íslenskra fyrirtækja í 
Kína á undanförnum misserum. Að honum loknum var 
utanríkisráðherra gestgjafi í mótttöku í tilefni af 35 ára 

stjórnmálasambandi Íslands og Kína. Síðar um daginn 
fór Valgerður til Shanghai þar sem hún setti ráðstefnu 
nýstofnaðs samráðsvettvangs íslenskra fyrirtækja í 
Kína. Var hún þar að auki vistödd opnun nýrrar skrif-
stofu Glitnis en bankinn er fyrsta íslenska fjármála-
fyritækið sem opnar skrifstofu í Kína. 

Fríverslunarviðræður að hefjast



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

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

Legsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkæri eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Kristinn
Jónsson
Skriðustekk 22, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala, föstudaginn
1. desember. Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 7. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Sesselja Guðmunda Sigurðardóttir
Helgi Sigurður Guðmundsson Sigrún Sjöfn Helgadóttir
Stefanía Guðríður Guðmundsdóttir
Kristín Helga Guðmundsdóttir         Vilhjálmur Geir Siggeirsson

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýju og vináttu
við andlát og útför ástkærs eiginmanns,
föður, tengdaföður og afa,

Sigurbjörns Þorleifssonar
Maríubaugi 123, Reykjavík.

Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson   Catherine Elisabet Batt
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir Ármann Fr. Ármannsson
Ingi Guðmundsson    Hildur Pálsdóttir
Jón Ó. Guðmundsson    Erla Guðný Gylfadóttir
Andri Ingason    Birta Ingadóttir
Sara Huld Ármannsdóttir   Thelma Huld Ármannsdóttir
Alexander Batt Þorleifsson   Guðný Dís Jónsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðjón Ottó Bjarnason
frá Böðvarsholti, Ennisbraut 18, Ólafsvík,

lést á Sjúkrahúsi Akraness laugardaginn 2. desember.

Kristín Jóna Guðjónsdóttir Gunnar H. Hauksson
Bjarni Guðjónsson Bjarney Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Guðjónsson Þórey Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, vinur, bróðir okkar,
mágur og frændi,

Ásgeir Hilmar Jónsson
Bræðraborgarstíg 32, Reykjavík,

sem lést af slysförum sunnudaginn 26. nóvember, 
verður jarðsunginn frá Neskirkju miðvikudaginn
6. desember kl. 15.00.

Þorbjörg Eiríksdóttir
Bára Bryndís Sigmarsdóttir
Jón Guðmundsson           Guðný Ragnarsdóttir
Jóna Halldórsdóttir              Svanur Pálsson
Ragnhildur Þórólfsdóttir
og systkinabörn.

40 ára
Krúsa mamma

Svæða- og viðbragðsfræðingur

Eiðistorgi 9, Seltjarnarnesi,

er fertug í dag

Trausti og Tryggvi

„Allir okkar draumar geta 
ræst ef við höfum hugrekkið 

til að láta þá rætast.“

Tónskáldið Mozart deyr

Skemmtistaðurinn Glaumbær, sem rek-
inn var í húsinu að Fríkirkjuvegi 7, þar 
sem Listasafn Íslands er nú til húsa, á 
sér stað í hug og hjarta margs Íslend-
ingsins. Hann var vinsælasti skemmti-
staðurinn á sjöunda áratugnum, eða allt 
þar til að húsið skemmdist mikið í elds-
voða aðfaranótt 5. desember 1971. Nú 
eru því liðin 35 ár frá því að fastagestir 
Glaumbæjar voru sviptir viðverustað 
sínum.

„Þetta var lang, langvinsælasti stað-
urinn á þessum tíma,“ sagði Ólafur 
Laufdal í samtali við Fréttablaðið, en 
hann vann sem þjónn í Glaumbæ í nokk-
ur ár. „Það var heldur ekki um svo 
marga staði að ræða fyrir ungt fólk á 
þessum tíma,“ bætti hann við. Ólafur 
segir Glaumbæ hafa verið barn síns 

tíma. „Hann var í raun-
inni Bítlabarn. Allar 
vinsælustu hljómsveit-
ir landsins á þessum 
tíma, eins og Hljómar, 
Rooftops og Óðmenn, 
tróðu upp þar. Þessar 

hljómsveitir, og 
fólkið sem hlust-

aði á þær, voru 
heldur ekki 
gjaldgengar 
inn á staði 

eins og Hótel Sögu,“ sagði Ólafur. Þær 
erlendu hljómsveitir sem lögðu leið sína 
til landsins á meðan Glaumbær var og 
hét komu einnig fram þar, enda Glaum-
bær eini staðurinn með stórt svið, að 
sögn Ólafs. Síðustu tónleikar Hljóma 
fóru fram á sviðinu í Glaumbæ og segir 
Ólafur hafa verið fullt út úr dyrum. „Í 
portinu fyrir framan staðinn og út eftir 
götunni voru hundruð manna sem kom-
ust ekki inn,“ sagði hann. 

Ef Glaumbær var Bítlabarn voru 
fastakúnnar staðarins það líka. „Á þess-
um tíma fóru allir í Karnabæ að versla. 
Tískan var líka að breytast mikið, þarna 
er innflutningur á tískufatnaði rétt að 
hefjast. Það hefði heldur ekki hvarflað 
að neinum að fara í óburstuðum skóm út 

á lífið,“ sagði Ólafur. „Þjónarnir voru 
meira að segja í smóking,“ sagði hann 
hlæjandi. Hann var umkringdur fasta-
kúnnum og segir marga merkismenn 
þjóðfélgsins hafa vermt sætin við bar-
inn. „Þarna voru Davíð Oddsson og Ólaf-
ur Ragnar Grímsson. Í rauninni var 
þetta ákveðin kynslóð, allir sem fóru út 
að skemmta sér á annað borð komu á 
Glaumbæ,“ sagði Ólafur. 

Endalok staðarins höfðu í för með 
sér grát og gnístran tanna hjá mörgum 
skemmtanaþyrstum borgarbúum. Ólaf-
ur segir sorgina hafa verið mikla, en 
staðurinn lifi kannski sterkar í minning-
unni fyrir vikið. „Hann var hreinlega 
miðpunktur ákveðinnar menningar,“ 
sagði hann. 

AFMÆLI FÆDDUST ÞENNAN DAG





Ég er íhalds-
seggur hvað 
varðar
íslenska
tungu. Frá 
því að ég 
man eftir 
mér hef ég 
geiflað mig og 

grett yfir þágu-
fallssýki og gert 

mitt ítrasta til að 
bjarga þeim sem lent hafa í klóm 
þess ógurlega sjúkdóms, ég hef 
leiðrétt fleiri en ég kæri mig um 
að muna og örugglega farið í 
taugarnar á enn fleirum vegna 
tungumálafasisma míns.

Á vafri mínu um netheima hef 
ég rekið mig á ófáar bloggsíður 

þar sem mál- og stafsetningar-
villur vaða uppi. Ég tek eina og 
eina stafsetningarvillu svo sem 
ekkert sérstaklega inn á mig, en 
ég get ekki annað en dæst þegar 
annað hvert orð í færslu er 
skammstafað og hitt er stafsett 
vitlaust. Ég loka augum fyrir 
sms- og msn-skilaboðum sem 
vaða í skammstöfunum á borð við 
lol, gg, omg og nkl. Ég veit ekki 
einu sinni almennilega hvað þær 
þýða, og hef engan áhuga á að 
kynna mér það nánar. 

Fyrir nokkru síðan gafst mér 
kostur á að fylgjast með samtali 
tveggja unglingsstúlkna í bíl sem 
ég var einnig farþegi í. Ég get 
hins vegar ekki haldið því fram 
að ég hafi skilið það. Inn á milli 

leyndust vissulega orð sem ég hef 
tekið mér í munn, en bróðurpart-
urinn var einhvers konar inter-
net-talmál sem ég þekki ekki. Í 
grein sem birtist í Fréttablaðinu í 
gær spyr Guðmundur B. Krist-
mundsson, sem stóð að rannsókn 
á lestrar- og ritfærni Íslendinga 
ásamt Elísabetu Arnardóttur, 
hvort ekki ætti að nýta þá hvatn-
ingu sem skapast af nýrri tækni, 
svo sem bloggi, sms-um og msn-i, 
til að vinna öðruvísi með mál og 
málhegðun í skólanum. Ég verð 
að segja að ég á erfitt með að sjá 
hvernig aukin msn- og sms-notk-
un á að auðga íslenska tungu. 
Þessi fyrirbæri heita meira að 
segja kjánalega stafsettum nöfn-
um.

Sjáðu! Nýju 
stelpuna! Vá, haltu 

mér fast! 

Rólegur
vinur,

rólegur!

Hvernig er hægt 
að vera svona 
sæt!? Hvernig 

er það eiginlega 
hægt!

Nákvæm-
lega.

Hugsaðu þér hvernig væri 
að hafa hana sem kærustu, 
þetta bros, þessi augu þessi 

líkami!

Bara ef hún væri fyrir 
nördalega og vandræðalega 

stráka værir þú í góðum 
málum.

Jæja Palli minn, varstu 
hræddur eftir allar 

hryllingsmyndirnar?

Þú segir 
engum, er 

það nokkuð?

Ég var bara 
hræddur við 

húsið!

Brakið, smellirnir, 
dynkirnir og 

vatnslagnirnar ...

Angrar það 
þið aldrei

Nei, ekki svo mikið, 
mamma þín hrýtur 

hærra en þetta 
allt!

En
heppinn.

Jóhannes!

Hvað kosta 
127 “Láttu þér 
batna kort”?

Við erum í 
Ruslavinafélaginu!

Ruslavinafélagið?
Hvar heyrðirðu það?

Í bók, sem ég fann í 
ruslinu!

Krakkar mínir, 
það sést 

hvergi orðið í 
gólfið!

Nú verðið þið að 
taka aðeins til.

Allt
í lagi

Allt
í lagi

Nú skulum við 
rýma smá skika á 

gólfinu! Ég næ í skóflu 
til að moka í 

hrúgu!
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Kl. 13.00
Yfirlitssýning á verkum Drafnar 
Friðfinnsdóttur stendur yfir í Lista-
safni Akureyrar. Dröfn lét mikið að 
sér kveða í íslensku listalífi og hasl-
aði hún sér völl í einum erfiðasta 
geira grafíklistarinnar, tréristunni. 
Opið alla virka daga nema mánu-
daga frá 12 til 17.

Blásarakvintett Reykjavíkur og 
félagar halda sína árlegu seren-
öðutónleika í 26. sinn í kvöld. Í til-
efni af 250 ára afmæli Mozarts 
leika þeir félagar kvöldlokkuna 
„Gran Partita“ K 361 sem samin 
er fyrir þrettán blásara en í dag 
er dánardægur tónskáldsins. Að 
sögn Einars Jóhannessonar klar-
inettuleikara er þar um að ræða 
sérlega auðugt og ægifagurt verk. 
„Leikskáldið Peter Shaffer notar 
til að mynda kafla úr hæga þætt-
inum í verki sínu Amadeus þegar 
tónskáldið Salieri er að rífast við 
guð. Þetta verk er eins og guðlega 
innblásið eins og svo margt eftir 
Mozart, ótrúlega fjölbreytt og vel 
skrifað. Við skemmtum okkur 
alltaf konunglega við að leika 
það,“ segir Einar. 

Langt er síðan verkefni þetta 

var á efnisskrá kvintettsins og 
segir Einar tíma kominn til að 
endurnýja kynnin af því. Tón-
leikahópurinn er stór að þessu 
sinni en hann skipa óbóleikararn-
ir Daði Kolbeinsson, Peter 
Tompkins og Sigurður Ingvi 
Snorrason, fagottleikarnir Haf-
steinn Guðmundsson, Rúnar Vil-
bergsson og Brjánn Ingason, 
hornleikararnir Joseph Ognibene, 
Þorkell Jóelsson, Lilja Valdimars-
dóttir og Emil Friðfinnsson, Einar 
Jóhannesson sem leikur á klarin-
ett og bassethornleikararnir 
Kjartan Óskarsson og Rúnar Ósk-
arsson. Með sveitinni leikur einn-
ig Jóhannes G. Georgsson á 
kontrabassa.

Tónleikarnir fara fram í Frí-
kirkjunni í Reykjavík og hefjast 
kl. 20.

Guðlega innblásið

Ólafur Kjartan Sigurðarson 
fær frábæra dóma á Bret-
landi fyrir frammistöðu 
sína í titilhlutverki óper-
unnar Rigoletto eftir Verdi. 
Söngvarinn kveðst taka 
skottúr heim til Íslands til 
að komast í jólaskap.

Ólafur Kjartan hefur sungið hlut-
verk Rigolettos undanfarið hálft 
ár, fyrst hjá Opera Holland Park 
og síðan hefur hann ferðast um 
Bretland með Opera North sem er 
eitt af fjórum stærstu óperuhús-
unum þar í landi. 
Ólafur Kjartan hefur leyst af tvo 
fræga baritóna fyrir Opera North 
og á dögunum hljóp hann til dæmis 
í skarðið fyrir Alan Opie á sýningu 
hópsins í Newcastle og fékk lof-
samlega dóma fyrir frammistöðu 
sína. Gagnrýnendur hafa sagt 
frammistöðu hans í hlutverki 
Rigolettos meistaralega og kraft-
mikla. Að sögn fær íslenski barit-
óninn hárin til að rísa á höfðum 
áheyrendanna og er haft eftir 
gagnrýnanda The British Theatre 
Guide að leikur hans og söngur 
myndi heild sem jaðri við upplifun 
hins sanna Rigoletto. 

