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Kristín Lea Sigríðardóttir fylgist vel með tísk-
unni og á það mikið af fötum að hún þarf að 
geyma hluta af þeim í ferðatöskum.

Kristín Lea er nítján ára mhaldsskól

færi. Ég er ægileg stelpa í mér,“ segir hún og hlær. 

„Ég púsla saman fötum úr öllum áttum og finnst
gaman að fara í hinar ýmsu búðir og g

Kristín Lea se i

UPPLÝSINGAR O

Hrifnust af kjólum og 
kvenlegum fötum

EKTA ÍTALSKUR SKYNDIBITI!
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Frábærir pastaréttir, ljúffengar pizzur og fersk salöt

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur á undan-
förnum mánuðum ítrekað haft 
afskipti af íbúum húss í miðbæn-
um vegna fíkniefnamála. Á þessu 
ári hafa komið upp sextán mál 
vegna leigjenda hússins og gesta 
þeirra. Nágrannar hafa áhyggjur 
og hafa gengið á fund lögreglu og 
skrifað borgarfulltrúum til að 
leita réttar síns. Barnafólki í hópi 
nágranna er sérstaklega órótt.

Í flestum tilvikum fann lögregl-
an fíkniefni, en einnig þýfi og 
vopn. Nýlega fannst afsöguð 
haglabyssa í húsinu, sem er undir 
stöðugu eftirliti lögreglunnar, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins.

Fyrir nokkrum mánuðum skrif-
uðu íbúar í nærliggjandi húsi bréf 
til borgaryfirvalda. Þar greina þeir 
frá áhyggjum sínum yfir því 
ástandi sem hefur ríkt í götunni 
vegna hóps karla og kvenna sem 
dvelja í húsinu að staðaldri. 
Nágrannarnir segjast ítrekað hafa 
orðið vitni að viðskiptum með 
fíkniefni, enda fari starfsemin ekki 
leynt. Svo rammt kveður að ástand-
inu að börn hafa ekki þorað heim 
úr skólanum. Í bréfinu er því lýst 
að foreldri hafi setið í bíl sínum 
ásamt ungum syni og beðið þess að 
ástandið í kringum heimilið  lagað-
ist. Þegar um hægðist hlupu þau 
óttaslegin inn. Bréfritarar segja 
óskiljanlegt að á sama stað geti 

fíkniefnasala viðgengist í svo lang-
an tíma sem raun ber vitni. 

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segist hafa fundað með íbúum. 
„Við höfum sömu áhyggjur og 
erum að skoða hvað hægt er að 
gera til að koma málinu í rétt horf, 
meðal annars með því að ræða við 
eigendur hússins.“

Stefán segir að lögregla og 
borgaryfirvöld hafi margvísleg 
úrræði vegna mála sem þessara, 
en vill ekki tjá sig um til hvaða 
aðgerða verður gripið í þessu til-
tekna tilfelli. „Við munum ræða við 
borgaryfirvöld ef þær aðgerðir 
sem við höfum gripið til skila 
engu.“

Fólk óttast um börn 
sín vegna dópgrenis
Lögregla hefur ítrekað haft afskipti af íbúum húss í miðbænum vegna fíkni-
efnamála. Þýfi og vopn hafa fundist. Nágrannar leita ásjár borgarfulltrúa.

 Verðmatið sem lá til 
grundvallar þegar ríkið keypti til 
sín helmingshlut í Landsvirkjun 
um síðustu áramót þykir mörgum 
heimildarmönnum Fréttablaðsins í 
engu samræmi við raunverulegt 
verðmæti fyrirtækisins. Sumir 
gengu svo langt að segja það 
„hlægilega“ lágt. 

Helmingshlutur Reykjavíkur-
borgar og Akureyrarbæjar í Lands-
virkjun var seldur á tæplega 30 
milljarða króna en heildarverð-

mæti Landsvirkjunar er sam-
kvæmt verðmætamati ParX-við-
skiptaráðgjafar um 59 milljarðar. 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
segir borgarbúa hafa verið hlunn-
farna um „tugi milljarða“.

Margir heimildarmanna Frétta-
blaðsins töldu kaupin fyrst og 
fremst vera „pólitíska eigna-
færslu“ skömmu áður en hlutur 
ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja 
var seldur. Í kjölfarið eignuðust 
einkaaðilar hlut í stórri orkuveitu 

í landinu í fyrsta sinn. „Það er und-
arlegt að hugsa til þess að fyrir-
tæki sem stendur í yfir hundrað 
milljarða króna framkvæmdum, 
sem eiga að skila góðum arði sam-
kvæmt samningum sem eru frá-
gengnir, gangi kaupum og sölum 
fyrir ríflega helminginn af kostn-
aði þessarar einstöku fram-
kvæmdar. Einhver myndi segja að 
þetta stæðist ekki skoðun,“ sagði 
einn heimildarmanna. 

Samkynhneigðir ósáttir 
við borgaryfirvöld

Tónlistarmaðurinn David 
Byrne, sem er fyrrverandi 
forsprakki hljómsveitarinnar 

Talking 
Heads, hreifst 
af íslenskri 
tónlist í 
heimsókn
sinni hingað 
til lands í 
sumar. Á 
heimasíðu
sinni birtir 
hann lista 
með hátt í 
þrjátíu
íslenskum
lögum með 

íslenskum flytjendum sem hann 
telur sérstaklega áhugaverða. 
Þeirra á meðal eru Benni Hemm 
Hemm, Ásgerður Júníusdóttir, 
Curver+Kimono og Mugison. 

„Ég er ánægður með alla sem 
nenna að benda fólki á að hlusta á 
tónlistina mína. Það eru eins og 
góð meðmæli á atvinnuumsókn,“ 
segir Örn Elías Guðmundsson, 
Mugison, um þessa upphefð.

Hrifinn af ís-
lenskri tónlist

Breyta þarf aðal-
skipulagi Laugardalshrepps áður 
en Gjábakkavegur verður lagður 
í Bláskógabyggð. 

Fyrr er ekki hægt að veita leyfi 
til framkvæmda við veginn, að 
sögn Valtýs Valtýssonar, sveitar-
stjóra Bláskógabyggðar. 

Þá þarf að auglýsa breytingarn-
ar, samkvæmt lögum. Þeir sem 
það kjósa geta þá gert athuga-
semdir við breytingarnar og tefst 
því vinna við lagningu vegarins.

Valtýr segir þetta skýrast af 
því að niðurstöður umhverfis-
mats síðan í haust samrýmast 
ekki að öllu leyti skipulaginu, sem 
er frá árinu 2000.

Skipulagsfulltrúi fer nú yfir 
skipulagið og gerir viðeigandi 
ráðstafanir. 

Auglýsa þarf 
breytt skipulag



Alþingismenn, ráðherrar 
og hæstaréttardómarar munu 
njóta lífeyrisréttinda á við aðra 
ríkisstarfsmenn, verði frumvarp 
sem fimm þingmenn Samfylking-
arinnar hafa lagt fram að lögum.

Þingmennirnir vilja með þessu 
afnema forréttindi sem þessir 
hópar fengu með umdeildri 
lagasetningu árið 2003, að því er 
fram kemur í greinargerð.

Ekki er þó gert ráð fyrir því að 
réttindi sem þessir hópar hafa 
þegar unnið sér inn á grundvelli 
laganna verði felld niður, enda 
gæti það orkað tvímælis vegna 
eignarréttarákvæða stjórnar-
skrár, eins og segir í greinargerð 
með frumvarpinu.

Áunnin réttindi 
haldist óbreytt

Maður sem lögregl-
an á Selfossi handtók í fyrradag 
vegna rannsóknar á nauðgunar-
máli hefur verið látinn laus ásamt 
einum þremenninganna sem setið 
hafa í gæsluvarðhaldi frá því 
síðasta sunnudag.

Í gær fór fram sakbending, 
sem var liður í rannsókn málsins, 
sem tæknideild lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins annaðist. 
Sakbendingin gekk greiðlega en 
niðurstöður hennar verða ekki 
gerðar opinberar að svo stöddu.

Skýrslur voru teknar í gær en 
í fyrradag voru teknar 15 
skýrslur af vitnum og grunuð-
um. 

Tveimur mönn-
um var sleppt

Eiríkur Jónsson blaða-
maður var í héraðsdómi í gær 
dæmdur til að greiða Þóru Guð-
mundsdóttur, kenndri við Atlanta, 
hálfa milljón króna í miskabætur. 