„Þetta er búið að vera skemmti-
legt stím en fyrir mig er það stórt 
og mikilvægt skref að komast að 
hjá Opera North,“ segir Ólafur 
Kjartan. „Í kjölfar þessarar vel-
gengni var mér boðið hlutverk 
Fords í óperunni Falstaff sem 
verður sett upp á komandi hausti 
og hef ég ákveðið að þiggja það 
glæsilega boð.“ Fleiri vegtyllur 
hafa einnig hlotnast Ólafi Kjartani 
því á dögunum fékk hann sérstaka 
viðurkenningu áhorfenda hjá 
Opera Holland Park. „Hjá þeim er 
ákveðinn hópur áhorfenda sem 
eru fastir áskrifendur að sýning-
um þeirra. Þessi hópur greiðir 
atkvæði um bestu frammistöðu í 
kven- og karlhlutverki á hverju 
sýningartímabili og mér var sýnd-
ur sá heiður að þessu sinni. Að fá 
viðurkenningu fyrir Rigoletto er 
bæði skemmtilegt og gagnlegt 
fyrir mig – hann virðist ætla að 
reynast mér vel.“

Söngvarinn er samt á lang-
þráðri heimleið en á döfinni eru 
tvennir jólatónleikar heima á 

Íslandi. Hann mun syngja á jóla-
tónleikum á Akureyri næsta laug-
ardag ásamt Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands, Karlakór Dalvíkur 
og Huldu Björk Garðarsdóttur 
sópransöngkonu undir stjórn Guð-
mundar Óla Gunnarssonar en á 
sunnudaginn verða stórtónleikar í 
Salnum í Kópavogi þar sem Ólafur 
Kjartan kemur fram ásamt fleiri 
góðum listamönnum. „Ég ætla að 
taka heimkomuna með trukki og 
reyna að komast í jólaskap eins 

fljótt og hægt er,“ segir söngvar-
inn sposkur. 

Jólafríið verður samt óverulegt 
þetta árið því framundan er einnig 
stórt verkefni í óperunni í Saar-
brücken í Þýskalandi þar sem 
Ólafur Kjartan  mun syngja titil-
hlutverkið í óperunni Kullervo. 
„Ég verð með hausinn í kafi í 
finnskri þunglyndisóperu allan 
desembermánuð en það fer alveg 
ágætlega við skammdegið,“ segir 
hann að lokum.

David Gieselmann, höfundur leik-
ritsins um Herra Kolbert, verður 
viðstaddur uppfærslu hátíðarsýn-
ingar Leikfélags Akureyrar á 
verkinu næstkomandi laugardag. 
Höfundurinn þekkist boð félags-
ins í kjölfar afar jákvæðra dóma 
og viðbragða áhorfenda en sýn-
ingin hefur hlotið næsta einróma 
lof.

Verk Gieselmanns hafa verið 
sýnd um allan heim en Herra Kol-
bert er hans þekktasta verk og 
hefur verið sýnt um nær alla Evr-
ópu auk Bandaríkjanna, Ástralíu 
og Suður-Ameríku. Gieselmann 
ólst upp í Darmstadt í Þýskalandi. 
Hann er leikari og leikstjóri en 
lauk svo námi frá Listaháskólan-
um í Berlín í handritaskrifum árið 

1998 og setti í framhaldinu upp 
fjölda eigin leikverka. Hið virta 
Royal Court höfundaleikhús í 
London bauð honum að taka þátt í 
leikritasmiðjum árið 1999 og 2000, 
en þar var leikritið Herra Kolbert 
frumsýnt. Verkið hlaut mikið lof 
og hefur síðan verið sýnt víða um 
heim þar sem það hefur vakið 
verðskuldaða athygli enda beitt og 
ágengt þrátt fyrir ómótstæðilegan 
húmor. 

Verkið Herra Kolbert var frum-
sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í 
október en sýningum lýkur 16. 
desember. Tekið skal fram að sýn-
ingin er ekki væntanleg til Reykja-
víkur, þrátt fyrir fjölda fyrir-
spurna og áskorana og verða 
áhugasamir því að drífa sig norð-

ur í land til að fá notið þessarar 
leikhúsreynslu. Nánari upplýsing-
ar má finna á heimasíðu leikfé-
lagsins, www.leikfelag.is.

Höfundur Kolberts í heimsókn

Spaðarnir spila í Iðnó

Dustin Hoffman sagði í síðustu 
viku að einn af sínum stóru glæp-
um í lífinu hefði verið að vinna 
ekki með Fellini þegar honum 
bauðst það. Hann setti fyrir sig að 
Fellini döbbaði allt tal eftir á. Dust-
in vildi taka það upp á tökustað og 
bauðst til að borga þá upptöku. Nei, 
nei, sagði Frederico og hló að Kana-
stráknum. Þannig missti Dustin af 
Fellini. Myndin sem kom til álita 
sem samstarfsverkefni þeirra var 
La cittá delle donne (1980) eða 
Kvennabærinn eins og hún hefur 
verið kölluð á íslensku. Marcello 
Mastroianni fékk rulluna. 

Á sínum tíma var litið á verkið 
sem háðslega meðferð á kven-
rembunni. Karlmaður eltir konu 
sem hann hrífst af í lest inn á hótel 
þar sem hann lendir á yfirgengi-
lega femíniseraðri kvennaráð-
stefnu. Þarna koma fyrir margvís-
legar týpur, allt frá einlægum 
karlhöturum, hórum og tánings-
stúlkum upp í mjúkar og móður-
legar eldri konur. Konurnar hafa 

völdin alla myndina í gegn: er Fell-
ini að fjalla hér um martröð flagar-
ans, sem í þessari stöðu ræður ekki 
neitt við neitt?

Í kvöld má sjá þessa mynd í 
Bæjarbíói í Hafnarfirði á vegum 
Kvikmyndasafns Íslands og hefst 
sýningin kl. 20. Myndin er með 
íslenskum texta.

Í fangi kvenna
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5. desember er alþjóðlegur dagur sjálfboðaliðans
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Reykjavík
Opið hús í sjálfboðamiðstöð
Reykjavíkurdeildar
að Laugavegi 120,
kl. 15.00–18.00.
Boðið verður upp á heitt kakó 
og piparkökur.

Akureyri
Opið hús og veitingar 
í sjálfboðamiðstöð
Akureyrardeildar að
Viðjulundi 2,
kl. 16.00–19.00.

Hvammstangi
Opið hús og veitingar í 
húsnæði Hvammstanga-
deildar að Hafnarbraut 5,
kl. 16.00–17.00.

Sauðárkrókur
Opið hús í húsnæði 
Skagafjarðardeildar
að Aðalgötu 10b,
kl. 13.00–17.00.
Veitingar og kynning 
á starfi deildarinnar.

Kópavogur
Opið hús í sjálfboðamiðstöð Kópavogsdeildar
að Hamraborg 11, 2. hæð kl. 19.30–21.00.
Einar Már Guðmundsson les úr bókum sínum,
Elísabet Eyþórsdóttir og Börkur Hrafn Birgisson
flytja lög af nýjum geisladiski, Eldhugar Kópavogs-
deildar flytja leikþátt um mikilvægi vináttu og
virðingar og ýmis skemmtiatriði önnur.

Sjálfboðaliðar,
til hamingju með daginn!

Viltu gerast sjálfboðaliði? Kynntu þér það sem er í boði á redcross.is.

Rauði kross Íslands vill í dag þakka þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem unnið hafa óeigingjarnt starf í þágu mann-
úðar á árinu. 1500 sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna að því um allt land að rjúfa félagslega einangrun fjölda fólks
og eru alltaf reiðubúnir að bregðast við hvers kyns neyð. Einnig þakkar félagið þeim 2600 sem gengu til góðs og
söfnuðu 37 milljónum til styrktar börnum í sunnanverðri Afríku. Ekki má heldur gleyma rúmlega 400 ungum sjálf-
boðaliðum sem efnt hafa til tombólu á árinu og safnað 600 þúsund krónum til hjálpar börnum í Síerra Leóne.

Í tilefni af 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi viljum við minna á það mikilvæga sjálfboðastarf sem fer fram
gegnum 1717 – Hjálparsíma Rauða krossins, í Kvennaathvarfinu og í Konukoti, athvarfi heimilislausra kvenna.

Dagskrá 5. desember



Eintal skáldkonunnar við ástvin-
inn, eiginmanninn, sem hún ávarp-
ar,  mælir í fyrstu persónu eintölu, 
vill að lesandinn viti að hún sjálf, 
Linda Vilhjálmsdóttir, er mæland-
inn, ég ljóðsins, ferðalagsins.  Hún 
er hrædd um hann; hann ætlar á 
fjöll, sigra jökulinn, storka sprung-
unum, sýna af sér hetjuskap, 
reyna á „ofvaxin þolrif karlkyns-
ins“. Hún er hrædd um að hann 
fari sér að voða. Hún er sjómanns-
konan, móðirin, dóttirin, amman, 
ástkonan, eiginkonan, sem sér á 
eftir manni sínum í stríð, Pene-
lópa sem beið í 20 ár og Mollý sem 
átti eintal við Polda og sagði já 
þrátt fyrir allt og Ófelía sem gat 
ekki beðið þess sem hún gæti 
orðið, íslenska konan sem óttast 
um spjátrunginn sinn, sjáið tind-
inn þarna fór ég. Ástfangin kona. 
Óttast að missa. 
  Hver er karlmyndin í þessu fal-
lega og undurskemmtilega konu-
ljóði/ljóðum, hvernig er mörður-
inn ljóðsins – og fer hjá því að 
fávísum lesanda (sem jafnvel 
flettir upp í orðabók) fljúgi til 
hugar að mörður er rándýr, lygari, 
ódrengur, jafnvel hrútur? Þvílík 
vísun á þó ekki annað erindi í 
Frostfiðrildum, sýnist mér, en að 
bægja henni jafnharðan frá, vísa 
henni á bug. „Þú“ (hann) þessarar 
bókar er að vísu allt í senn sveitt-
ur, pirraður, reiður, hann hrýtur 
stynur, rymur, hvæsir og ryður 
frá sér, en hann er hlýr, hraðfleyg-
ur, þrautseigur, bjartsýnn með 
ránfuglshjarta og klakamulning í 
sjóðheitu blóði, svolítið hlægileg-
ur, hégómafullur, sjálfselskur, 
sjálfsupptekinn milli lína (karlinn 
sem veður af augum og kærir sig 
kollóttan) en hann verðskuldar ást 
hennar – það skilur lesandinn – og 
þar er hann stærstur því lesand-
inn „veit“ frá upphafi hver ham-
ingja hennar er (þótt hún svífi) og 
grátbiður með henni í lokin að 
veikustu tónar hennar lifni í loft-
inu og birtist honum purpurarauð-
ir í bylnum eins og kraftaverk sem 
að endingu megni að fylla bilið. 
Bilið? Kannski bilið á milli þess 
sem er og ekki er, milli þess sem 
er og gæti orðið, milli þess sem er 
og vill verða. Vísast eitthvað mjög 

persónulegt. Nema hann sé í 
alvöru mörður og sé bara að ljúga 
því að hann ætli á jökulinn, sé bara 
í klakanum á barnum? Nei. 
  Kvenmyndin? Svari hver fyrir 
sig (og lesi bókina). Ég finn fyrir 
konu sem horfir í gegnum mig, 
karlkynið í mér, hlær að mér af 
því ég fæ aldrei skilið ástina og 
kveðskapinn, ekki eins og hún. 
Ekki angistina heldur. Skáldkonu 
sem búin er að leysa ráðgátuna 
um eðlismun karls og konu og 
glottir síðan bara eins og gamall 
ærumorðingi.
  Linda leikur sér að skáldamálinu, 
yrkir eins og engill – þ.e.a.s. engill 
með mjög kvikindislega kímni-
gáfu og næstum ókristilega löng-
un til að lauga sjálfa sig í grá-
glettnu háði – málar myndir, beitir 
táknum, líkingum, vísunum, and-
stæðum ýkjum, af listfengi og 
öryggi sem þó er fálmandi (vísvit-
andi), flöktandi og síleitandi með 
kröfu um að ögra sjálfum sér og 
sýna af sér örlitla lítilláta guð-
hræðslu gagnvart mætti orðsins 
og möguleika ljóðsins, þó ekki 
lotningu heldur áskorun sem oft 
verður að stríðni – bæði gagnvart 
„eigin“ tilfinningum og lesanda – 
og þá um leið (klaka)brynju sem 
lesandinn þíðir sig þyrstur inn í, 
þótt yfir honum flögri þar stöðugt 
illfyglið sem át heiðlóuungana hjá 
Jónasi (fyrir hálfri stundu) og hóti 
síðu eftir síðu að eyðileggja stemn-
inguna, eins og Bosníumaður að 
segja stríðsbrandara. Andstæður í 
veðri, frostið - gufan, hann - hún, 
litir - hljóð, síung íslensk tunga, 
skáldaleikur með lifandi orð:  vak-
andi dæmi á hverri síðu.

Hélublóm í eimbaði 
Listasafn Íslands tekur í dag upp 
verk á næstu stórsýningu sem 
safnið hefur í undirbúningi og 
verður opnuð almenningi um aðra 
helgi, þann 15. desember, og mun 
standa uppi í Listasafninu við Frí-
kirkjuveg til 25. febrúar. Málverk-
in sem mynda þessa sýningu eru 
ekki eftir neina aukvisa og eru 
mörg hver svo sjálfsagðir hlutar 
af evrópskum sjálfsskilningi, svo 
kunnugleg augum okkar, að þau 
eru eins og gamlir vinir. Sýningin 
Frelsun litarins sýnir þann rót-
tæka þátt listasögu 20. aldar þegar 
franskir málarar, með Matisse í 
fararbroddi, leystu litinn úr viðj-
um fyrirfram gefinna gilda sem 
höfðu verið ríkjandi í málverkinu. 
Leysingin náði hámarki á Haust-

sýningunni í París 1905 og á árun-
um á eftir var ljóst að í málaralist-
inni höfðu opnast nýjar gáttir, þar 
sem tilfinningarík túlkun og litir 
innsæis og augnabliks verða ráð-
andi þáttur í allri myndhugsun og 
túlkun.

Á sýningunni Frelsun litarins 
munu hanga uppi verk sem ekki 
hafa áður verið sýnd á Íslandi eftir 
listamenn eins og Henri Matisse, 
Raoul Dufy, Oskar Kokoschka, 
André Lhote, Pierre Auguste Ren-
oir og Félix Vallotton. Verkin á 
sýningunni eru fjölbreytt að stíl 
og myndefni enda eftir marga 
ólíka listamenn. Á sýningunni má 
sjá landslagsmyndir, andlitsmynd-
ir, uppstillingar og módelmyndir 
svo fátt eitt sé nefnt. Alls verða 52 
málverk eftir 13 listamenn sýnd í 
þremur sölum safnsins. Þar ber 
hæst myndir Henri Matisse, en 
þetta er í fyrsta sinn sem verk 
eftir þennan heimsfræga málara 
eru sýnd á Íslandi. Er löngu tíma-
bært að íslenskir áhugamenn um 
myndlist fái að sjá verk eftir þenn-
an meistara á íslenskri grund. 
Raunar hefur á þessu ári ekki 
verið þverfótað fyrir sýningum 
með verkum hans í Norður-Evr-
ópu. Sýningin kemur frá Fagur-
listasafninu í Bordeaux (Musée 
des Beaux-Arts) og er til dæmis 
um hlutverk Listasafns Íslands:  
Að kynna erlenda list á Íslandi 
með því að efna til stórra listsögu-
legra sýninga. 

Sýningin markar upphaf mik-
illar menningarveislu sem frönsk  
og íslensk stjórnvöld standa að: 
hátíðar sem Frakkarnir kalla 

Pourqoui-pas? – franskt vor á 
Íslandi.

Mikilvægast er í sýningarhald-
inu nú í desember og fram til loka 
febrúar að hér er notað tækifæri: 
fjórði salurinn í safninu verður til-
einkaður Jóni Stefánssyni (1881-
1962), en hann var nemandi Mat-
isse á árunum 1908-1911. Sú sýning 
er hugsuð sem viðbót þar sem má 
skoða þau áhrif sem Jón varð fyrir 
hjá lærimeistara sínum og þann 
franska skóla sem Jón innleiddi í 
verkum sínum eftir að hann kom 
heim frá námi. Þessi viðbót lær-
lingsins við verk meistaranna er 
ekki minnst mikilvæg okkur svo 
greindir verði þræðir beint hingað 
upp.

Sýningarstjóri frönsku sýning-
arinnar er Olivier Le Bihan, safn-
stjóri Fagurlistasafnsins í Bordea-
ux, og sýningarstjóri 
sýningarinnar um Jón Stefánsson 
er Ólafur Kvaran, safnstjóri Lista-
safns Íslands.

Meistarar og lærlingur

Danir unnu í aðalkeppninni á 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í 
Amsterdam sem lauk á sunnudags-
kvöld. Aðalverðlaunin eru kennd 
við hollenska heimildamyndaleik-
stjórann Joris Ivens. Mikið umtal 
var í kringum verðlaunamyndina, 
Klaustrið: Herra Vig og nunnan, 
enda small hún vel að mótmælenda-
uppeldi Niðurlendinga. Hr. Vig er 
kominn á efri ár og vill láta draum 
sinn rætast um að stofna klaustur í 
kastala sem hann keypti fyrir ára-
tugum. Hann býður rússneskri 
nunnureglu klaustrið með blessun 
patríarkans í Moskvu. Herra Vig 
vill snertingu sem minnsta milli 
kynjanna, lítur á líkamleg mök ein-
ungis til æxlunar og er siðavandur 
fram úr hófi. Leikstjórinn Pernille 
Rose Gronkjaer stefnir nú á Sund-
ance þar sem henni er spáð góðum 
líkum á vinningi.

Þetta var í nítjánda sinn sem 
Alþjóðlega heimildamyndahátíðin 
er haldin. Talið er að 130 þúsund 
gestir hafi sótt hana heim og er það 
aukning frá síðasta ári. Verðlaun 
eru veitt í fjórum flokkum en gríð-
arlegt magn heimildamynda kemur 
til álita fyrir hátíðina. Ivens-verð-
launin eru 12.500 evrur.

Þá unnu Danir einnig stutt-

myndakeppnina um myndir undir 
30 mínútum fyrir undurfallega 
mynd um tvær blindar stúlkur:  
Augu mín eftir Erland E. Moe. Í 
keppninni um lengri stuttmyndir 
en 30 mínútur unnu þeir einnig: 
Vores lykkes fjender lýsir þeim 
hindrunum sem konur í Afganistan 
þurfa að ryðja úr vegi til að komast 
á þing. 

Alexander Rastorguev, Vitaly 
Mansky og Susanna Baranzhieva 
fengu sérstaka viðurkenningu fyrir 
hræðilega lýsingu á sumarleyfis-
gestum við Svartahafið, nöturlega 
skráningu á þeim aðstæðum sem 
lágstétt Rússa býr við í vodka-

drykkju sinni. We Are Together - 
Thina suminye vann byrjendaverð-
launin og áhorfendaverðlaun en 
hún lýsir aðstæðum munaðarleys-
ingja í Agabe.

Hátíðin í Amsterdam er mikil-
vægasta hátíð sinnar gerðar í Evr-
ópu. Íslendingar sækja hana heim 
og leggja fram hugmyndir að verk-
um til framleiðslu í Forum, kynn-
ingarmarkaði, sem haldin er í 
tengslum við IDFA. Þar var nú á 
ferð Ólafur Jóhannesson að kynna 
verk sitt um stelpustráka á Filips-
eyjum. Þeir hafa ekki átt mynd þar 
í opinberum sýningum í fjölda ára.

Danir sigursælir í Amsterdam

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
skipuleggur stutta fyrirlestraröð 
nú á aðventunni þar sem þýðendur 
ræða um verk sem finna má í jóla-
bókaflóði ársins. 

Laufey Erla Jónsdóttir starfar á 
vegum stofnunarinnar og hún 
útskýrir að þetta sé í fyrsta sinn 
sem staðið sé fyrir slíkum fyrir-
lestrum um jólabækurnar þar á bæ. 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
hefur á haustdögum einnig staðið 
fyrir fyrirlestrum undir yfirskrift-
inni „Þýðing öndvegisverka“. Vel 
hefur verið mætt á þau erindi og 
segir Laufey gesti þar á öllum aldri 
og flesta áhugafólk um þýðingar.

Hún áréttar að þýðendur hafi 
almennt tekið vel í hugmyndina 
enda vill það oft verða svo að vinna 
þeirra fellur í skuggann, sérstak-
lega á þessum árstíma.

Silja Aðalsteinsdóttir ríður á 
vaðið á morgun og spjallar við gesti 
Lögbergs um Wuthering Heights 
eftir Emily Brontë kl. 16.30. Wuth-

ering Heights er meðal frægustu 
skáldsagna enskra bókmennta og 
kemur enn út í mörgum útgáfum á 
ári hverju þótt hún sé að verða 160 
ára. Frásagnarháttur hennar þykir 
enn nýstárlegur og persónurnar og 
örlög þeirra verða lesendum 
ógleymanleg. Þó var höfundurinn 
tæplega þrítug prestsdóttir og pip-
armey sem fátt hafði séð og ekkert 
reynt – að því er séð verður – af 

þeim hamslausu 
ástríðum sem 

saga hennar 
segir frá.

Silja mun 
kynna nýút-
komna þýð-
ingu sína á 
þessu klass-

íska verki 
heimsbók-

menntanna
og mun 
meðal ann-

ars fræða 

áheyrendur um hvers vegna titill-
inn fékk að halda sér á frummálinu. 
Bókin er þekkt hér á landi undir 
heitinu „Fýkur yfir hæðir“ í þýð-
ingu Sigurlaugar Björnsdóttur sem 
kom út árið 1951.

Á sama tíma á fimmtudaginn 
mæta tveir þýðendur, Árni Berg-
mann og Ólöf Eldjárn, sem munu 
ræða um reynslu sína annars vegar 
af smásögum rússneska skáldins 
Nikolaj Gogol og hins vegar glím-
unni við metsölubókina Undantekn-
inguna eftir Christian Jungersen.

Að rúmri viku liðinni verða fyr-
irlesararnir síðan Guðni Kolbeins-
son sem ræðir um ævintýrabæk-
urnar um Eragon eftir Christopher 
Paolini og Guðlaugur Bermunds-
son sem þýtt hefur færeysku saka-
málasöguna Krossmessa eftir Jóg-
van Isaksen.

Fyrirlestrarnir fara allir fram í 
stofu 101 í Lögbergi, þeir eru öllum 
opnir og eru áhugasamir hvattir til 
þess að mæta.

Þýðingar jólabókanna



Gwen Stefani
The Sweet Escape

2.199kr.

CD

Eminem
The Re-Up

2.199kr.

CD

Il Divo
The Christmas Collection

2.199kr.

CD

Mary J. Blige
Reflections: A Retrospective
Greatest Hits

2.199kr.

CD
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GLÆNÝJAR PLÖTUR
OG DVD DISKA SEM KOMA ÚT Í DAG!

Slipknot
Voliminal: Inside The Nine

2.799kr.

2DVD

Metallica
The Videos 1989-2004

2.799kr.

DVD

Il Divo
Live at the Greek Theater

2.799kr.

DVD

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

2.499kr.

2CD

Inniheldur Dilana "Roxanne",

Basshunter "Boten Anna",

Snow Patrol "C
hasing Cars"

og 37 aðra st
órsmelli. 



Á laugardag voru Evrópsku kvik-
myndaverðlaunin afhent við hátíð-
lega viðhöfn í Varsjá. Sýnt var frá 
athöfninni víða í Evrópu, en hér 
höfðu menn ekki áhuga á slíkri 
útsendingu, enda enginn okkar 
manna tilnefndur, hvað þá verð-
launaður. Það er Evrópska kvik-
myndaakademían, sem sam-
anstendur af 1.700 fagaðilum í 
Evrópu, sem velur verðlaunaverk-
in. Heiðursverðlaunin féllu í hend-
ur Romans Polansky sem tók við 
þeim af lítillæti hins veraldarvana 
manns og þakkaði Varsjá fyrir allt 
sem borgin hefði veitt sér. Kynnar 
voru Sophie Marceau og Maciej 
Stuhr. Þetta var í nítjánda sinn sem 
akademían kom saman og í lok 
hátíðarinnar var sýnd teiknimynd 
þar sem Wim Wenders bauð til 
Berlínar þar sem athöfnin verður 
að ári í tuttugasta sinn en Wenders 
er forseti Akademínunnar. 

Þýska kvikmyndin Das Leben 
der Anderen var kosin besta mynd-
in og taldi leikstjórinn, Florian 
Henckel von Donnersmarck, upp 

öll þau lönd álfunnar sem hann 
hafði haft að heimkynnum. Keppi-
nautarnir voru erfiðir: Breakfast 
on Pluto eftir Neil Jordan, Grbavi-
ca eftir Jasmila Zbanic, The Road 
to Guantanamo eftir Michael 
Winterbottom og Mat Whitecross, 
Volver eftir Pedro Almodóvar, og 
The Wind that Shakes the Barley 
eftir Ken Loach.

Almodóvar var kosinn besti leik-
stjórinn fyrir Volver og bar sigur-
orð af Susanne Bier fyrir Eftir 
brúðkaupið, Emanuele Crialese 
fyrir Nuovomondo, von Donners-
marck, Ken Loach og þeim Winter-
bottom og Whitecross.

Besti karlleikarinn var kosinn 
Ulrich Mühe sem leikur rannsókn-
arlögreglumanninn í verðlauna-
myndinni þýsku. Þar komu til álita 
meðal annars Jesper Christensen í 
Drápinu og Mads Mikkelsen fyrir 
brúðkaupsdramað Bier.

Ekki var samkeppnin minni um 
besta kvenleikarann: Penelope 
Cruz hlaut þann heiður fyrir 
frammistöðu sína í Volver. Hún 
missti sig blessunin við afhending-
una, grét mikið og bar lof á vin sinn 
og verndara Almódovar.

Jafnir og báðir tóku þeir verð-
laun fyrir kvikmyndatöku Barry 
Ackroyd fyrir The Wind og José 
Luis Alcaine fyrir Volver. Von 
Donnersmarck vann handritaverð-
launin og Alberto Iglesias tónlistar-
verðlaunin fyrir Volver. 

Uppgötvun ársins var franska/
georgíska myndin 13 Tzameti eftir 
Gela Babluani, heimildamynd árs-
ins var Die Grosse Stille eftir Philip 
Gröning. Stuttmynd var kjörin Bef-
ore Dawn eftir Bálint Kenyeres frá 
Ungverjalandi. Verðlaunin eru 
kennd við United International 
Pictures og hefur samstæðan, sem 
er risi í kvikmyndadreifingu í Evr-
ópu, stofnað til staðbundinna verð-
launa sem er svo safnað saman til 
vals á einni mynd þetta kvöld. 

Viðurkenningu fyrir listrænt 
framlag hlutu þau Pierre Pell og 
Stéphane Rozenbaum fyrir útlit á 
The Science of Sleep eftir Michel 
Gondry.

Fipresci-verðlaun gagnrýnenda 
hlaut Philippe Garrel. Fyrir fram-
lag til heimskvikmynda var fram-
leiðandinn Jeremy Thomas heiðr-
aður. Áhorfendaverðlaunin fékk 
Volver eftir Almodóvar. 