Eiríkur skrifaði viðtal við selj-
anda fasteignar í vikuritið Séð og 
heyrt þar sem fjallað var um efna-
hag Þóru. Hún höfðaði meiðyrða-
mál á hendur honum, ritstjóra 
vikuritsins og seljandanum. Rit-
stjórinn og seljandinn voru sýkn-
aðir en blaðamaðurinn sakfelldur. 
Öll ummæli í grein hans, utan ein, 
voru dæmd dauð og ómerk.

Honum var jafnframt gert að 
greiða hálfa milljón króna í máls-
kostnað. 

Dæmdur fyrir 
ærumeiðingu

 „Þetta er bara svo 
ljótt,“ segir Sigurbjörn Kristjáns-
son, um stuld á öllum hjólum 
undan bíl vinar hans í fyrrinótt.

Bjartmar Þorgrímsson í Sól-
eyjarrima 15 í Grafarvogi er 
veikur og hreyfihamlaður. 
Sigurbjörn, sem er vinur Bjart-
mars og stuðningsfulltrúi, segir 
að fyrir nokkrum dögum hafi 
hann sett glæný nagladekk á 
felgum undir bílinn. Þegar 
Bjartmar hafi komið út í gær-
morgun hafi verið búið að hirða 
öll dekkin undan bílnum sem 
skilinn var eftir eins og hang-
andi í lausu lofti þar sem hann 
hvíldi á spýtukubbum. Bíll Bjart-
mars er sérmerktur á bílrúðunni 
sem ökutæki fatlaðs manns.

„Það er skelfilegt að þetta skuli 
eiga sér stað beint fyrir utan 
blokkina. Ég var nýbúinn að setja 
snjódekkin undir,“ segir Sigur-
björn sem kveður þá félaga strax 
hafa talað við lögregluna sem 
komið hafi á staðinn í gær. „Þeim 
fannst þetta líka hrikalega ljótt. 
Enda er þetta eins og að stela 
hjólastól undan manninum.“

Sigurbjörn segir vetrardekkin 
hafa kostað hátt í fimmtíu þúsund 
krónur. Hann kveður þá Bjartmar 
strax vera farna að leggja drög að 
því að útvega ný dekk. „Við ætlum 
að reyna að redda felgum með því 
að tala við Vöku. Þeir eru alveg 
sérstakir þar,“ segir Sigurbjörn 
vongóður.

Bjartmar á ekki auðvelt með 
mál og baðst undan viðtali. „Hann 
er alveg gáttaður á þessu og segist 
aldrei hafa lent í viðlíka uppákomu
áður,“ segir Sigurbjörn um við-

brögð vinar síns við hinum ósvífna 
þjófnaði.

Aðspurður hvort þá félaga gruni 
eitthvað sérstakt varðandi dekkja-
hvarfið segir Sigurbjörn ýmislegt 
hafa gefið til kynna að óreglufólk 
sé þar í nágrenninu. „Svona er oft 
lygilega nálægt. Ég hef trú á því 
að einhver eða einhverjir hafi 
fylgst með mér setja dekkin undir 
bílinn áður en þeir réðust til atlögu 
í skjóli myrkurs.“

Þórður Þórðarson, aðalvarð-
stjóri hjá lögreglunni á höfuðborg-
arsvæðinu, segir það ekki algengt 
að dekkjum sé stolið undan bílum. 
„Þetta kemur þó öðru hvoru fyrir. 
Oft er látið til skarar skríða á bíla-
sölum,“ segir Þórður sem telur 
ömurlegt að slíkur þjófnaður hafi 
bitnað á fötluðum manni. „Þetta er 
einfaldlega forkastanlegt,“ segir 
aðalvarðstjórinn.

Dekkjum stolið af bíl 
hreyfihamlaðs manns
Glænýjum vetrardekkjum var stolið undan bíl hreyfihamlaðs manns í Rima-
hverfi í fyrrinótt. Hann kveðst aldrei hafa lent í öðru eins. Vin hans grunar að 
þjófarnir hafi fylgst með þegar dekkin voru sett undir fyrir nokkrum dögum.

 Fyrrverandi starfsmenn 
Bónuss og Krónunnar fullyrtu í 
viðtölum við Fréttastofu Ríkisút-
varpsins í gær að verslanirnar 
Krónan og Bónus hefðu með sér 
samráð um vöruverð. Fréttamenn 
sannreyndu svo orð viðmælenda 
sinna.
Kristinn Skúlason, rekstrarstjóri 
Krónunnar, og Finnur Árnason, 
forstjóri Haga, hafna alfarið neit-
að ásökunum um samráð. „Það er 
mikil samkeppni okkar á milli og 
við reynum hvað við getum til að 
standa okkur sem best,“ sagði 
Kristinn.

Finnur tók í sama streng og 
sagði „fráleitt“ að tala um verð-

samráð á milli verslana. „Sam-
keppnin er hörð og ásakanir um 
samráð eru þvættingur,“ sagði 
Finnur.

Greint var frá því að verð á 
völdum vörum væri alltaf krónu 
lægra í Bónus en Krónunni og við 
skoðun fréttamanna RÚV hefði 
það verið raunin með pakkavöru, 
líkt og heimildarmaður RÚV hafði 
haldið fram.

Fréttamenn RÚV sögðust hafa 
kannað hvort upplýsingar heim-
ildarmanna þeirra væru réttar. 
Fyrst fór starfsmaður sem 
óbreyttur viðskiptavinur og hálf-
tíma síðar sem fréttamaður. Þetta 
var gert í verslunum beggja fyrir-

tækja. Í Krónunni lækkuðu vör-
urnar umtalsvert en í Bónus var 
verðið það sama. 

Kristinn segir fréttamanninn 
hafa borið saman „epli og appels-
ínur, þar sem um tvær vöruteg-
undir hafi verið að ræða. „Verðið á 
Nóa-kjúklingabringum var borið 
saman við verðið á Krónu-kjúkl-
ingabringum. Þetta orsökin fyrir 
verðmuninum,“ sagði Kristinn.

Fréttablaðið hefur óskað eftir 
því að fá útprentun á verðsögu 
þeirrar vöru sem könnuð var af 
starfsmönnum RÚV-útvarps, þrjá 
mánuði aftur í tímann. Upplýsing-
arnar eru geymdar á rafrænu 
formi.   

Stefán, báru femínistar klæði 
á vopnin?

 Fanney Lára Guðmundsdóttir 
var krýnd sem sigurvegari í 
fegurðarsamkeppninni Miss 
Scandinavia Baltic Sea í gær-
kvöldi. Fanney 
er nítján ára 
Kópavogsmær 
og var kjörin 
ungfrú Reykja-
vík fyrr á þessu 
ári. 

Móðir hennar, 
Kristjana 
Laufey Ásgeirs-
dóttir, heyrði 
stuttlega í dóttur 
sinni skömmu 
eftir að úrslitin voru kunn. 
„Fanney var róleg og yfirveguð og 
ég held að hún hafi ekki verið búin 
að átta sig alveg á þessu þegar við 
heyrðum í henni.“ Fanney hefur 
dvalið í Finnlandi síðan á mánudag 
en keppnin er haldin um borð í 
glæsilegu skemmtiferðaskipi. 
Þetta er í annað sinn sem íslensk 
stúlka tekur þátt í keppninni en 
Sif Aradóttir varð í þriðja sæti í 
fyrra.

Ungfrú Eystrasalt 
og Skandínavía

 „Það sem kom mér helst á óvart við 
þessar rannsóknir er að hagamýs skuli hreinlega 
lifa af hérna,“ segir Ester Rut Unnsteinsdóttir 
líffræðingur sem er að leggja lokahönd á viða-
mikla rannsókn á íslensku hagamúsinni. Hún 
hyggst byggja doktorsverkefni sitt á niðurstöðum 
sínum. 

Rannsóknir Esterar þykir marka nokkur 
tímamót vegna þess hve hagamýs hafa lítið verið 
rannsakaðar hér á landi en síðast var það gert af 
sænskum vistfræðingi á áttunda áratug síðustu 
aldar.

Frá árinu 2001 hefur Ester veitt um það bil þrjú 
þúsund mýs í þágu vísindanna, sumar margoft. 
„Það er svolítið sniðugt hvað maður fer að kynnast 
þeim,“ segir Ester og hlær. Hún segir sérhverja 
hagamús hafa ólíkan persónuleika. „Svo fer maður 
að bera eins konar virðingu fyrir því að þær 
komist af því hér eru þær ekki í kjörlendi og hafa 
lítið af kjörfæði,“ bætir hún við. 

Ester bendir á að íslenska hagamúsin sé kölluð 
skógarmús á öðrum málum. „Hennar kjörlendi eru 
laufskógar. Greyið kom hingað með landnáms-

mönnunum og hefur svo ekki komist heim aftur,“ 
segir Ester. Hún segir erlenda vísindamenn hafa 
sýnt rannsóknunum áhuga vegna þess hve 
sérstætt þykir að músin skuli lifa svo norðarlega.

Doktor í atferli hagamúsa





 Heildarafli 
smábáta á síðastliðnu fiskveiðiári 
var 73.477 tonn, eða rúmum sjö 
þúsund tonnum minni en á 
fiskveiðiárinu 2005 til 2006. 
Mestu munaði þar um þorsk sem 
dróst saman um 5.600 tonn, en 
alls veiddust 37.567 tonn af 
þorski. Af ýsu veiddust 23.533 
tonn sem er óbreytt milli 
fiskveiðiára. Þrátt fyrir nægar 
veiðiheimildir í ufsa minnkaði 
hann um 35 prósent og varð 2.349 
tonn. Steinbítur veiddist vel, eða 
5.794 tonn, sem er 12 prósentum 
minna en í fyrra. 

Smábátar veiddu rúman 
fimmtung alls þorskaflans og 23,5 
prósent af ýsuaflanum. Útflutn-
ingsverðmæti þess afla sem 
smábátar færðu að landi var um 
18,5 milljarðar.

Aflaverðmæti 
18,5 milljarðar

 Meirihluti viðskiptanefnd-
ar Alþingis gagnrýnir stjórnvöld 
fyrir að setja bráðabirgðalög um 
notkun raflagna á fyrrum 
varnarsvæði á Miðnesheiði. 
Meirihlutinn samþykkir engu 
síður frumvarp sem staðfestir 
lögin óbreytt.

Í áliti meirihlutans segir að 
fara verði varlega með heimild til 
þess að setja bráðabirgðalög, í 
þessu tilviki hefði verið eðlilegra 
að leggja málið fram til hefð-
bundinnar þingmeðferðar á 
sumarþingi.

Í álitinu kemur fram að búið sé 
að breyta raflögnum í 318 íbúðum 
af þeim 340 sem eru í fyrsta 
áfanga. Framkvæmdir gangi því 
betur en reiknað var með.

Fjalla átti um 
málið á þingi Kona sem grunuð er 

um að hafa stundað tugmilljóna 
króna fjársvik meðan hún starfaði 
í Tryggingastofnun lagði hina 
stolnu fjármuni inn á bankareikn-
inga fjölmargra vina og vanda-
manna. Þeir fengu síðan þóknun, 
sumir umtalsverða, af þýfinu fyrir 
að leyfa henni að nota reikninga 
sína í þessu skyni, samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins.

Efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra hefur farið með rann-
sókn þessa umfangsmikla svika-
máls. Henni lýkur nú fyrir helgina. 
Á þriðja tug manna hafa hlotið 
réttarstöðu sakbornings við rann-
sóknina.

 Konan sem grunuð er um að 
hafa dregið sér stórar fúlgur fjár 
frá Tryggingastofnun starfaði sem 
þjónustufulltrúi þar um árabil. 

Fjárdrátturinn er talinn hafa átt 
sér stað með þeim hætti að hún 
tók fjármuni úr bótasjóðum stofn-
unarinnar og bókfærði þá inn á 
nöfn ýmissa einstaklinga í formi 
endurgreidds útlagðs kostnaðar, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins. Fjármunirnir fóru þó 
aldrei inn á reikninga þessa fólks, 
heldur inn á reikninga hóps manna 
sem taldir eru hafa verið í vitorði 
með henni. Þegar þeir tóku síðan 
þýfið út af reikningum sínum til 
að láta konuna hafa fengu þeir að 
launum upphæðir fyrir notkunina 
á reikningunum. Áætlað er að 
konan hafi svikið út um 75 milljón-
ir króna með þessum hætti. 

Grunur um svik konunnar vakn-
aði við eftirlit innanhúss hjá 
Tryggingastofnun í júní á síðasta 
ári. Kærði stofnunin málið 

skömmu síðar til efnahagsbrota-
deildar ríkislögreglustjóra. Eftir 
fyrstu athugun innan TR lék grun-
ur á að svikin hefðu staðið yfir í 
fimm til sex ár. 

Rannsókn málsins hefur verið 
mjög umfangsmikil, að því er 
segir í yfirlýsingu frá embætti 
ríkislögreglustjóra. Tilefni þeirr-
ar yfirlýsingar er gagnrýni for-
stjóra Tryggingastofnunar á seina-
gang rannsóknar mála, er varða 

TR, hjá efnahagsbrotadeild ríkis-
lögreglustjóra. Embættið vísar 
gagnrýninni eindregið á bug og 
bendir meðal annars á að máls-
skjöl rannsóknarinnar á ofan-
greindu svikamáli sem TR kærði á 
síðasta ári, og er nú að ljúka, fylli 
hvorki meira né minna en 30 
möppur.

Ef ákært verður í svikamálinu 
verður það á hendi embættis ríkis-
lögreglustjóra.

Lánuðu reikninga 
undir milljónaþýfi 
Kona sem gegndi starfi þjónustufulltrúa hjá Tryggingastofnun er grunuð um 
að hafa stolið þaðan 75 milljónum króna. Peningana lagði hún inn á reikninga 
rúmlega tuttugu manns sem fengu þóknun fyrir. Rannsókn málsins er að ljúka.

Fornt skinnhandrit sem 
afhent var Stofnun Árna Magnús-
sonar til athugunar reynist vera á 
einu aðaltungumáli Eþíópíu, 
amharísku.

Fræðimenn stofnunarinnar skilja 
ekki málið en eigandi ritsins keypti 
það undir þeim formerkjum að um 
eþíópískan biblíutexta væri að 
ræða. Til stendur að rannsaka málið 
frekar.

„Ég keypti bókina í antíkverslun 
í Naíróbí við lok níunda áratugar-
ins á um 40 Bandaríkjadali. Ég tíndi 
blóm í ferðinni og þurrkaði þau í 
henni. Hún hefur því mikið tilfinn-
ingalegt gildi og ég er fegin að hún 
er komin í leitirnar,“ segir Andrea 

Brabin. Fyrrverandi mágur Andreu 
fann ritið við tiltekt fyrir nokkrum 
árum og fékk að eiga hana. 

Við fyrstu sýn virtist sem hand-
ritið væri bundið í fornt íslenskt 
band en við nánari athugun þekkti 
forvörður Árnastofnunar bandð 
sem eþíópískt. 

„Fátækar þjóðir binda handrit 
sín inn með svipuðum hætti,“ segir 

Guðvarður Már Gunnlaugsson, 
dósent á handritasviði stofnunar-
innar, sem greindi tungumálið með 
hjálp fræðibókar. Tungumálið er 
semítískt líkt og arabíska og hebr-
eska en ekki er vitað hvort það er 
fornt.

„Ég þori ekkert að segja um ald-
urinn, því það er erfitt að meta 
aldur handrita frá öðrum menning-
arsvæðum. Við vitum ekki hversu 
lengi Eþíópíumenn skrifuðu á 
skinn.“ 

Guðvarður segir að fleiri fræði-
menn eigi eftir að rannsaka ritið og 
nú þegar hafi trúboðar sem skilja 
amharísku boðist til að skoða það 
nánar.

Biblíutexti á eþíópísku máli
Næstum átján milljónir 

króna söfnuðust í Bleika boðinu, 
fjáröflunarkvöldverði Krabba-
meinsfélagsins, sem haldinn var 
um á laugardagskvöldið til 
styrktar baráttunni gegn brjósta-
krabbameini.