Evrópsku kvikmyndaverðlaunin
Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

ÓFAGRA VERÖLD

Fös 29/12 kl. 20 Frumsýning UPPS
Fim 4/1 kl. 20    2. sýning Gul kort
Fös 12/1 kl. 20  3. sýning   Rauð kort
Fim 18/1 kl. 20  4.sýning   Græn kort

Fös 8/12 kl. 20                  Lau 30/12 kl. 20               
Fös 5/1 kl. 20                     Lau 13/1 kl. 20

Lau 9/12 kl. 20                           Lau 6/1 kl. 20                   
Fim 11/1 kl. 20                           Sun 21/1 kl. 20

Fös 8/12 kl. 20                       Fös 29/12 kl. 20                    
Lau 30/12 kl. 20                     Lau 6/1 kl. 20

BLÓÐBRÚÐKAUP

Nemendaleikhúsið sýnir Blóðbrúðkaup            
Mið 6/12 kl. 20                         Fim 7/12 kl. 20       
Fös 8/12 kl. 20                         Miðaverð 1.500

SÖNGLIST NEMENDASÝNINGAR

Í dag kl. 17                          Í kvöld kl. 20:30
Mið 6/12 kl. 17                   Mið 6/12 kl. 20

BROT AF ÞVÍ BESTA

Fim 7/12 kl. 20
Rithöfundar lesa úr nýjum bókum.
Jóladjass og  upplestur í forsal Borgar-
leikhússins.  Ókeypis aðgangur

Lau 9/12 kl. 20             Sun 7/1 kl. 20 AUKAS.
Síðustu sýningar

Sun 10/12 kl. 20                 Sun 7/1 kl. 20                
Síðustu sýningar

RONJA RÆNINGJADÓTTIR

Sun 10/12 kl. 14               Lau 30/12 kl.14                 
Sun 7/1 kl. 14                    Sun 14/1 kl. 20

JÓLALEIKRITIÐ RÉTTA LEIÐIN

Barna og unglingaleikhúsið Borgarbörn 
Í dag kl. 9:30 UPPS             Mið 6/12 kl. 9:30
Fim 7/12 kl. 9:30 Fös 8/12 kl. 9:30
Lau 9/12 kl.. 13:00 UPPS 
Lau 9/12 9/12 kl. 15:00
Sun 10/12 kl. 13:00         Sun 10/12 kl. 15:00
Mán 11/12 kl. 9:30 Þri 12/12 kl. 9:30
Mið 13/12 kl. 9:30 Fim 14/12 kl. 9:30
Fös 15/12 kl. 9:30            Lau 16/12 kl. 13:0
Lau 16/12 kl. 15:00          Sun 17/12 kl. 13:00
Sun 17/12 kl. 15:00
Miðaverð 500 virka daga og 1400 um helgar

SAN FRANCISCO BALLETTINN

Samstarfsverkefni Listahátíðar Reykjavíkur
og Borgarleikhússins. 
Mið 16/5 kl. 20                Fim 17/5 kl. 20
Fös 18/5 kl. 20                  Lau 19/5 kl. 14
Lau 19/5 kl. 20                  Sun 20/5 kl. 14
Sun 20/5 kl. 20                  Miðaverð 4.800

Fim. örfá sæti 7. des.
Fös. örfá sæti 8. des.
Lau. örfá sæti 9. des.
Síðustu sýningar fyrir jól!

Lau. 13. jan.
Fös. 19. jan.
Lau. 20. jan.

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar. 
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

“Fólk ætlaði

hreint vitlaust að

verða úr hlátri.”

S.A. TMM



ásamt Guðmundi Péturssyni

JÓLATÓNLEIKAR
7. desember kl. 20:30 í Fríkirkjunni í Reykjavík
14. desember kl. 20:30 í Hveragerðiskirkju

Nánari upplýsingar á kk.is
Miðasala á midi.is og verslunum Skífunnar

Styrkt af alþýðu Íslands

KK & ELLEN

Bókin How The World Will Change 
With Global Warming eftir Trausta 
Valsson, skipulagsfræðing og arki-
tekt, er dálítið einkennileg. 

Þegar ég byrjaði að lesa hana 
taldi ég að um hreinræktað vísinda-
rit væri að ræða. Ég hélt að höfund-
urinn væri agaður, nákvæmur, 
drægi ekki vafasamar ályktanir 
eða héldi fram fjarstæðum. En 
bókin er ekki þannig.

Helsta umfjöllunarefnið í bók 
Trausta er hækkun meðalhita á 
jörðinni síðastliðin árhundruð og í 
framtíðinni. Þessi hnattræna hlýn-
un hefur verið kölluð mikilvægasta 
úrlausnarefni mannkynsins.

Trausti útskýrir hvernig meðal-
hiti hefur hækkað á jörðinni frá 0 
upp í 0,8 gráður, frá lokum nítjándu 
aldar. Hlýnunin hefur orðið sökum 
aukins bruna mannsins á ýmiss 
konar jarðefnaeldsneyti eins og 
kolum, olíu og gasi. Kolefnisloft-
tegundir sem myndast við þennan 
bruna berast út í andrúmsloftið og 
valda hlýnuninni. 

Ef svo fer sem horfir og maður-
inn gætir ekki betur að því hvernig 
hann gengur um náttúruna gæti 
meðalhitinn á norðurhveli farið upp 
í þrettán gráður á næstu 150 árum, 
en hann var um 0 gráður árið 1900. 
Á sama tíma gæti hitastig við mið-
baug hækkað; þar yrði ólíft sökum 
hita, þurrka og vatnsskorts.

Sú umfjöllun hvernig íshellan á 
norðurhveli jarðar mun þiðna með 
hlýnuninni gæti haft mikil áhrif á 
íslenskt samfélag að mati Trausta. 
Eftir því sem ísinn verður minni 
þeim mun meiri líkur eru á að sigl-
ingaleiðin um Beringssund yfir í 
Kyrrahafið og til Ameríku og Asíu 
opni fyrir aukinni umferð skipa um 
landið. Að mati Trausta gæti Ísland 
orðið að mikilvægri umskipunar-
höfn  fyrir vöru- og olíuflutninga í 
breyttum heimi − talið er að um tut-
tugu prósent af olíubirgðum jarðar 
séu undir íshellunni. 

Þetta eru forvitnilegar og 
skemmtilegar pælingar hjá höf-
undinum, en ég viðurkenni að ég 
hef ekki vit til dæma um hversu 
marktækar þær eru út frá þeim 
forsendum sem hann dregur álykt-
anir sínar út frá. Óháð því þá er 
skrítið að velta því fyrir sér að mis-
notkun mannsins á vísindum og 
tækni geti haft þær afleiðingar á 
umhverfið að Ísland verði að mikil-
vægum áningarstað skipa í úthafs-
siglingum í framtíðinni. 

Þá er það moldviðrið. Þegar Trausti 
predikar lífsspeki sína í bundnu og 
óbundnu máli verður bókin neyðar-
leg. Hann birtir margar af helstu 
hugmyndum bókarinnar í ljóðum á 
spássíum bókarinnar:  „Að berjast 
ekki gegn breytingum/Er sú lexía 
sem menn þurfa að læra./ Hin nýja 
leið í lífinu er að taka breytingum 
opnum örmum.“ 

Trausti hefur komist að þeirri 
niðurstöðu að heimurinn tekur stöð-
ugum breytingum, meðal annars 
vegna hugmynda sinna um hnatt-
ræna hlýnun. Þessi hugmynd hans 
um óumflýjanlegar breytingarnar 
eru leiðarstef í bókinni: „Nútíma-
maðurinn er staðnaður/ í háttum 
sínum./ Þetta er í mótsögn/ við eðli 
heimsins.“

Auk þess segir Trausti okkur að 
það sé eitt af einkennum mannsins 
að lifa í núinu og vera hræddur við 
breytingar.  Maðurinn  þarf að líta í 
kringum sig og átta sig á því að 
heimurinn er lifandi heild og að 
náttúran er í sífelldri hringrás.

Trausti setur ýmislegt fleira 
þessu líkt fram í gegnum alla bók-
ina, með viðeigandi upphrópunar-
merkjum og endurtekingum, og 
lesandi fær það á tilfinninguna að 
höfundurinn vilji fá hann til sjá 
ljósið sem hann einn sér. Þess vegna 
er bókin á köflum eins og trúar- en 
ekki vísindarit.

Höfundurinn leggur þessa heim-
spekilegu línu í byrjun bókarinnar 
og tengir nánast hvað sem er við 
spekina til að gera málflutning sinn 
trúanlegri. Ég skil aftur á móti ekki 
hvernig þessi vasaheimspeki 
kemur hnattrænni hlýnun við.

Helsti gallinn á bókinni er að margt 
í henni virðist ekki tengjast umfjöll-
unarefninu.

Trausti birtir ólíklegustu bóka-
kápur á spássíum: allt frá vísinda-
heimspekiriti til ritgerðarsafns 
eftir listgagnrýnanda, riti eftir fjöl-
miðla- og framtíðarfræðing, vís-
indaskáldsögu og ferðabók til pól-
anna.

Í myndatextunum segir hann að 
nútímalist hjálpi okkur að venjast 
breytingum með því að verða vön 
því sem við höfum ekki séð áður og 
að ferðabækur um pólferðir séu 
áhugaverðar. Hann annaðhvort 
sleppir því að fjalla um þessar 
bækur eða gerir það í svo miklu 
framhjáhlaupi að lesandi spyr sig 
hvaða tilgangi þær þjóni í umfjöll-
uninni.

Svo minnist hann á sögu- eða 
bókmenntaleg atriði sem hafa ekk-
ert með hnattræna hlýnun að gera; 
goðsagnir, Adam og Evu og kross-
ferðirnar. Öll þessi umfjöllun virð-
ist vera leið að því markmiði 
Trausta að móta heildræna lífs-
speki sem byggir á hugmyndum 
hans um hnattræna hlýnun. 

Í bókinni útskýrir Trausti hvernig 
hlýnun jarðar og þiðnun íssins á 
norðurhveli mun hafa áhrif á 
stjórn- og efnahagsmál í heiminum. 

Eins og sést er ansi mikið undir í 
bókinni sem er stutt: 166 blaðsíður. 

Trausti segir að með þeim breyt-
ingunum sem eru afleiðingar af 
hlýnuninni muni valdajafnvægið í 
heiminum breytast: til dæmis er 
rökrétt að Berlín verði helsta borg 
Evrópusambandsins.

Niðurstaða Trausta í bókinni er 
að Ísland geti grætt á hlýnunni. 
Hann segir að mannkynið eigi að 
sporna við henni en er fullur efa-
semda um það sé hægt. Þess vegna 
eigi íbúar jarðarinnar að búa sig 
undir flutninga að pólunum í fram-
tíðinni.

Hann kemst að þeirri niðurstöðu 
að heimur framtíðarinnar sé heim-
ur norðurhvelsins og viðurkennir 
að túlkun hans sé sett fram til að 
koma sér vel fyrir markaðssetn-
ingu á Íslandi í framtíðinni. Sá sem 
veit þetta spyr sig hvað vaki fyrir 
Trausta með bókinni: er hann vís-
inda- eða sölumaður. 

Af þessari umfjöllun sést að bókin 
er gölluð af mörgum ástæðum. Það 
sem er jákvætt við hana er að 
Trausti útskýrir ágætlega af hverju 
hlýnað hefur á jörðinni og hvaða 
afleiðingar þessi hlýnun getur haft.  
En hann gerir það á ensku en ekki 
íslensku, sem lætur mann draga þá 
ályktun að hann hafi ekki haft upp-
fræðslu almennings á Íslandi í huga 
þegar hann skrifaði bókina. 
Almenningur í enskumælandi lönd-
um hefur örugglega aðgang að betri 
bókum um viðfangsefnið. Pælingar 
Trausta eru samt mjög forvitnileg-
ar og vekja lesanda til umhugsun-
ar: hann fær stjörnurnar fyrir þær. 

Niðurstöðum hans ber þó að taka 
með fyrirvara. Ástæðurnar fyrir 
því eru tvær. Túlkun hans er sett 
fram Íslandi til heilla, auk þess sem 
erfitt er að taka mark á vísinda-
manni sem byggir bók upp á jafn 
illa ígrundaðri lífsspeki, veður eins 
mikið úr einu í annað og birtir jafn 
mikið af vaðli í jafn stuttri bók. 

Áhugavert efni í gallaðri bók
2 3 4 5 6 7 8

Hinn ástríðufulli leikklúbbur Hug-
leikur er þekktur fyrir að gera sér 
mat úr jólunum. Að þessu sinni 
bjóða hugleikarar upp á jóladag-
skrá sem heitir Jólabónus og verð-
ur flutt í Þjóðleikhúskjallaranum í 
kvöld og fimmtudagskvöld kl. 
21.00.

Félagið Hugleikur fékk á dög-
unum viðurkenningu á degi 
íslenskrar tungu fyrir nýsköpun í 
leikritun, útúrsnúning ýmiskonar 
á tungumálinu og alls kyns með-
ferð á menningararfinum. Félagið 
sér því sóma sinn, sem aldrei fyrr, 
í að vinna af atorku að þessu öllu 
saman, nú á viðurkenndan hátt. 
Og sjaldan úr jafnmiklu að moða 
og einmitt þegar kemur að jólun-
um: að þessu sinni verða í boði 
fjórir einþáttungar eftir jafn-
marga höfunda í leikstjórn jafn-
margra félagsmanna en eru leikn-
ir af miklu fleirum. Þeir 
einþáttungar sem í boði eru að 
þessu sinni eru: 

Bónusförin eftir Þórunni Guð-
mundsdóttur, Jólasveinar eru líka 
kynverur eftir Nínu B. Jónsdóttur, 
Mikið fyrir börn eftir Þórunni 
Guðmundsdóttur, Hrefnu Frið-
riksdóttur, Þórunni Harðardóttur 
og Sævar Sigurgeirsson, 
Skurður eftir Sigurð H. 
Pálsson. Auk þess verður 
á boðstólunum Hugleik-
ræn jólatónlist úr 
ýmsum áttum, m.a. í 
flutningi söngsveitar-
innar Hjáróms og stór-
sveitarinnar Ljótu hálf-
vitanna. Ekki er síðan 
loku fyrir það skotið 
að eitthvað verði 
gripið í jólaföndur.  