Um 160 gestir voru í kvöldverð-
inum þar sem boðið var upp á níu 
rétta hátíðarmatseðil. Félagar í 
matreiðsluklúbbnum Freistingu 
matreiddu, en klúbburinn átti 
frumkvæði af fjáröfluninni þegar 
Bleika boðið var fyrst haldið árið 
2005. Hótel- og matvælaskólinn 
sá um þjónustuna og leikkonan 
Þórunn Lárusdóttir var veislu-
stjóri kvöldsins. 

Ágóðinn tæpar 
átján milljónir
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KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

KIA CARENS 
Nýi fjölnotabíllinn frá Kia er kominn og sameinar glæsilegt útlit, 
sveigjanlegt rými og frábæra aksturseiginleika. Kia Carens rúmar
allt að sjö manns og býður upp á endalausa notkunarmöguleika.
Og nú, vegna hagstæðra samninga við birgja, getum við boðið 
þennan frábæra bíl á einstökum kjörum.

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi
•  ESP stöðugleikastýring
•  Álfelgur
•  Bakkskynjari
•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega
•  Hraðastillir
•  Aksturstölva
•  Ræsitengd þjófavörn
... og margt fleira

Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, 
sjálfskiptur, 2,0 l, 140 hö.

STÓR BÍLL
LÆKKAÐ
VERÐ

TAKMARKAÐ MAGN
2.590.000. kr.                 Vetrardekk fylgja



PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur,
                  perur og fleiri gó›ir ávextir.

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV

Með réttu úti - og
innimottunum

- getur þú stoppað 80%
af óhreinindunum 

við innganginn 

Á tilboði í októberog nóvember 2007Úti- og innimottur af ýmsum 
gerðum og stærðum

Wayfarer grá með kanti, 120x180cm

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

 Forsvarsmenn Reykja-
víkurborgar, þar með talin Krist-
björg Stephensen borgarlögmaður, 
lítur svo á að málefni Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) og Reykjavík 
Energy Invest (REI) falli undir 
einkaréttarsvið laga þar sem OR er 
sameignarfélag. Svör Reykjavík-
urborgar við tólf spurningum 
umboðsmanns Alþingis, sem allar 
eru tengdar OR og REI, er svarað á 
þeim forsendum en umboðsmaður 
hefur þau nú til umfjöllunar. 

Umboðsmaður Alþingis spurði 
að mestu um álitaefni er sneru að 
stjórnsýsluréttinum og aðferðum 
sem opinber fyrirtæki, sem undir 
þeim rétti starfa, þurfa að lúta.

Spurningu um hvort gætt hafi 
verið jafnræðisreglu verður ekki 
svarað fyrr en stýrihópur sem 
vinnur að skoðun á málefnum OR 
og REI, undir forystu Svandísar 
Svavarsdóttur, lýkur störfum.

Starfsemi OR og REI 
lúti einkaréttinum
Forsvarsmenn Reykjavíkurborgar telja starfsemi OR og REI lúta einkaréttar-
lögum þar sem OR er sameignarfélag og REI hlutafélag. Spurningu um hvort 
jafnræðisregla hafi verið brotin verður svarað eftir að starfi stýrihóps lýkur.

 Skattrannsóknar-
stjóri hefur kært niðurstöður rann-
sóknar sinnar á skattalegum þætti 
fyrrum meðferðarheimilisins 
Byrgisins til efnahagsbrotadeildar 
ríkislögreglustjóra. Þetta þýðir að 
talið er að um sé að ræða stórfelld 
refsiverð brot hvað varðar þennan 
þátt í starfsemi Byrgisins sem ekki 
sé hægt að afgreiða í yfirskatta-
nefnd, heldur verði málið að fara 
til rannsóknar hjá lögreglu.

Hinn efnahagslegi þáttur er 
varðar fjármál Byrgisins og for-

svarsmanna þess er til rannsóknar 
hjá efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra. Samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins mun deildin 
rannsaka samhliða efnahagsþátt-
inn og hinn skattalega.

Sá hluti Byrgismálsins svokall-
aða sem snýr að meintri kynferðis-
legri misbeitingu Guðmundar 
Jónssonar á fyrrverandi skjólstæð-
ingum sínum hefur verið sendur 
frá embætti lögreglustjórans á Sel-
fossi til ríkissaksóknara.

Rannsóknin þar að lútandi varð-
aði meðal annars átta konur sem 
höfðu lagt inn kæru á hendur Guð-
mundi í Byrginu fyrir meinta mis-
beitingu. Málið kom upp eftir 
umfjöllun um málefni Byrgisins í 
Kompásþætti Stöðvar 2. 

Skattaþáttur Byrgismálsins 
til efnahagsbrotadeildar

Spilar þú tölvuleiki?

Telur þú að verðsamráð við-
gangist milli matvöruverslana?

Fimm þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins vilja fella niður 
kröfu um tiltekið lágmarksútsvar 
sveitarfélaga. Hafa þeir lagt fram 
frumvarp á Alþingi þar að 
lútandi. Í dag verða öll sveitarfé-
lög að hafa í það minnsta 11,24 
prósenta útsvar.

Fyrsti flutningsmaður er Erla 
Ósk Ásgeirsdóttir varaþingmað-
ur. 

Í greinargerð með frumvarpinu 
er það sagt óeðlilegt að bundið sé 
í lög að innheimta skuli að 
lágmarki tiltekinn skatt af íbúum 
hvort sem hans sé þörf til að 
sinna lögbundnu hlutverki eða 
ekki.

Lágmarksútsvar 
verði fellt út





Eldri borgarar á 
Írlandi nota neyðarhnapp til að 
kalla á starfsmenn öryggisfyrir-
tækis aðallega vegna einsemdar, 
að því er framkvæmdastjóri eins 
stærsta fyrirtækisins í þeim 
geira segir. 

Oftast er einfaldlega verið að 
biðja öryggisverðina um að hafa 
uppi á ættingjum sem hinir 
öldruðu þurfa á að halda en geta 
ekki náð í.

„Fólkið er bara einmana,“ segir 
framkvæmdastjórinn og telur
þetta sýna að samsetning írsku 
þjóðarinnar hafi breyst. Æ fleiri 
aldraðir búi nú einir.

Einmana nota
neyðarhnapp

Bankarnir fjórir sem 
skráðir eru í Kauphöllina; Straum-
ur-Burðarás, Kaupþing, Glitnir 
og Landsbanki Íslands, greiða 
átján milljarða króna í skatta og 
önnur opinber gjöld í ár, sam-
kvæmt álagningarskrá Skatt-
stjórans í Reykjavík.

Straumur-Burðarás og Kaup-
þing greiða um fimm milljarða 
hvor um sig, Glitnir greiðir fjóra 
og hálfan milljarð og Landsbank-
inn greiðir 3,4 milljarða. Þetta 
nemur um þriðjungi allra opin-

berra gjalda lögaðila í Reykjavík, 
en það nefnast allir þeir sem 
borga opinber gjöld aðrir en ein-
staklingar.

Launaafgreiðsla fjársýslu rík-
isins greiðir mest í skatta og 
önnur opinber gjöld, 5,3 milljarða 
króna. Næst á eftir koma bank-
arnir fjórir, og því næst Reykja-
víkurborg sem greiðir 1,4 millj-
arða í opinber gjöld. Aðrir borga 
minna en milljarð.

Skattstjórinn í Reykjavík ber 
höfuð og herðar yfir önnur skatt-

umdæmi á landinu hvað varðar 
opinber gjöld lögaðila. Til að 
mynda kæmist sá gjaldahæsti 
utan Reykjavíkur, Akureyrar-
kaupstaður með 309 milljónir, 
aðeins í ellefta sæti hjá Skatt-
stjóranum í Reykjavík, næst á 
eftir Icelandair.

Í Reykjavík var langstærstur 
hluti opinberra gjalda í formi 
tekjuskatts, 33,4 milljarðar, og 
tryggingagjalds, 23,1 milljarður 
króna. Alls voru gjöldin 57,1 millj-
arður.

Bankarnir borga átján 
milljarða í opinber gjöld
Bankarnir greiða mörgum milljörðum meira en önnur fyrirtæki í skatta og opinber gjöld. Launaafgreiðsla 
fjársýslu ríkisins greiðir mest samkvæmt álagningarskrám sem lagðar voru fram í gær.

Sænsk kjarn-
orkumálayfirvöld hafa ákveðið 
að hætta að flytja geislavirkan 
úrgang frá kjarnorkuverum Sví-
þjóðar til endurvinnslustöðvar-
innar í Sellafield á Englandi. 