Jólabónus Hugleiks

Kvartett Kristjönu Stefáns verður 
með útgáfutónleika á Café Rósen-
berg annað kvöld. Geisladiskurinn 
Ég verð heima um jólin með Kvart-
ett Kristjönu Stefáns er kominn út 
í nýrri útgáfu, en hann kom fyrst 
út fyrir áratug og seldist þá fljót-
lega upp.

 Hér er um að ræða djasstónlist 
með jólasniði, en kvartettinn skipa 
Kristjana Stefánsdóttir söngkona, 
Vignir Þór Stefánsson píanóleik-
ari, Smári Kristjánsson kontra-
bassaleikari og Gunnar Jónsson 
trommuleikari.

Í tilefni þessarar stórkostlegu 
endurkomu ætlar kvartettinn að 
halda endurútgáfutónleika á Café 
Rósenberg og hefjast þeir klukk-
an 22 á miðvikudagskvöldið. Sér-
stakur gestur verður stórsöngvar-
inn Páll Óskar Hjálmtýsson.

Heima um jólin.



Sú saga gengur fjöllunum hærra í 
Hollywood að Tom Cruise og Katie 
Holmes séu heimilislaus, þrátt 
fyrir að hafa nýlega fest kaup á 
rándýrum herragarði. Ástæðan ku 
vera sú að það er skítalykt á herra-
garðinum. Pípulagnirnar eru í ein-
hverju ólagi og þá sérstaklega hjá 
nágranna þeirra, Emmu Tanning. 
„Það verður alveg rosalega slæm 
lykt þegar rotþrærnar hér eru 
tæmdar og svo standa líka yfir 
einhverjar framkvæmdir,“ segir 
nágranninn í viðtali við Daily Star 
og vonast til þess að Katie og Tom 
fyrirgefi sér. Framkvæmdirnar 
munu standa fram að jólum, en 
þangað til þurfa Tom og Katie að 
halda fyrir nefið.

Skítalykt 
heima hjá 
Tom

Árni Johnsen hélt útgáfutónleika í 
Höllinni í Vestmannaeyjum á dög-
unum í tilefni af útkomu plötunn-
ar Gaman að vera til, sem hefur að 
geyma lög eftir Ása í bæ. Um er að 
ræða bæði lög og texta sem Ási 
gerði sjálfur og texta sem hann 
gerði við lög eftir aðra, þar á 
meðal þjóðhátíðarlög Oddgeirs 
Kristjánssonar. Á plötunni eru 
m.a. lögin Ég veit þú kemur, Herj-
ólfsdalur, Mæja litla, Vorvísa, og 
Vinakveðja.

Hljómsveit skipuð valinkunn-
um hljóðfæraleikurum var Árna 
til halds og trausts á tónleikunum 
auk þess sem Kaffihúsakórinn tók 
lagið honum.

Árni Johnsen söng lög Ása í Bæ

Þrennir tónleikar til heiðurs tónlistarmanninum John Lennon voru 
haldnir í Háskólabíói um helgina. Upphaflega átti að halda eina tónleika 
en vegna mikillar eftirspurnar var tvennum bætt við. 

Fjörutíu hljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands komu 
fram á tónleikunum auk rokkhljómsveitar og tólf söngvara. Fluttu 
þau lög eftir Lennon sem voru sérstaklega útsett af þessu tilefni. Á 
meðal söngvara sem komu fram voru Björn Jörundur, Hildur Vala, 
KK og Páll Rósinkranz. 

Sungið til heiðurs Lennon

Söngvarinn Garðar Thór Cortes 
heldur tónleika í Barbican Center í 
London 2. mars á næsta ári. Þetta 
verða fyrstu einsöngstónleikar 
hans í Bretlandi.

Garðar Thór hefur síðustu mán-
uði ferðast um Bretland og haldið 
tónleika með Katherine Jenkins og 
hefur Garðar vakið mikla athygli 
fyrir frammistöðu sína. Lýkur 
þeirri tónleikaferð 21. desember. 
Barbican Center er ein virtasta 
listamiðstöð heims og þykir það 
mikill heiður að fá þar inni. „Þetta 
er voðalega spennandi og það verð-
ur gaman að takast á við tónleik-
ana. Við erum að byrja að setja 
saman dagskrá,“ segir Garðar 
Thór.

Plata Garðars, Cortes, verður 
gefin út af plötuútgáfunni Believer 
í Bretlandi í febrúar. Eru miklar 
vonir bundar við útgáfuna.  „Það 
hefur verið alveg stórkostlegt að 
fylgjast með viðbrögðum  almenn-
ings við Garðari hér í Bretlandi. 
Fólk stendur algjörlega á  öndinni,“ 
segir Einar Bárðarson, samstarfs-
maður Garðars og einn eigenda 
Believer Music. „Ég er stoltur af 
því að vinna með honum og fá að 
verða vitni að þessu.“

Syngur í Barbican Center á næsta ári
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STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

Jólamyndin 2006

CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 6 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
PULSE        kl. 10.15 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5 og 8
HÁTÍÐ Í BÆ kl. 3.40, 5.50 og 8
PULSE  kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 3.50
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE kl. 10 B.I. 14 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ kl. 6 og 8
SAW III   kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA

MÝRIN   kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Hljómsveitin Amiina heldur 
útgáfutónleika í Tjarnar-
bíói á fimmtudag í tilefni 
af útkomu smáskífunnar 
Seoul. Fyrsta breiðskífa 
sveitarinnar er væntanleg á 
næsta ári. 

Amiina hefur verið á tónleika-
ferðalagið um Evrópu og Banda-
ríkin við góðar undirtektir. Meðal 
annars fékk hún mjög góða dóma 
fyrir frammistöðu sína á CMJ-tón-
listarhátíðinni í New York þar sem 
yfir 1100 hljómsveitir tóku þátt. Á 
heimasíðunni The Eye Online kom 
m.a. fram að Amiina gæti hæglega 
stigið úr skugga Sigur Rósar á 
næstunni með svipaðri frammi-
stöðu og hún sýndi á tónleikastaðn-
um Joe´s Pub.

„Þetta gekk rosavel. Það var svaka 
gaman að túra sjálfar og skipu-
leggja allt sjálfar. Við erum búin 
að túra mikið með Sigur Rós og 
spila á litlum tónleikum en þetta 
var fyrsta tónleikaferðin sem við 
fórum í sjálfar,“ segir María Mark-
an. Hún játar að það hafi verið 
nokkur viðbrigði að vera allt í einu 
einar á báti. „Við höfum verið í 
heilt ár að spila fyrir hundruð þús-
unda manna og það hefur gengið 
mjög vel. Núna vorum við á minni 
stöðum og það var svolítið gaman 

að fá meiri nálægð við áhorfendur. 
Það myndaðist nánari stemning og 
meira flæði á milli áhorfenda og 
okkar. Við vorum með 25 hljóðfæri 
á sviðinu og vorum að gera alls 
konar hluti sem tapast kannski á 
stærra sviði þegar fólk sér ekki 
hvað við erum að dútla,“ segir 
hún.

Smáskífan Seoul hefur að geyma 

tvö lög af fyrstu breiðskífu Amiina 
sem er væntanleg í febrúar eða 
mars. Annað laganna er þó í nýrri 
útgáfu. Einnig er á smáskífunni lag 
sem verður ekki á plötunni. Um 
miðjan mars ætlar Amiina síðan í 
sex vikna tónleikaferðalag um 
heiminn til að fylgja plötunni eftir.

Útgáfutónleikar verða í Tjarn-
arbíói fimmtudaginn 7. desember 
og er miðaverð 1000 krónur. 

Fyrrverandi eiginmaður söngkon-
unnar Jennifer Lopez, Ojani Noa 
gefur ævisögu sína út von bráðar. 
Í ævisögunni er að finna nákvæm-
ar lýsingar á kynlífi Jennifers og 
hans, ásamt lífshlaupi kappans. 
Jennifer höfðaði mál gegn Ojani 
þar sem dómari dæmdi henni í 
hag og bannaði Ojani að græða á 
frásögnum af kynnum hans við 
Jennifer. En allt kom fyrir ekki, 
Ojani lét deigan ekki síga og hefur 
nú leitað réttar síns annarsstaðar 
og útlit er fyrir að bókin komi út 
eftir allt saman.

Nánar lýsing-
ar á kynlífi

Í tilraun til þess að koma vopnum 
af götunum hefur borgarstjórn 
borgarinnar Oakland í Bandaríkj-
unum brugðið á það ráð að bjóða 
fólki alls kyns gjafir í skiptum 
fyrir skotvopn. Meðal þessara 
gjafa eru miðar á tónleika með 
hljómsveitinni Guns N’ Roses og 
miðar á körfuboltaleik með liðinu 
Golden State Warriors. Takmark 
borgaryfirvalda er að ná í rúmlega 
300 byssur í nokkrum hollum, en 
nú þegar hefur náðst í 32 byssur, 
og fengu allir sem skiluðu þeim inn 
tónleikamiða að launum. Tuttugu 
skammbyssum og tólf rifflum var 
skilað og er nú næsta verk að koma 
þeim til vopnaeftirlits Bandaríkj-
anna sem sér um að eyðileggja 
þær. 

Miðar í 
skiptum 
fyrir byssur

Við sem lifum lífinu stöðugt bíð-
andi eftir því að eitthvað nýtt komi 
okkur á óvart verðum sífellt fyrir 
vonbrigðum. En í örfá skipti á ári 
gerist hið ólíklega. Eitthvað ryðst 
inn í heim okkar úr óvæntustu átt 
og hljómar eins og ferskt grunn-
vatn bragðast.

Þannig er það með þessa sveit 
hér, Cansei De Ser Sexy, sem er 
víst portúgalska fyrir „þreytt á því 
að vera sexí“. Flestir þekkja sveit-
ina sem CSS.

Þessi sveit er frá Brasilíu og 
hljómar eins og ef liðsmenn Sonic 
Youth og Blonde Redhead væru 
unglingar í dag með ódrepandi 
áhuga á svalri klúbbatónlist á borð 
við !!!, M.I.A. og Goldfrapp. Þessi 
sex manna hópur virðist heldur 
ekki taka sig of alvarlega. Sveitin 
er aðallega mönnuð stelpum. Ein 
þeirra starfar undir listamanna-
nafninu Lovefoxxx en aðrir liðs-
menn ganga undir eigin nöfnum. 
Lögin eru öll með temmilega kæru-

leysislegum töktum sem gerir það 
nær ómögulegt að vera kyrr við 
hlustunina. Hljómborðslínur og 
gítarpartar eru afbragð og 
Lovefoxxx hljómar merkilega svip-
að og Kim Gordon úr áðurnefndri 
Sonic Youth. Langatöng er vel á 
lofti í textunum, þá aðallega gegn 
sýndarmennsku og tilgerð. Þetta 
kemur greinilega fram í lögunum 
„Fuckoff is not the only thing you 
have to show“ og „Art bitch“ sem 
ræðst á þá listamenn sem tapa sér í 
tilgerð og hroka. Það er alls ekki 
eins og sveitin sé að predika það 
yfir hlustandanum að hún séu besta 
sveit í heimi. Eiginlega þvert á 
móti, eins og kristallast í opnunar-
lagi plötunnar „CSS Suxxx“.

Þetta er ein af bestu plötum árs-
ins vegna þess að hvert einasta lag 
er eins ferskt og nýkreistur ávaxta-
safi. Plata sem hefur nægilegan 
kraft til þess að koma þér í djamm-
stuð á þunnudagsmorgni.

Gegn tilgerð og sýndarmennsku!
Tölvuteiknimyndin Flushed Away 
er nú sýnd í kvikmyndahúsum en 
hún segir frá vandræðum snobb-
uðu rottunnar Roddy sem lendir á 
vergangi í holræsum Lundúna 
eftir að honum er sturtað niður í 
bókstaflegri merkingu.

Roddy hefur komið sér vel fyrir 
á fínu heimili í Kensington þar 
sem hann býr eins og greifi og 
lætur tvo þjónustuhamstra stjana 
við sig. Þessi þægilega veröld hans 
hrynur þegar holræsarottan Syd 
skríður upp úr baðvaskinum og 
ákveður að setjast að á huggulegu 
heimilinu.

Roddy grípur strax til aðgerða 
og ætlar að losa sig hið snarasta 
við vágestinn með því að lokka 
hann í „nuddpottinn“ og sturta 
honum niður. Syd sér hins vegar 
við Roddy sem endar sjálfur ofan í 
klósettinu og skolast þaðan ofan í 
holræsin.

Þar kynnist hann litskrúðugu 
undirheimasamfélagi og í Rottu-

borg hittir hann Rítu sem hann 
fær til þess að hjálpa sér að kom-
ast aftur heim svo hann geti end-
urheimt konungdæmi sitt.

Einvalalið leikara talar fyrir 
persónur myndarinnar með Hugh 
Jackman í aðalhlutverkinu. Kate 
Winslet ljær Rítu rödd sína en 
aðrir sem láta í sér heyra eru til 
dæmis Ian McKellen, Andy Serkis, 
Bill Nighy og Sean Reno. Myndin 
er einnig sýnd með íslensku tali og 
þar leikur Felix Bergsson Roddy.

Hremmingar í holræsum



JÓLASVEININN 3

Martin ShortTim Allen
BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

Sýnd með Íslensku og ensku tali

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Ítalska kvikmyndhátiðin heldur áfram í nokkra daga (4-6 des) vegna 
fjölda áskorana Misstu ekki af því besta í ítalskri kvikmyndagerð. 

HAGATORGI • S. 530 1919

Sýningartímar

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2 (flugstrákar)( (HINIR

RÁFÖLLNUF

Leiðin til Betlehem

Munið afsláttinnMunið afsláttinnMunið afsláttinn

Þorir þú aftur ?

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

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

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

SAW 3 kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

SAW 3 VIP kl. 8 - 10:30
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 6 - 8:10 - 10:20 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 - 8:10 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10:20 B.i. 16

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

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

CASINO ROYALE kl. 10 B.i. 14

THE LAST KISS kl. 8 Leyfð

ADRIFT kl. 10:15 B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl.10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 Leyfð

NATIVITY STORY kl  8 - 10 B.i. 6

Uomo in più, L’
(honum er ofaukið) kl. 8

Da zero a dieci 
(frá einum upp í tíu) kl. 5:50

Miracolo, Il 
(kraftaverkið) kl. 10:10

BÖRN kl. 6 - 8 B.i.12

SCANNER DARKLY kl. 10:10 B.i.16

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.6

MÝRIN kl. 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

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

Frá framleiðendum og

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin 

fyrir viðskiptavini sparisjóðsins
gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP

Mörgæsateiknimyndin Happy Feet 
varð í efsta sæti bandaríska 
aðsóknarlistans þriðju vikuna í 
röð. Hélt hún þar með Bond-mynd-
inni Casino Royale áfram í öðru 
sæti listans. 

Á meðal þeirra sem ljá mörgæs-
unum raddir í myndinni eru Nicole 
Kidman, Hugh Jackman, Elijah 
Wood, Brittany Murhpy og Robin 
Williams.

Í þriðja sæti varð 
tímaflakksmyndin Deja Vu með 
Denzel Washington í aðalhlutverki. 
Á eftir henni komu síðan þrjár jóla-
myndir: The Nativity Story, Deck 
the Halls og The Santa Clause 3 með 
Tim Allen í aðalhlutverki. Hryll-
ingsmyndin Turistas, sem fjallar 
um Bandaríkjamenn í vandræðum í 
frumskógum Brasilíu, lenti í átt-
unda sæti í sinni fyrstu viku á lista.

Heldur toppsætinu

Rúvtops er tvöföld plata með 
lögum sem eiga rætur sínar að 
rekja til útvarpsþáttar sem Snigla-
bandið var með á Rás 2 sumrin 
2003 og 2004. Hann var þannig 
uppbyggður að hlustendur hringdu 
inn og báðu um óskalög sem sveit-
in flutti jafnharðan í útvarpssal. 
Við lok hvers þáttar bauðst þeim 
sem hringdi inn að panta lag fyrir 
næsta þátt, þ.e.a.s. segja hljóm-
sveitinni hvernig lag hann vildi fá 
og hvernig viðlagið ætti að byrja 
og svo samdi sveitin lag eftir þess-
um óskum og flutti það í næsta 
þætti. Á fyrri Rúvtops plötunni er 
þessum frumsömdu lögum safnað 
saman, en á hinni seinni er hluti 
þeirra óskalaga sem hljómsveitin 
flutti í beinni í þættinum.

Þetta er alls ekki slæmt 
útvarpsefni. Það myndast oft 
skemmtileg stemning þegar 
hljómsveitin lætur vaða í lög sem 
hún þekkir jafnvel lítið sem ekk-
ert og hugmyndin um að fá inn-
legg frá hlustendum fyrir laga-

smíðar er ekki vond þó að útkoman 
sé misjöfn. Hins vegar verður það 
að segjast eins og er að þetta er 
ekki tónlist sem gerir mikið fyrir 
mann þegar maður hlustar á hana 
heima í stofu. Þetta virkar ágæt-
lega í hita leiksins í útvarpinu, en 
þolir illa nánari kynni. 

Eins og áður segir eru frum-
sömdu lögin æði misjöfn að gæðum. 
Húmorinn er alltaf í fyrirrúmi og 
það má alveg brosa að mörgum 
þessara texta. Sniglabandið er svo-
lítið á sömu slóðum og Stuðmenn 
þegar það kemur að gríninu. Það 
vinnur ekki með heildarsvip plöt-
unnar að sum þessara laga eru 
hreint grín, en í öðrum er meiri 
metnaður. Bestu lögin að mínu mati 
eru Silungurinn sem Andrea Gylfa 
syngur, Sentimetrablús sem KK 
syngur í og Bónerinn.

Á heildina litið er platan of los-
araleg og á köflum hundleiðinleg 
þó að útvarpsþættirnir sem þau 
eiga rætur sínar að rekja til hafi 
verið ágætir. 

Á lítið erindi á plötu

Rock Star-tónleikar voru haldnir í 
Laugardalshöll á fimmtudags- og 
föstudagskvöld. 

Þá komu þau Magni, Dilana, Toby Rand og 
Storm Large ásamt húsbandinu úr Rock 
Star-þáttunum saman og gerðu allt vitlaust 
fyrir framan fjölda áhorfenda. Hljómsveitin 
Á móti Sól, með Magna í fararbroddi, spilaði 
einnig efni af sinni nýjustu plötu. Ljósmynd-
ari Fréttablaðsins festi fyrri tónleikana á 
filmu.
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Sendu SMS BTC CAF
á 1900 og þúgætir unnið eintak!

Aðalvinningur er DVD spilari og CARS á DVD
Aukavinningar eru CARS á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!



Erum langbesta botnlið á Íslandi í dag

 Norska félagið Molde 
féll úr norsku úrvalsdeildinni á 
dögunum og var í kjölfarið búist 
við því að félagið myndi missa 
eitthvað af sínum bestu mönnum 
enda einir sex landsliðsmenn á 
samningi hjá félaginu og þar á 
meðal Íslendingurinn Marel 
Jóhann Baldvinsson.

Svo er nú aldeilis ekki því 
síminn hjá Molde hefur ekki beint 
verið rauðglóandi síðustu daga. 
Ekki ein fyrirspurn hefur komið í 
leikmenn félagsins frá því það 
féll.

Enginn sýnir 
þeim áhuga

Átta leikja sigurganga 
Detroit Pistons í NBA-deildinni 
var stöðvuð í Charlotte um 
síðustu helgi er Bobcats gerði sér 
lítið fyrir og landaði sigri gegn 
hinu sjóðheita Pistons-liði, 97-89. 
Það var fyrst og fremst frábær 
frammistaða varamanna Bobcats 
sem lagði grunninn að sigrinum 
en varamenn heimamanna 
skoruðu 46 stig gegn 14 hjá 
varamönnum Pistons.

Þetta var aðeins fimmti sigur 
Charlotte í vetur en flestir 
sigranna hafa komið gegn betri 
liðum deildarinnar á borð við San 
Atnonio og Cleveland.

Stöðvaði 
Detroit Pistons

 Gunnar Sigurðsson, 
knattspyrnufrömuður á Akranesi 
og Viðar  Halldórsson úr Hafnar-
firði sögðu við Fréttablaðið í gær 
að þeir væru að íhuga alvarlega að 
bjóða sig fram til formanns Knatt-
spyrnusambands Íslands á árs-
þingi sambandsins í febrúar næst-
komandi.

Nú þegar hefur Geir Þorsteins-
son, framkvæmdastjóri KSÍ, 
ákveðið að bjóða sig fram. Önnur 
framboð hafa ekki verið tilkynnt 
en Steinar Þór Guðgeirsson og 
Halldór B. Jónsson, varaformaður 
KSÍ, hafa útilokað framboð. 

Meðal þeirra sem hafa verið 
orðaðir þar að auki við formann-
sembættið má nefna Guðna Bergs-
son, fyrrverandi atvinnumann í 
knattspyrnu, Jónas Kristinsson, 
formann KR Sports, og Bjarna 
Benediktsson alþingismann.

„Ég hef verið hvattur til að gefa 
kost á mér,“ sagði Gunnar við 
Fréttablaðið í gær en í síðasta 
mánuði sagði hann vel getað hugs-
að sér að bjóða sig fram. Þá var 
ekki orðið ljóst hvort Eggert 

myndi hætta.
„Ég er þó ekki búinn að taka 

endanlega ákvörðun en mun vænt-
anlega gera það fljótlega,“ sagði 
Gunnar.

Hann hefur lengi starfað í 
knattspyrnuhreyfingunni á Akra-
nesi og hefur verið orðaður sem 
fulltrúi landsbyggðarinnar í kom-
andi formannskjöri. 

Viðar Halldórsson er sömuleið-
is vel þekktur innan knattspyrnu-
hreyfingarinnar en hann er gall-
harður FH-ingur og faðir þeirra 
Arnars Þórs, Davíðs Þórs og 
Bjarna Þórs Viðarssona sem allir 
eru þekktir knattspyrnumenn. 
Arnar og Bjarni eru atvinnumenn 
og Davíð spilar með FH. Jón 
Rúnar, bróðir Viðars, er formaður 
knattspyrnudeildar FH. Viðar 
hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörf-
um fyrir KSÍ á undanförnum 
árum.

„Ég er að íhuga alvarlega að 
bjóða mig fram,“ sagði Viðar en 
vildi að öðru leyti ekki tjá sig um 
málið.

Sem fyrr segir er Geir Þor-
steinsson sá eini sem er búinn að 
tilkynna sitt framboð og er hann 

talinn hafa stuðning núverandi 
knattspyrnuforystu. Halldór B. 
Jónsson varaformaður segist 
styðja Geir.

„Ég reikna fastlega með því að 
ég muni styðja Geir ef eftir því 
verður leitað,“ sagði Halldór við 
Fréttablaðið í gær. Fráfarandi for-
maður, Eggert Magnússon, hefur 
ekki lýst opinberum stuðningi en 
víst má telja að hann styðji einnig 
Geir í sínu framboði. 

Geir hefur þegar sagt að hvern-
ig sem niðurstöður formanns-
kjörsins verði mun hann láta af 
störfum sem framkvæmdastjóri 
KSÍ. Það er því ljóst að tveir valda-
mestu menn íslenskrar knatt-
spyrnu undanfarin ár munu hverfa 
úr sínum embættum á næstu mán-
uðum.

Eggert Magnússon hefur eins 
og alkunna er fest kaup á enska 
úrvalsdeildarfélaginu West Ham 
United í félagi við Björgólf Guð-
mundsson bankastjóra. Mun Egg-
ert gerast stjórnarformaður West 
Ham þegar kaupin eru formlega 
gengin í gegn. Hann er þegar flutt-
ur búferlum til Englands.

Aðeins Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, hefur tilkynnt framboð sitt 
til formanns sambandsins. Tveir til viðbótar, Gunnar Sigurðsson og Viðar Hall-
dórsson, íhuga framboð. Halldór B. Jónsson varaformaður styður Geir.

Eggert Magnússon, 
verðandi stjórnarformaður West 
Ham, sagði í enskum fjölmiðlum í 
gær að Argentínumennirnir 
Carlos Tevez og Javier 
Mascherano færu ekki frá 
félaginu í janúar þegar félaga-
skiptaglugginn opnar á ný. Þeir 
hafa átt erfitt með að aðlagast 
enskri knattspyrnu síðan þeir 
komu til West Ham í haust. 

„Eftir að yfirtakan er gengin í 
gegn vilja þeir örugglega sýna 
okkur hvers kyns heimsklassa-
leikmenn þeir eru,“ sagði Eggert 
og hældi Tevez fyrir frammistöðu 
sína gegn Everton um helgina.

Mascherano og 
Tevez fara ekki

 Hvert ár stendur ítölsk 
útvarpsstöð fyrir kosningu á 
versta leikmanni ársins sem er að 
líða og veitir sigurvegaranum 
hina svokölluðu „gullnu rusla-
fötu“. Í ár var brasilíski fram-
herjinn hjá Inter, Adriano, þess 
vafasama heiðurs aðnjótandi. Af 
tíu þúsund atkvæðum fékk hann 
32,5% „kosningu“. Hann hefur 
þótt skelfilegur í haust og ekki 
skorað síðan í mars síðastliðnum.

Í fyrra hlaut Christian Vieri 
verðlaunin og hefur lítið spilað í 
ár. Hinir sem voru nefndir til 
sögunnar í ár eru Alberto 
Gilardino, Ricardo Oliveira, Jean-
Alain Boumsong og Raul.

Fékk gullnu 
ruslafötuna



Með því að slaka aðeins á og nýta
orkustöðvarnar má oft komast 
að farsælli niðurstöðu. Hefurðu til 
dæmis hugleitt hvar Orkustöðvarnar 
eru og hvað bensínið er ódýrt þar?

Bensínfrelsi Orkunnar gefur svo enn meiri 
afslátt eða 3 kr. í viðbót.

Þegar ég leiddi hugann að því hvað má spara
mikið  á Orkustöðvunum, þá ákvað ég að snúa 
mér þangað. 
Guðjón Bergmann, jógakennari og rithöfundur.

Fram að jólum er 2 krónu afsláttur á 
einni Orkustöð  á dag. Stöð dagsins er 
auglýst í útvarpinu.

Lárus & Lárus
Hvað ertu að hugsa?

Já hugsaðu þér bara Hvað ég eigi að hugleiða

Hefurðu hugleitt,
Lalli?



 Breskir fjölmiðlar hafa 
mikið fjallað um meint ósætti á 
milli Arsene Wenger, stjóra Ars-
enal, og fyrirliða liðsins, Thierry 
Henry. Fyrirliðinn segist ekki hafa 
rifist við Wenger sem hefur gefið 
í skyn að ekki sé allt með felldu á 
milli þeirra tveggja.

„Ég verð frá í mánuð, kannski 
einn og hálfan,“ sagði Henry við 
franska blaðið L´Equipe en hann á 
að hafa rokið heim af æfingu síð-
asta föstudag þegar í ljós kom að 
hann myndi ekki spila gegn 
Tottenham. 