Þá ætla þau að taka aftur þaðan 
hliðstætt magn af slíkum úrgangi 
og þau höfðu látið flytja þang-
að á undangengum árum. Þetta 
tilkynnti Andreas Carlgren, 
umhverfisráðherra Svíþjóðar, á 
fundi Norðurlandaráðs í Ósló í 
gær. 

Stjórnvöld á Íslandi og í Noregi 
hafa lengi verið því fylgjandi að 
endurvinnslustöðinni í Sellafield 
yrði lokað, þar sem rannsóknir 
hafa sýnt að geislavirkar samsæt-
ur sem berast í sjóinn frá stöðinni 
berast með hafstraumum á upp-
eldisslóðir fiskistofna í Norður-
Atlantshafi.

Hætta flutningi 
til Sellafield

 Skapast hafa 
ný mengi norræns samstarfs á 
sviði öryggis- og varnarmála, sem 
ganga jafnvel þvert á aðild land-
anna að NATO og Evrópusam-
bandinu. Þetta kom fram á blaða-
mannafundi utanríkisráðherra 
Norðurlandanna í Ósló í gær, í 
tengslum við 59. þing Norður-
landaráðs.

Eitt slíkt mengi er samstarf 
Noregs, Svíþjóðar og Finnlands 
um öryggismál í Norður-Skandin-
avíu, sem meðal annars snýr að 
tengslunum yfir landamærin við 
Rússland. Annað slíkt mengi er 
samtarf Noregs, Danmerkur og 
Íslands um öryggi á Norður-
Atlantshafi. Norski utanríkisráð-

herrann Jonas Gahr Störe lýsti 
þessu bæði á blaðamannafundin-
um og í umræðum á Norðurlanda-

ráðsþinginu sjálfu. Í andsvari við 
fyrirspurn staðfesti hann hins 
vegar að allt slíkt samstarf sem 
tekið sé upp á milli tiltekinna 
Norðurlanda verði opið hinum, 
sýni þau áhuga á því að vera með. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra segir það vera 
nýtt að öryggismál fái svona mikið 
vægi í sambandi við fundi Norður-
landaráðs. „Þetta sýnir okkur bara 
að málin sem við erum að fást við 
eru mál sem stöðvast ekki við ein-
hver landamæri,“ segir hún. Mál-
efni norðurslóða séu í sérstökum 
brennidepli vegna bráðnunar íss, 
aukinnar skipaumferðar, opnunar 
siglingaleiða og svo framvegis. 

Ný mengi norræns varnarsamstarfs

 „Ég tel að ASÍ sem og 
aðrir ábyrgir aðilar í þessu þjóðfé-
lagi ætti að beina kröftum sínum 
að því að styrkja íslenskan gjald-
miðil og þar með innviði íslensks 
samfélags,“ segir Ögmundur 
Jónasson, þingflokksformaður VG.

Vegna umræðu um að evrulaun  
verði  samningsatriði í komandi 
kjarasamningum vill Ögmundur 
benda á þá ábyrgð sem hvíli á allra 
herðum.

Fyrrnefnd styrking verði ekki á 
kostnað launþega, því það geti 
aldrei verið á þeirra kostnað að 
styrkja samfélagið. „Það getur 
hins vegar verið á þeirra kostnað 
að grafa undan því.“ 

Einnig þurfi að upplýsa laun-
þega vel um gengisáhættuna sem 
fylgi evrum.

Þingflokksformaðurinn minnir 
á að það sé „síðan allt annar hand-
leggur hvað framtíðin kann að 
bera í skauti sér. En þetta er staða 
mála núna“. 

ASÍ styðji krónuna

 Hvað heitir vopnaframleið-
andinn sem fundar á Nordica 
þessa dagana?

 Hvaða sveitarfélag verður 
það fyrsta á Íslandi til að bjóða 
upp á þráðlaust internet alls 
staðar í bænum?

 Hvað heitir nýr sæstrengur 
milli Íslands og Danmerkur?
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Vnr. 89010183-283

Innimálning
SADOLIN innmálning, gljástig 10 allir litir, 10 ltr.

5.990
7.995

3.490

Vnr. 89000182

Loftamálning
SADOLIN loftamálning, 

gljástig 3, hvít, 10 ltr.

Vnr. 84175700

Penslasett
Penslasett, grænt, 25, 38 og 63 mm.

590kr.

990 kr.

FRÁBÆRT

VERÐ!

2.490

Vnr. 86620040-3737

Innimálning
KÓPAL Glitra innimálning, 

gljástig 10, allir litir, 4 ltr.

fimmtudag, föstudag, laugardag & sunnudag

10ltr.

4ltr.

Vnr. 89011050-450

Innimálning
SADOLIN Xtramat innimálning, 
gljástig 5, ljósir litir, 5 ltr.

5ltr.

3.490

10ltr.



 Öll spjót stóðu á 
Hillary Rodham Clinton í kapp-
ræðum Demókrataflokksins í 
Philadelphiu á þriðjudagskvöld. 
Mótherjar hennar, sem eins og hún 
keppa um að verða forsetaefni 
flokksins í kosningunum næsta 
haust, beindu kröftum sínum eink-
um að því að gagnrýna hana.

„Verður hún sú manneskja sem 
kemur á breytingum í Bandaríkj-
unum?“ spurði til dæmis John 
Edwards, sem var varaforsetaefni 
flokksins árið 2004. „Ég trúi á jóla-
sveininn og ég trúi á tannálfinn, en 
ég held ekki að það muni gerast.“

Barack Obama snerist einnig 
gegn Clinton og sagði hana vera 
draumaandstæðing Repúblikana-
flokksins: „Hluti af ástæðu þess að 
repúblikanar eru svona uppteknir 
af þér, Hillary, er að þeim finnst 
það afskaplega þægilegur slagur.“

Þeir gagnrýndu málflutning 
hennar í flestum efnum, bæði varð-
andi utanríkismál á borð við Íran 
og Írak og einnig innanríkismál á 
borð við almannatryggingar. 

Clinton lét sér í þetta sinn ekki 
nægja að hlæja bara að gagnrýni 
þeirra, eins og hún hefur áður gert, 
og grínast með hvað hún sé nú 
heppin að fá enn, á sínum aldri, 
svona mikla athygli frá öllum þess-
um karlmönnum. Þess í stað svar-
aði hún fullum hálsi, en þó sjaldn-

ast með því að svara gagnrýninni 
beint heldur oftast með því að snúa 
hverju máli upp í gagnrýni á 
George W. Bush forseta.

„Ég tel að á tíunda áratugnum 
höfum við verið að ná árangri og 
ég er mjög stolt af þeim árangri 
sem við náðum alveg þangað til 
hæstiréttur afhenti, því miður, 
George Bush forsetaembættið, og 
við höfum þurft að búa við afleið-
ingar þess allar götur síðan,“ sagði 
hún til dæmis.

Costas Panagopoulos, stjórn-
málafræðingur við Fordham-
háskóla, segir að Clinton hafi hugs-
anlega brugðist hárrétt við með því 
að beina spjótum sínum að Bush 
meðan mótherjar hennar ráðast 
gegn henni, því það „styrkir aðeins 
stöðu hennar í forystu demókrata,“ 
auk þess sem „andstæðingar henn-
ar í Demókrataflokknum eru 
kannski líka að styrkja forystu-
stöðu hennar í huga kjósenda með 
því að ráðast af öllu afli gegn 
henni.“

Hillary fær 
til tevatnsins
Hillary Clinton fékk nánast alla athyglina í sjón-
varpskappræðum Demókrataflokksins. Mótfram-
bjóðendur hennar baunuðu á hana harðri gagnrýni.

Hæstiréttur afhenti Bush 
forsetaembættið og við 

höfum þurft að búa við afleiðing-
ar þess allar götu síðan.

Máritönsk mæðgin, 
51 árs karl og 85 ára móðir hans, 
hafa verið handtekin fyrir að 
halda tvö börn sem þræla.

Móðir barnanna, sextán ára 
stúlku og tíu ára drengs, hefur 
barist fyrir lausn þeirra frá því 
hún flúði sjálf úr ánauð frá 
fólkinu.

Þetta eru fyrstu handtökurnar 
vegna þrælahalds í Máritaníu en 
þar telja margir þrælahald hluta 
af menningunni. 