„Ég varð reiður því þar með get 
ég ekki hjálpað liðinu mínu á vell-
inum. Það fer í taugarnar á mér en 

ég reifst ekki við Wenger.“
Henry missti líka af leiknum 

gegn Bolton fyrir rúmri viku og 
nú hefur komið í ljós að hann er 
líka meiddur á læri. Tímabilið í 
fyrra virðist hafa tekið sinn toll af 
Henry en hann fór í úrslit meist-
aradeildarinnar með Arsenal og í 
úrslit HM með Frakklandi.

„Eftir að hafa leikið 60 leiki 
sama árið þá kemur að því að lík-
aminn segir stopp og þá verður 
maður að hlusta,“ sagði Henry og 
Wenger tekur undir að hann verði 
að fá sína hvíld.

Sögusagnir um ósætti þeirra 
fengu byr undir báða vængi þegar 
Wenger sagðist ekki ætla að kaupa 

leikmenn í janúar degi eftir að 
Henry hafði sagt hið gagnstæða. 
„Við erum ekki með sömu breidd 
og hin liðin. Arsene mun reyna að 
ná góðum samningum í janúar,“ 
sagði Henry og þegar Wenger var 
spurður af hverju Henry hefði 
sagt þetta svaraði Wenger: „Ég 
veit það ekki. Þið verðið að spyrja 
hann.“

Henry segist ekki hafa rifist við Wenger

 Sjónvarpsstöðin Sýn hefur 
tryggt sér sýningarrétt á beinum 
útsendingum frá Evrópumótaröð 
karla í golfi. Birgir Leifur Haf-
þórsson varð fyrsti íslenski kylf-
ingurinn í karlaflokki sem tryggði 
sér þátttökurétt á mótaröðinni og 
mun hann keppa á tveimur mótum 
í Suður-Afríku nú síðar í mánuðin-
um.

Sýnt verður frá öllum keppnis-
dögum í báðum mótum en Sýn 
mun svo vera með beinar útsend-
ingar frá fleiri mótum á næsta 
ári.

Fyrra mótið sem Birgir Leifur 
keppir í er Alfred Dunhill-mótið 
sem hefst núna á fimmtudaginn. 
Viku síðar hefst opna Airways-
mótið.

Eftir formannafund GSÍ í nóv-
ember var ákveðið að sambandið 
myndi sækja um A-styrk til 
Afreksmannasjóðs ÍSÍ fyrir Birgi 

Leif en þátttöku hans á mótaröð-
inni fylgir mikill kostnaður. 

Hann hefur í rúmt ár búið í 
Lúxemborg þar sem hann á auð-
velt með að ferðast á milli móta.

Birgir Leifur tryggði sér þátt-
tökurétt á Evrópumótaröðinni 
með því að vera meðal þrjátíu 
efstu á lokaúrtökumótinu sem fór 
fram á Spáni í síðasta mánuði. Var 
það í tíunda skiptið sem hann 
reyndi að ná í „kortið“ svokallaða 
en tvívegis áður hefur hann verið 
aðeins einu höggi frá því.

Birgir Leifur í beinni á Sýn

 Ísland endaði í þriðja 
sæti í sínum riðli í undankeppni 
HM í handbolta kvenna en mótinu 
lauk á sunnudaginn. Markmið liðs-
ins fyrir undankeppnina var að 
vinna alla leikina og komast upp 
úr riðlinum en Júlíus Jónasson 
þjálfari íslenska liðsins viður-
kennir að það hafi verið háleitt 
markmið.

„Við settum okkur markmið um 
að fara áfram úr riðlinum. Við 
vissum jafnframt að það væri 
háleitt markmið og það þyrfti allt 
að ganga upp. Leikurinn gegn 
Portúgal situr svolítið í manni, við 
spiluðum illa framan af í þeim leik 
og lentum í vandræðum.

Við lékum svo nokkuð vel gegn 
Rúmenum en töpuðum því á 
nokkrum mínútum og á þeim mín-
útum sá maður ef til vill muninn á 
styrk liðanna. Ég var samt mun 
sáttari við spilamennskuna í þeim 
leik en svo var ég ósáttur við fyrri 
hálfleikinn gegn Ítölum. Þannig að 
á heildina litið er ég ekkert alltof 
sáttur. Í fyrsta lagi vegna þess að 
við náðum ekki markmiðinu okkar, 
ég veit að það var háleitt en við 
náðum því ekki, og í öðru lagi þá 
hefði ég viljað fá aðeins meira út 
úr mótinu, ég hefði t.d. viljað sjá 
Portúgalsleikinn enda öðruvísi,“ 
sagði Júlíus en hann sagði að liðið 
væri komið lengra en í æfinga-
ferðinni í Hollandi í síðasta mán-
uði.

Júlíus sagði jafnframt að mark-
mið íslenska kvennalandsliðsins 
væri að komast á stórmót á næstu 
árum. „Það eru allir sammála um 
það að næsta markmið kvenna-
landsliðsins sé að komast í stór-
keppni á næstu tveimur til þrem-
ur árum. Svo þarf líka að horfa á 
hvað þarf til svo að það markmið 
náist.

Við höfum verið að velta þessu 
mikið fyrir okkur og ef við miðum 
okkur við t.d. Rúmeníu sem er eitt 

besta kvennalandsliðið í heimin-
um þá eru þar fleiri alhliða leik-
menn. Við Íslendingar erum svo-
lítið fastir í því að ef leikmaður er 
t.d. vinstri skytta þá er leikmaður-
inn bara vinstri skytta og fer ekk-
ert mikið úr þeirri stöðu. Við 
sjáum það bara þegar alþjóðlegur 
bolti er skoðaður að leikmenn eru 
mikið að spila fleiri en eina stöðu 
og það er kannski of lítið um það 
hjá okkur.“ En hver er ástæðan 
fyrir þessari stöðu í íslenskum 
handbolta?

„Ég held að hún liggi að hluta 
til í því að það eru fjórtán leik-
menn í liði heima á Íslandi. Það má 
alveg taka það til skoðunar hvort 
það sé ekki of mikið og hvort ekki 
sé betra að hafa bara tólf leik-
menn á skýrslu. Eins og staðan er 
dag þá getur þjálfari félagsliðs 

valið tvo leikmenn í hverja stöðu 
en þarna þyrfti þjálfarinn að velja 
t.d. leikmann sem getur leyst 
tvær, þrjár eða jafnvel fleiri stöð-
ur. Þá þarf þjálfarinn að þjálfa 
leikmenn í því að verða alhliða 
leikmenn.

Það er líka annað í þessu sam-
bandi að á Íslandi eru að mínu 
mati félög sem eru með of marga 
góða leikmenn, bæði í kvenna- og 
karlahandboltanum. Það er frá-
bært fyrir félagsþjálfara en það 
er slæmt fyrir landsliðsþjálfara 
og handboltann í heild sinni. Þarna 
safnast saman margir góðir leik-
menn sem spila minna og vantar 
leikform og það er erfiðara að 
taka tvo leikmenn sem spila sömu 
stöðu úr sama félagsliðinu,“ sagði 
Júlíus og á hann þar við Stjörnuna 
og Val í kvennaboltanum og Val í 

karlaboltanum.
Júlíus bætti við að markvarða-

staðan í íslenskum kvennahand-
bolta væri ekki nógu góð. „Í 
íslenskum kvennahandbolta eru 
of margir erlendir markverðir að 
spila í deildinni. Við erum með tvo 
frábæra markverði, þær Írisi og 
Berglindi, en ég fór að velta því 
fyrir mér um daginn hvað gerist 
ef önnur þeirra verður ófrísk. Þá 
erum við komin í skrítna stöðu. 
Það eru vissulega einhverjir mark-
menn til en það er mjög lítið af 
þeim. Íslenskir markmenn fá of 
lítið að spila,“ sagði Júlíus að 
lokum.

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta lauk keppni í undankeppni HM á sunnudaginn og Fréttablaðið sett-
ist niður með Júlíusi þjálfara liðsins og ræddi við hann um árangurinn og stöðu kvennahandboltans.

Handbók með ítarlegum upplýsingum, kortum o.fl. fylgir!
Fæst á ESSO, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Kristín Rós Hákonardóttir 
vann í gær sín önnur bronsverð-
laun á heimsmeistaramóti 
fatlaðra í sundi sem fer fram í 
Suður-Afríku. Hún varð í gær 
þriðja í 100 m bringusundi en 
vann bronsverðlaun í 100 m 
baksundi í fyrradag.

Annað brons

Iceland Express deild karla

 Snæfell vann í gær 
sigur á Grindvíkingum á útivelli, 
75-68, og fóru þar með á topp 
Iceland Express deildar karla. 
Liðið hefur unnið átta leiki í röð 
eftir að hafa tapað fyrir KR í 
fyrstu umferðinni.

Hlynur Bæringsson skoraði 
flest stig Snæfellinga, fimmtán, 
tók tíu fráköst, gaf fimm stoð-
sendingar og stal fjórum boltum.

ÍR vann svo mikilvægan sigur 
á Haukum, 103-90.

Snæfell eitt 
í efsta sæti

 Leikmenn Bengaltígranna frá 
Cincinnati hafa verið duglegir að 
komast í kast við lögin síðustu ár 
og enn einn leikmaður félagsins 
var handtekinn um helgina.

Sá heitir Reggie McNeal og er 
nýliði hjá Bengals. Hann var 
handtekinn í Houston fyrir utan 
næturklúbb þar sem hann var 
með dólgslæti. Hann er sjöundi 
leikmaður félagsins sem er 
handtekinn á einu ári.

Margir sitja 
í steininum





Leikir kvöldsins:

 Stund sannleikans er 
runninn upp hjá Evrópumeistur-
um Barcelona. Takist þeim ekki að 
leggja Werder Bremen í kvöld er 
liðið úr leik í meistaradeildinni. 
Málið er ekki flóknara en það. Það 
yrði mikið áfall fyrir Barcelona að 
falla úr keppni á þessu stigi og 
ekki síst fjárhagslega enda verður 
liðið af gríðarlegum tekjum takist 
því ekki að komast í sextán liða 
úrslit.

Margir vilja kenna erfiðu und-
irbúningstímabili um að gengi 
Barca hafi ekki verið sem skyldi í 
vetur. „Undirbúningstímabilið 
hefði getað verið betra. Það var 
mikið um flug, margir leikir og 
hreinlega of fáir klukkutímar 
fyrir marga leikmenn liðsins að 
hvílast,“ sagði varnarmaðurinn 
Rafael Marquez en Samuel Eto´o 
hefur játað að hafa tekið inn svefn-
pillur svo hann næði að hvílast á 
undirbúningstímabilinu. Ekki 
verður hlustað á slíkar afsakanir í 
kvöld. Brasilíumaðurinn Edmil-
son segir að um sé að ræða úrslita-
leik.

„Við höfum allt að vinna í þess-
um leik. Við eigum að vera nógu 
góðir til að vinna og við verðum 
líka að passa varnarleikinn því 
það væri hrikalegt að hleypa 
marki inn. Við lítum á þennan leik 
sem úrslitaleik og við megum ekki 

tapa. Það er ekki flóknara en það,“ 
sagði Edmilson en þess má geta að 
Ronaldinho var hvíldur um helg-
ina svo hann yrði ferskur í kvöld.

Það mun mikið mæða á hinum 
24 ára gamla markverði Bremen, 
Tim Wiese, en hann gerði hrikaleg 
mistök gegn Juventus á síðustu 
leiktíð sem gerðu það að verkum 

að Bremen féll úr leik. „Ég svaf 
illa um nóttina en málið var grafið 
og gleymt daginn eftir,“ sagði 
Wiese. „Ég held við vinnum þenn-
an leik 1-0. Að sjálfsögðu spá fáir 
okkur góðu gengi í þessum leik en 
við teljum okkur vera jafngóða og 
Barcelona. Við eigum möguleika.“

Evrópumeistararar Barcelona verða að vinna Werder Bremen á heimavelli í 
kvöld ætli liðið sér í sextán liða úrslit meistaradeildarinnar. Ef Barcelona kemst 
ekki áfram verður það í fyrsta sinn sem meistararnir komast ekki áfram.

 Gareth Southgate, stjóri 
Middlesbrough, var allt annað en 
sáttur við Portúgalann Cristiano 
Ronaldo eftir leik Boro og Man. 
Utd um helgina. United fékk víti í 
leiknum og sást greinilega á 
myndabandsupptökum að ekki 
var um neina snertingu að ræða. 
Hið sama gerðist síðar í leiknum.

„Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem Ronaldo leikur þennan leik. 
Markvörðurinn okkar gerði allt 
til að forðast snertingu en niður 
fór drengurinn eina ferðina enn,“ 
sagði Southgate svekktur. „Hann 
er svindlari og þetta var ekkert 
víti.“

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, stendur með sínum manni og 
segir að vítið hafi verið réttilega 
dæmt. Ef markvörður Boro hefði 
ekki verið fyrir hefði Ronaldo 
skorað.

Ronaldo er 
„raðdýfari“

 David Beckham sagði við 
spænska fjölmiðla í gær að hann 
væri ekki á förum til Bandaríkj-
anna eins og sumir fjölmiðlar 
hafa haldið fram síðustu vikur. 
Samningur Beckhams við Real 
Madrid rennur út næsta sumar og 
hann virðist ekki vera nálægt því 
að skrifa undir framlengingu á 
honum. Í janúar verður honum 
síðan frjálst að semja við önnur 
félög.

„Heimspressan er alltaf að tala 
um hitt og þetta. Staðreyndin er 
sú að ég er ánægður hjá Madrid 
og er ekki að hugsa um að fara til 
Bandaríkjanna,“ sagði Beckham 
sem lék seinni hálfleik með Real 
á sunnudag gegn Bilbao. „Það var 
gaman að spila á ný. Ekki var 
verra að vinna og mér leið vel á 
miðri miðjunni.“

Ekki á leið til 
Bandaríkjanna

Fyrirliði Manchester 
United, Gary Neville, hefur 
gríðarlega trú á sínu liði í vetur 
og telur það geta farið alla leið í 
ensku úrvalsdeildinni.