Dæmi eru um að fólk hafi 
haldið sömu þrælana áratugum 
saman. Þrælahald hefur verið 
bannað í Máritaníu frá árinu 
1981.

Héldu tvö börn 
sem þræla sína

Heppnir tónleikagestir
vinna nýjan iPod nano
í boði FL Group
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 Málflutningur fór nýlega 
fram í máli Hannesar Hólmsteins 
Gissurarsonar prófessors gegn 
Jóni Ólafssyni kaupsýslumanni í 
Bretlandi. Freistar Hannes þess 
að fá hnekkt ákvörðun dómara um 
að Jón mætti halda meiðyrðamáli 
sínu gegn Hannesi til streitu. 

Málaferlin eru nokkuð flókin, 
en upphaf þeirra má rekja til 
meiðyrðamáls sem Jón höfðaði 
árið 2005 í Bretlandi. Hannes tók 
ekki til varna og var dæmdur til 
að greiða skaðabætur. Hannes 
fékk dóminum hnekkt á æðra 
dómstigi þar sem honum hafði 
ekki verið birt stefna með réttum 
hætti. Dómarinn tiltók þó að Jón 

mætti reka málið aftur fyrir dóm-
stólum án þess að stefna Hannesi 
formlega. Ef hann hefði ekki gert 
það hefði málinu verið lokið, enda 
of langt liðið frá því ummælin 
féllu til að höfða mætti skaðabóta-

mál, segir Heimir Örn. Þessari 
ákvörðun dómarans áfrýjaði 
Hannes, og var málflutningur 
vegna þeirrar áfrýjunar haldinn í 
síðustu viku.

Heimir segir það afar óeðlilegt 
ef málið fái að halda áfram, Hann-
esi hafi aldrei verið birt stefna og 
því andstætt lögum að dæma hann. 
Verði hann dæmdur ytra verði 
ekki hægt að fallast á aðfarar-
kröfu hér á landi vegna þessa 
formgalla.

Ragnar Aðalsteinsson, lögmað-
ur Jóns Ólafssonar, sagði að nú 
væri dómsins beðið, og fyrr en 
dómur falli muni hann ekki velta 
fyrir sér afleiðingunum. 

Dóms að vænta á næstunni



Hugsanlegt er að 
sérstakir kvennavagnar verði 
teknir í notkun í jarðlestakerfi 
Seúl, höfuðborg Suður-Kóreu, á 
næsta ári. Með því á að draga úr 
kynferðislegri áreitni sem 
kvenkyns farþegar verða fyrir.

Endanleg ákvörðun hefur ekki 
verið tekin og þaðan af síður 
hvort kvennavagnarnir verði í 
notkun allan daginn eða einungis 
á mestu annatímum.

Árið 1992 var reynt að hafa 
sérvagna fyrir konur, fatlaða og 
aldraða á annatímum, en því var 
hætt þar sem engin leið reyndist 
að koma í veg fyrir að karlar 
notuðu vagnana.

Sérvagnar fyrir 
konur í bígerð

Stofnmælingu Haf-
rannsóknastofnunar á innfjarðar-
rækju er nýlokið með þeirri niður-
stöðu að hvergi er mælt með 
rækjuveiðum. Of lítið er af rækju í 
þeim fjörðum sem könnunin náði til 
og of mikið af ungfiski, aðallega 
ýsu, til að stofnunin geti mælt með 
veiðum. 

Aðrar fiskirannsóknir eru gerðar 
meðfram stofnmælingu rækju og 
benda fyrstu niðurstöður til að 2007 
árgangur þorsks sé slakur. Fyrstu 
merki um 2007 árgang ýsu benda 
hins vegar til að sá árgangur sé tals-
vert yfir meðaltali á grunnslóð. 

Dálítill bati virtist vera á rækju-
stofninum í Ísafjarðardjúpi og 

einnig virðist rækjustofninn í Arn-
arfirði hafa náð sér aðeins á strik. 
Nýliðun rækju virtist góð í Ísafjarð-
ardjúpi, Skjálfanda og Öxarfirði. 

Í haustkönnun Hafrannsókna-

stofnunarinnar á rækjumiðunum 
eru stundaðar fæðurannsóknir á 
þorski, ýsu og lýsu, mælingar á 
öllum fiski og sýni tekin til aldurs-
ákvörðunar ásamt skráningu fjölda 
þorsk- og ýsuseiða. 

Samkvæmt fyrstu niðurstöðum 
um virðist 2007 árgangur þorsks 
slakur og svipaður og árin 2004 til 
2006. Minna var af eins árs þorski 
og eldri á öllum svæðum en verið 
hefur síðustu vetur. Hins vegar var 
mikið af ýsu eins árs og eldri, eink-
um fjögurra ára ýsu, en sá árgang-
ur hefur verið áberandi inni á 
öllum fjörðunum í fjögur ár á 
meðan þorskurinn virðist ekki eins 
staðbundinn.

Hafró vill ekki rækjuveiðar 

Hafnar eru 
framkvæmdir, að langstærstum 
hluta fyrir íslenskt fjármagn, 
við byggingu mæðraskýlis í 
bænum Engela nyrst í Namibíu. 
Þungaðar konur á síðustu vikum 
meðgöngu hafa á þessu svæði 
um margra ára skeið leitað 
athvarfs undir trjám við 
vegkant skammt frá sýslu-
sjúkrahúsinu. Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands afhenti á 
dögunum Usko Nghaamwa 
sýslustjóra tæplega 2,5 milljóna 
króna ávísun í framkvæmdasjóð 
nýja mæðraskýlisins við 
hátíðlega athöfn. 

Við sama tækifæri var afhent 
300 þúsund króna söfnunarfé til 
framkvæmdanna frá íbúum 
Reykjanesbæjar. 

Mæðraskýli 
reist í Namibíu

 Framtíðarhúsnæði Nátt-
úrufræðistofnunar Íslands (NÍ) 
verður að öllum líkindum í Urriða-
holti í Garðabæ. Þetta kom fram í 
máli Jóns Gunnar Ottóssonar, for-
stjóra NÍ, á ársfundi stofnunar-
innar. Í máli Jóns Gunnars kom 
fram að nú hyllti loksins undir 
lausn á langvinnum húsnæðis-
vanda stofnunarinnar, sem hefur 
verið hýst í bráðabirgðahúsnæði í 
tæp 60 ár. 

Útboð fór fram á vegum Ríkis-
kaupa nýlega og bárust tíu tillög-
ur. Ákveðið var að ganga til loka-
samninga við fyrirtækið 
Urriðaholt ehf. um byggingu nýs 
húsnæðis fyrir stofnunina í 
Garðabæ, sem ljúka á fyrir haust-
ið 2009.  

Framtíðarhús-
næði í Garðabæ
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• Sjónvarpsefni á símaskjánum
• Samtölum undir fjögur augu

 með myndsímtali

• Háhraðaneti í símanum
• Þráðlausu netsambandi í
   fartölvunni með 3G netkorti

Að breyta gangi sögunnar með 3G
3G þjónusta Símans á höfuðborgarsvæðinu opnar þér aðgang að:

Kynntu þér málið í næstu verslun Símans eða á siminn.is

SONY ERICSSON W880i

900kr.
Léttkaups
útborgun

3.000 kr. á mánuði í 12 mánuði
Verð aðeins 36.900 kr.

Alltaf í
sambandi!
Utan höfuðborgarsvæð-
isins nýta 3G símarnir
hefðbundið GSM-kerfi

Símans.



Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á menningar- og 
listalífi, auk þess að hlúa að mannréttinda- og líknarmálum. 
Það verður m.a. gert með framlögum til stofnana, samtaka 
og félaga á Íslandi, sem hafa framangreind málefni sem
aðaltilgang sinn.

Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði eru 
hvattir til að senda inn umsókn. Lengd umsóknar skal 
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).

Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu Baugs Group hf.,
www.baugurgroup.com

Úthlutun fer fram í janúar.

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM

Einnig má skila umsóknum til: 
Styrktarsjóður Baugs Group hf., Túngötu 6, 101 Reykjavík.

Umsóknum skal skilað fyrir 11. nóvember á:
styrktarsjodur@baugurgroup.com

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson
en aðrir stjórnarmenn eru Hreinn Loftsson og
Ingibjörg St. Pálmadóttir.
Ritari stjórnar er Kristín Þorsteinsdóttir.

 Þrír meginsakborning-
arnir í réttarhöldunum vegna 
hryðjuverkaárásarinnar í Madrid 
á Spáni í mars árið 2004 voru í 
gær fundnir sekir um morð á 
fjölda manns og dæmdir í tugþús-
unda ára fangelsi. Fjórir aðrir 
meginsakborningar sluppu hins 
vegar með vægari dóma og grun-
aður leiðtogi hópsins var sýknað-
ur. Allir sakborningarnir hafa 
haldið fram sakleysi sínu.

Fórnarlömb árásarinnar, sem 
varð 191 manni að bana og meira 
en 1.800 særðust í, sögðust vera 
miður sín með ákvörðun réttarins. 
„Úrskurðurinn virðist vægur í 
okkar augum,“ sagði Pilar Man-
jon, leiðtogi samtaka fórnarlamba 
árásarinnar. Hann missti tvítugan 
son sinn í árásinni. „Mér líkar ekki 
að morðingjar gangi burt frjálsir 
menn.“

Marokkómennirnir Jamal 
Zougam, Othman Gnaoui og Spán-
verjinn Emilio Suarez Trashorras 
voru sakfelldir fyrir morð og 
morðtilraunir. Fengu þeir dóma á 
bilinu 34.000 til 43.000 ár í fang-
elsi þótt samkvæmt spænskum 
lögum sé hámarks fangelsisdóm-
ur 40 ár. Engir dauðadómar né 
lífstíðardómar eru á Spáni.

Eitt það óvæntasta við réttar-

höldin var sýknun Egyptans Rabei 
Osman sem hafði gortað af því í 
símtölum að vera hugsuðurinn á 
bak við árásina að sögn ítölsku 
lögreglunnar. Þýðendur samtals-
ins, sem var á arabísku, sögðu það 
þó ekki það afgerandi að það gæti 
verið túlkað sem játning.

Youssef Belhadj, Hassan el 
Haski, Abdulmajid Bouchar og 
Rafa Zouhier voru sýknaðir af 
morðákærum en sakfelldir fyrir 
minni brot eins og að tilheyra 
hryðjuverkasamtökum. Þeir 
fengu dóma á bilinu tíu til átján 
ár.

Fjórtán aðrir voru sakfelldir 
fyrir minni ákærur og sex sýknað-
ir.

Sjömenningarnir sem talið er að 
hafi verið aðalskipuleggjendur 
árásarinnar og hinir sönnu leið-
togar hópsins sprengdu sig í loft 
upp í húsi í úthverfi Madrid þrem-
ur vikum eftir árásina þegar lög-
regla hafði fundið þá. Þrír grunað-
ir eru enn ófundnir þó að talið sé 
að tveir af þeim hafi dáið í sjálfs-
morðssprengingum í Írak.

Spænsk yfirvöld höfðu verið á 
slóð hryðjuverkamannanna mán-
uðina fyrir árásina en tókst ekki 
að átta sig á fyrirætlan þeirra.

Tugþúsunda 
ára fangelsi
Dómur var í gær kveðinn upp yfir 28 sakborningum 
vegna hryðjuverkaárásarinnar í Madrid árið 2004. 
Fórnarlömb árásarinnar segja úrskurðinn vægan.

Umsækjendur um störf 
geta krafið atvinnurekanda um rök-
stuðning fái manneskja af gagn-
stæðu kyni starfið, verði frumvarp 
félagsmálaráðherra um jafna stöðu 
og jafnan rétt karla og kvenna að 
lögum. 

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra hefur kynnt málið í 
ríkisstjórn og hafa þingflokkar 
stjórnarflokkanna lagt blessun sína 
yfir það. 

Ýmsar nýjungar má finna í frum-
varpinu. Til dæmis mun launaleynd 
heyra sögunni til, verði það að 
lögum, enda fólki tryggður réttur 
til að skýra frá launakjörum sínum 
ef það kýs.

Lagt er til að óheimilt verði að 
birta auglýsingar í fjölmiðlum og á 
öðrum opinberum vettvangi séu 
þær „öðru kyninu til minnkunar, 
lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri 
stöðu og jafnrétti kynjanna á nokk-

urn hátt“, eins og segir í greinar-
gerð með frumvarpinu.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að 
eftirlitshlutverk Jafnréttisstofu 
verði gert skýrara. Þannig fær 
stofnunin heimildir til að afla gagna 
hjá fyrirtækjum, stofnunum og 
félagasamtökum þegar rökstuddur 
grunur er um brot á lögum um jafn-
réttismál.

Fyrirtæki og stofnanir með 25 
eða fleiri starfsmenn þurfa að setja 
sér jafnréttisáætlun samkvæmt 
frumvarpinu, og mun Jafnréttis-
stofa fylgjast með því að það sé 
gert. Fær stofan heimild til að 
leggja 50 þúsund króna dagsektir á 
fyrirtæki sem þráast við.

Banna lítilsvirðandi auglýsingar

Verkalýðsfélög 
lestastarfsmanna tilkynntu í gær 

nýtt verkfall gegn 
áætlunum Nicolas 
Sarkozy Frakk-
landsforseta um 
að afnema sérstök 
eftirlaunaréttindi.
Verkfallið hefst 13. 
nóvember.

Fyrr í okt-
óber lömuðust 

samgöngur þegar boðað var til 
stærsta verkfalls í Frakklandi 
síðustu tólf ár. Var það fyrsta 
stóra áskorun Sarkozys í fimm 
mánaða valdatíð hans. Í yfirlýs-
ingu sem verkalýðsfélögin sendu 
frá sér í gær saka þau Sarkozy 
um að neita að „hlusta á skilaboð“ 
verkfallsins í október.

Verkfallshótanir hafa borist úr 
fleiri atvinnugeirum. 

Verkalýðsfélög 
gegn Sarkozy

Viðskiptaráð Íslands 
fagnar framtaki viðskiptaráð-
herra um afnám vörugjalda og 
stimpilgjalda og telur það vera 
stórt skref í átt að einfaldara og 
skilvirkara hagkerfi. Viðskipta-
ráð leggst hins vegar gegn hug-
myndum ráðherrans um beitingu 
lagasetningar á sviði gjaldtöku 
fjármála- og innheimtufyrirtækja 
og hvetur ráðherrann til að draga 
úr vægi sjálfskuldarábyrgða. 

Finnur Oddsson, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs, segir að 
gæði lánasafns bankanna versni 
þegar lán séu greidd upp. „Bank-
arnir fjármagna sig í útlöndum á 
ákveðnum kjörum og gera ráð 
fyrir að við borgum lánið til baka 
á ákveðnum tíma. Um leið og lán 

er greitt óvænt upp þá þurfa þeir 
að koma þessum peningum í 
vinnu aftur á betri kjörum, ann-
ars tapa þeir peningum. Því fylg-
ir ákveðin áhætta. Þess vegna er 
þessi kostnaður til kominn,“ segir 
hann. 

„Við höfum ítrekað krafist þess 
að það verði annað hvort afnumið 
eða tekið sannvirði fyrir upp-
greiðslu. Í dag er þetta tekjulind 
fyrir bankana og verst að þetta 
kemur í veg fyrir meiri hreyfan-
leika neytenda á bankanum. Það 
kostar of mikið að fara úr við-
skiptum úr einkum banka í annan 
og því er þetta gjald í eðli sínu 
samkeppnishamlandi,“ segir 
Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna.

Bankarnir reikna með 
að lánstíminn haldist

Í septembermánuði 
voru fluttar út vörur fyrir 18,1 
milljarð króna og inn fyrir 28 
milljarða. Vöruskiptin í sept-
ember voru því óhagstæð um 
9,9 milljarða. Í september 2006 
voru vöruskiptin óhagstæð um 
7,2 milljarða króna á sama gengi. 
Þetta kemur fram á vef Hagstof-
unnar. 

Fyrstu níu mánuði ársins voru 
fluttar út vörur fyrir 194,6 millj-
arða en inn fyrir 272,2 milljarða. 
Halli á vöruskiptunum við útlönd 
var því 77,6 milljarðar en á sama 
tíma í fyrra voru þau óhagstæð 
um tæpa 111 milljarða á sama 
gengi. 