„Ég hef þá tilfinningu að við 
munum ekki misstíga okkur. 
Leikmenn eru gríðarlega 
einbeittir og ákveðnir,“ sagði 
Neville en Chelsea hefur haft 
yfirburði í ensku deildinni síðustu 
tvö ár.

„Við erum ánægðir með 
spilamennsku okkar. Okkur finnst 
við hafa þróað okkar leik síðustu 
ár og hefur gengið á ýmsu á þeim 
tíma. Í fyrra náðum við ekki 
góðum úrslitum í jöfnum leikjum 
en það er ekki svo lengur.“ 

Munum ekki 
misstíga okkur

Juventus komst um 
helgina á topp Serie B þrátt fyrir 
1-1 jafntefli gegn Genoa. Þetta er 
stór áfangi hjá félaginu sem var 
sent niður um deild með skömm 
síðasta sumar. Titlar voru einnig 
teknir af félaginu.

Juventus byrjaði Serie B með 
17 stig í mínus en sú refsing var 
minnkuð í 9 mínusstig eftir að 
tímabilið hófst. Juventus hefur 
ekki tapað leik í Serie B í vetur 
enda liðið ógnarsterkt þar sem 
fjöldi sterkra leikmanna hélt 
tryggð við það og þar á meðal 
leikmenn úr heimsmeistaraliði 
Ítala síðan í sumar.

Á hraðri leið 
upp í Serie A

 Fátt virðist geta komið í 
veg fyrir að enska úrvalsdeildar-
félagið Liverpool verði selt fjár-
festingafyrirtæki á vegum stjórn-
valda í Dubai, einu ríkjanna í 
sameinuðu arabísku furstadæm-
unum. Fyrirtækið, Dubai Inter-
national Capital, staðfesti í gær að 
það ætti í viðræðum við stærstu 
eigendur Liverpool um kaup á á 
meirihluta hlutabréfa í félaginu 
upp á 60 milljarða króna eða 450 
milljónir punda.

„Við vonumst til að ná sam-
komulagi sem gerir okkur kleift 
að fjármagna þau verkefni sem 
þarfir félagsins gera ráð fyrir,“ 
sagði Sameer al-Ansari, fram-
kvæmdastjóri DIC.

Í samningnum mun vera kveðið 

á um að 200 milljónum punda verði 
eytt til að byggja nýjan 60 þúsund 
sæta leikvang auk þess sem skuld-
ir verða niðurgreiddar og sjóðir til 
leikmannakaupa stækkaðir.

Hafa fulltrúar fyrirtækisins 
verið að skoða bókhald félagsins.

Landshöfðingi Dubai, 
Mohammad bin Rashid Al Makt-
oum, er talinn aðalmaðurinn á 
bakvið tilboðið en hann er einnig 
forsætisráðherra og varaforseti 
Sameinuðu arabísku furstadæm-
anna. Hann er mikill veðhlaupaá-
hugamaður og á marga hesta og 
hestabú.

Mohammad er 57 ára gamall, á 
tvær eiginkonur og sextán börn; 
sjö syni og níu dætur.

Yfirtaka yfirvofandi
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Úrval nýrra mynda 
og teiknimynda 
til sölu á aðeins
kr. 1.999,-

Vídeóhöllin Lágmúla 7
Bónusvídeó Hraunbæ 121
Bónusvideó Þverholti 2, Mosfellsbæ
Bónusvideó Ánanaustum 15
Bónusvideo Lækjargötu 2, Hafnarfi rði

Bónusvideó Spönginni
Bónusvideó Mjódd
Bónusvideó Lóuhólum 2-6
Bónusvideo Nýbýlavegi 16 

Til sölu á eftirfarandi stöðum:

SENDUM Í PÓSTKRÖFU S. 568-5333

SUPERMAN
FÆST Í  VÍDEÓHÖLLINNI 

OG Á ÖLLUM SÖLUSTÖÐUM 
BÓNUSVÍDEÓ



Að hlæja á réttu stöðunum





D i g i t a l  S o u n d  P r o j e c t o r

Fjölrása heimabíó í aðeins einum hátalara! Innbyggður magnari. Engir 
bakhátalarar eða hátalarasnúrur út um allt gólf. Með nýrri tækni frá 
Yamaha (Digital Sound Projector) er hljóðbylgjunum beint á nákvæman 
hátt í ólíkar áttir þannig að þú heyrir hljóminn í mismunandi rásum 
fyrir framan þig, aftan – frá öllum hliðum – úr einum hátalara. Auðvelt 
í uppsetningu, fágað útlit og fáanlegt í tveimur stærðum. Allir í 
fjölskyldunni, líka ferfættlingarnir, kunna að meta þessa nýju tækni frá 
Yamaha.

YSP-1100 YSP-900

Heimabíó í einum hátalara sem er svo raunverulegt að 
það blekkir jafnvel þá sem hafa næmustu heyrnina

Yamaha heimabíó fæst hjá söluaðilum um land allt. Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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Það er enginn óhultur þegar Auð-
unn Blöndal er annars vegar með 
tökuliðið sitt fyrir þáttinn Tekinn. 
Því fengu Rockstar-stjörnurnar 
Toby og Storm að kynnast þegar 
þau voru hér á landi á dögunum. 
„Toby greyið var alveg í sjokki og 
keypti þetta allt saman,“ segir 
Auddi en hann fékk sjónvarpskon-
una Ragnhildi Stein-
unni og Magna í lið 

með sér. „Toby var eitthvað 
spenntur fyrir Ragnhildi þegar 
hún var í Hollywood fyrir lokaþátt 
Rockstar og bað Magna um síma-
númerið hennar.“ 

Hrekkurinn var þannig að 
Ragnhildur fékk Toby í viðtal og 
Auddi mætti þá alveg brjálaður og 
þóttist vera öfundsjúkur kærasti. 
„Það var rosalega gaman að fá að 
leika loksins enda hef ég ekki 
getað verið í falinni myndavél í 
þrjú ár, þannig að þetta var algjör 
snilld,“ segir Auddi og hlær.

Hrekkurinn á Storm fór fram 
þannig að Auddi tók viðtal við 
hana í NFS-settinu og Sveppi var 
tæknimaður sem Auddi hataði. 
„Ég kenndi honum um allt sem fór 
úrskeiðis en ég þóttist meðal ann-
ars halda að hún væri Dilana. Það 

endaði með slagsmálum á milli 
okkar Sveppa og var mjög steikt,“ 
segir Auddi og bætir því við að 
þessi þáttur verði sýndur í janúar 
á Sirkus.

Auddi tók Storm og Toby

Anna Mjöll Ólafsdóttir gerir það 
gott í Los Angeles þar sem hún 
starfar sem lagahöfundur fyrir 
kvikmyndir og auglýsingar. „Ég 
samdi þrjú lög ásamt CJ Vanston 
fyrir nýjustu mynd Christopher 
Guest,“ segir Anna Mjöll en mynd-
in, sem heitir For Your Considerat-
ion, kom út í nóvember. 

„Ég hef verið að skrifa mikið 
með CJ en hann semur alla tónlist 
fyrir myndir Christophers Guest 
og er frábær tónlistarmaður,“ segir 
Anna Mjöll og er hæstánægð með 
að fá svona frábært tækifæri. 
„Lögin heita Sugar Mama, So Delic-
ious og It’s Allright og heyrast mis-
mikið í myndinni en nafnið kemur 
fram þrisvar í kreditlistanum svo 
það bætir allt saman upp.” 

Að sögn Önnu Mjallar er lífið 
gott alla daga í Los Angeles, þó það 
sé ekki alltaf jafnauðvelt. „Í morg-
un vaknaði ég við fuglasöng og sól-
skin, kreisti appelsínur og fór út að 

labba með hundana í stuttbuxum 
og strigaskóm. Þannig að ég get 
ekki kvartað,“ segir hin ham-
ingjusama Anna Mjöll í Los Ang-
eles.

...fær Óttar Martin Norðfjörð 
fyrir að láta allan ágóða af bók 
sinni renna til Mæðrastyrkrar-
nefndar. Bókin sú, fyrsta bindi 
ævisögu Hannesar Hólm-
steins, hefur rokselst og skipar 
nú þriðja sæti á metsölulista 
Eymundsson.

„Þetta kom flatt upp á mig og ég 
átti ekki von á þessu enda er þetta 
það síðasta sem ég vil láta spyrða 
mig saman við og vera talinn ein-
hvers konar öfgasinni,“ segir Þor-
steinn Guðmundsson, leikari og 
atvinnugrínari, sem þurfti óvænt, 
í beinni útsendingu, að svara fyrir 
kynþáttafordóma persónu sem 
hann lék í innslagi sem sýnt var í 
skemmtidagskrá Stöðvar 2 í til-
efni af degi rauða nefsins á Stöð 2 
á föstudagskvöld.

Brot úr grínatriði Þorsteins 
þar sem hann leikur vitleysing 
sem dregur í efa mikilvægi þess 
að hjálpa hungruðum heimi með 
fjárframlögum var sýnt í Íslandi í 
dag og í framhaldinu gekk hinn 
vaski spyrill Sölvi Tryggvason á 
Þorstein og spurði hann hvort 
hann hefði ekki gengið of langt í 
gríninu og hvort hann óttaðist 
ekki um öryggi sitt vegna atriðis-
ins.

„Þorsteinn J. og Sölvi eru báðir 
búnir að tala við mig og biðjast 
afsökunar. Hugmynd þeirra var 
að grínast með þetta og tala við 
mig í karakter en ég var bara alls 

ekki í karakter. 
Þetta voru 
mistök hjá 
þeim og ég 
ætla svo 
sannarlega
að fyrirgefa 

þeim en ég 
var virki-

lega sár enda skiptir þetta 
mig og konuna mína miklu 
máli þar sem við tökum 
mjög virkan þátt í mann-
réttindamálum og vorum 
svolítið í klessu yfir 
þessu.“

Þorsteinn bætir því við að 
það megi ef til vill segja 
að þetta atvik sé 
dæmi um að best 
sé að láta 
atvinnumennina
um grínið, eða 
„leave the com-
edy to the pro-

fessionals“, eins og hann orðar 
það.

„Við erum búnir að fara 
yfir þetta, nafnarnir,“ segir 
Þorsteinn J. Vilhjálmsson, 
ritstjóri Íslands í dag. „Við 
gerðum þau mannlegu mis-
tök að gera ekki greinarmun 
á leikaranum Þorsteini 

Guðmundssyni og per-
sónunni sem hann lék 
í þessu atriði sem 
mér fannst með 
þeim betri þetta 
kvöld og okkur er 
ljúft og skylt að biðj-
ast afsökunar á því.“

Samdi þrjú lög fyrir kvikmynd

Alla þriðjudaga 
til laugardaga





Ein er sú stétt manna sem 
algjörlega hefur gleymst í 

umræðunni. Íslenskir njósnarar 
sem alla daga vörðu hagsmuni 
lands og þjóðar með því að liggja 
á símalínum vandræðafólks og 
þeirra sem yfirvöld töldu að gætu 
orðið til vandræða.

hlerararnir sem 
aldrei gátu borið sig upp vegna 
starfsumhverfis síns eða kjara-
mála yfirhöfuð. Vinnan algjört 
leyndó, tilvera þeirra kannski 
líka. Ég sé þá í anda mæta í vinn-
una þögla og þjakaða, kinka 
kannski kolli til kollega á næsta 
bás í gluggalausri kompunni, van-
ari að hlusta en tala. Setjast 
mædda við slitin segulbönd á 
aflóga skólaborðum og láta á sig 
heyrnartólin. Byrja að bíða. Og 
bíða.

á neglurnar vaxa, glugga 
í blöðin. Grípa kannski í prjóna til 
að láta tímann líða hraðar. Nú 
erum við að tala um hlerara kalda 
stríðsins og þá var ekki búið að 
finna upp heimilistölvur og inter-
net svo ekki gátu þeir dundað við 
blogg. Enda ekkert sem þeir máttu 
blogga um.  Um hádegisbil hring-
ir síminn loksins hjá skotmarkinu 
og fiðrildin flögra um í maga 
hlerarans þegar hann grípur 
penna og blokk og hlustar af öllum 
kröftum. En þá er það bara amma 
sem vildi heyra í barnabarninu 
um hvernig gekk í stærðfræði-
prófinu.

kaffileytið telur hlerarinn 
saman niðurstöður dagsins. Fyrir 
utan ömmuna sem hringdi aftur 
og nú til að láta vita að ættarmót-
inu væri frestað um eina helgi, er 
afraksturinn rýr. Samtals fjögur 
símtöl út, fimm inn og þar af eitt 
skakkt númer. Læknirinn ætlar 
að símsenda augndropana í apó-
tekið, Sigga frænka aftur dottin í 
það og hringir í alla til að röfla. 
Ekki múkk um skipulögð ólæti á 
almannafæri, engin launráð um 
mótmæli við sendiráð eða 
skemmdarverk á eignum ríkis-
ins. Kannski yrði þetta skárra á 
morgun.

til vill eru íslenskir hlerarar 
að mestu atvinnulausir núorðið, 
að minnsta kosti vilja ráðandi 
yfirvöld gera óskaplega lítið úr 
tilvist þeirra. Kannski eru þeir 
líka bara orðnir rafrænir, símtöl 
okkar allra skönnuð með tölvu-
tækni og þau grunsamlegu sjálf-
krafa rannsökuð nánar. Hinir 
einu sönnu íslensku hlerarar 
fallnir í gleymsku og dá og eng-
inn vill gangast við þeim.  Laun 
heimsins eru sannarlega van-
þakklæti.

Laun heimsins

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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