Talsvert meira 
flutt inn en út

 Neðri deild spænska þingsins 
samþykkti í gær lög þar sem valdarán 
Franciscos Franco herforingja og nærri 
40 ára einræðistími hans er fordæmdur. 
Meirihlutinn hunsaði gagnrýni íhalds-
manna sem sögðu lögin ýfa upp gömul sár 
og kljúfa samfélagið.

Í lögunum er fasistastjórn Francos for-
dæmd með formlegum hætti og skipað 
svo fyrir að fjarlægja skuli öll opinber 
tákn um Franco-tímann, svo sem styttur 
og götuheiti, auk þess sem veitt er fé til að 
grafa upp fjöldagrafir frá tímum borgara-
stríðsins 1936 til 1939.

Franco-tíminn 
fordæmdur



 Götulýsingu á 
ákveðnum svæðum í Hafnarfirði 
hefur verið ábótavant upp á síð-
kastið en nú er að rætast úr því, að 
sögn Alberts Albertssonar, aðstoð-
arforstjóra Hitaveitu Suðurnesja. 
„Í Hafnarfirði er ör vöxtur. Vegna 
álags og anna hefur sá mannskap-
ur sem við höfum til umráða verið 
svo ásetinn að þetta hefur dregist 
örlítið en nú er búið að gera góðan 
skurk í þessu þó að því sé ekki 
alveg lokið,“ segir Albert. 

„Við settum þetta til hliðar um 
stundarsakir og söfnuðum saman í 
ákveðið verk og svo hefur mann-
skapurinn verið látinn vinda ofan 
af þessu á föstudögum og laugar-

dögum upp á síðkastið,“ segir 
Albert og bendir á að ekki sé hlaup-
ið að því að skipta um perur í ljósa-
staurum.

„Það þarf að fara á körfubíl, opna 
ljósastæðið, taka peruna úr og 
setja nýja í. Þetta er svolítið veður-
háð og ekki gert í miklu roki eða 
slagviðri,“ segir hann.

Rafmagnsleysi varð tvisvar um 
nótt í Hafnarfirði fyrir svolitlu 
síðan. Albert segir að loftlína sem 
lá yfir byggingasvæðið á Völlunum 
hafi verið tekin niður og kapall 
lagður í jörð. Fyrst hafi orðið að 
rjúfa línuna og koma á varasam-
bandi og svo hafi þurft að rjúfa 
hana aftur til að tengja í jörð.

Perur vantaði í ljósastaura

 Sjö hundruð ára 
kirkja lauk í gær tæplega 
vikulangri ferð sinni til nýrra 
heimkynna sinna í austurhluta 
Þýskalands til að rýma fyrir 
námuvinnslu. Fyrstu rituðu 
heimildirnar sem til eru um 
Emmaus-kirkju eru frá 1297.

Námufyrirtækið Mibrag 
borgaði tæpar 260 milljónir króna 
fyrir að flytja kirkjuna tólf 
kílómetra vegalengd frá Heuers-
dorf til Borna. 320 íbúar Heuers-
dorf þurfa einnig að flytja vegna 
námuvinnslunnar. Þeir börðust í 
mörg ár gegn þessu en töpuðu 
málinu fyrir stjórnlagadómstóli 
árið 2005. Flestir eru fluttir. 

700 ára gömul 
kirkja fær nýtt 
heimilisfang

Stærsti hluthafi 
Marimekko í Finnlandi, Kirsti 
Paakkanen, hefur selt tíu prósent 
af hlut sínum fyrir tæpar 900 
milljónir króna og mun selja 
önnur tíu prósent. Kaupandi er 
Mika Ihamuotila sem jafnframt 
því að vera stærsti hluthafinn 
verður framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins. Þetta kemur fram 
á fréttavef Helsingin Sanomat í 
Finnlandi.

Ihamuotila hefur stórar 
hugmyndir fyrir Marimekko. 
„Eftir tíu ár verður Marimekko 
svo miklu meira en það er í dag,“ 
segir hann við Helsingin Sanom-
at. „Einstæður stíll Marimekko á 
einlæga aðdáendur um allan 
heim. Mér finnst að Marimekko 
geti orðið svo miklu, miklu 
meira.“

Ihamuotila stefnir einnig að því 
að kaupa hin tíu prósentin sem 
Kirsti Paakkanen á.

Nýr eigandi 
tekinn við

Árni Þór Sigurðsson, 
þingmaður VG, hefur óskað eftir 
fundi í samgöngunefnd til að 
ræða fyrirhugaðan flutning 
verkefna í vegamálum frá ríki til 
sveitarfélaga.

Árni segir á heimasíðu sinni að 
fréttir um þetta hafi komið 
sveitarstjórnarfólki mjög á 
óvart. Formaður samgöngu-
nefndar hafi tekið vel í erindið 
og um það verði fjallað á fundi 
nefndarinnar í næstu viku. Árni 
segir að engin umræða hafi farið 
fram um að Vegagerðin undirbúi 
að flytja ábyrgð á tilteknum 
þjóðvegum í þéttbýli til sveitar-
stjórna.

Nefndin ræði 
flutning verka
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„Þetta var pólitísk barátta, þótt hún 
færi hljótt,“ segir heimildarmaður 
Fréttablaðsins sem tók þátt í við-
ræðum milli íslenska ríkisins, 
Reykjavíkurborgar og Akureyrar-
bæjar um sölu á helmingshlut sveit-
arfélaganna í Landsvirkjun. Ríkið 
keypti að lokum til sín hlutinn fyrir 
tæplega þrjátíu milljarða en sam-
kvæmt verðmati ParX-viðskipta-
ráðgjafar var heildarverðmæti fyr-
irtækisins áætlað um 59 milljarðar 
króna. Ríkið eignaðist hlutinn um 
síðustu áramót, mánuði áður en 
15,2 prósenta hlutur ríkisins í Hita-
veitu Suðurnesja var seldur.

Fréttablaðið óskaði eftir því að fá 
verðmatið á Landsvirkjun í heild. 
Því var neitað, bæði af Reykjavík-
urborg og fjármálaráðuneytinu. 
Úrskurðarnefnd um upplýsingamál 
féllst á neitunina. Aðeins var veitt-
ur takmarkaður aðgangur að 
verðmatinu. Teknar voru út upplýs-
ingar um einingaverð í raforku-
sölusamningum auk upplýsinga um 
álverðsspá fram í tímann. 

Það gekk ekki þrautalaust að ganga 
frá lausum endum varðandi söluna. 
Fulltrúar Reykjavíkurborgar, sem 
var stýrt af meirihluta R-listans, 
höfðu seinni part árs 2005 talið for-
sendur verðmatsins ófullnægjandi. 
„Ég leit alltaf svo á að forsendur 
matsins væru ekki réttar til að eðli-
legt verð fengist útreiknað og á því 
strönduðu viðræðurnar,“ segir 
Steinunn Valdís Óskarsdóttir þing-
kona en hún var borgarstjóri á 
þessum tíma.

Málið komst aftur á skrið eftir að 
Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-
sóknarflokkurinn mynduðu meiri-
hluta í borgarstjórn í maí fyrra. 
Þremur vikum síðar hófst vinna við 
verðmat á Landsvirkjun að nýju, 
þar sem leitast var við að uppfæra 
forsendurnar á grundvelli nýrra 
upplýsinga. Markmiðið var skýrt; 
að ná lendingu um verð og selja 
hlut Reykjavíkurborgar og Akur-
eyrarbæjar til ríkisins sem fyrst. 
Einkum var það stór eignarhlutur 
Reykjavíkurborgar í bæði Lands-
virkjun og Orkuveitu Reykjavíkur 
sem sagður var forsenda sölunnar, 
þar sem það þótti ótækt að Reykja-
víkurborg væri eigandi tveggja 
stórra fyrirtækja á samkeppnis-
markaði.

Að þessu sinni gekk vinnan hratt 
fyrir sig. Borgarstjórn og bæjar-
stjórn Akureyrarbæjar féllust á að 
selja hlutinn á nánast sama verði 
og meirihluti R-listans taldi vera of 
lágt. Það verð tók mið af því að 
virði eigin fjár Landsvirkjunar 
væri um sextíu milljarðar króna. 
Fyrra matið, sem eldri meirihluti 
R-listans taldi ekki vera nægilega 
traust, var að nánast öllu leyti sam-
bærilegt við það sem sæst var á að 

lokum. Upplýsingar voru þó upp-
færðar frá ári til árs en niðurstað-
an var sú sama; að Landsvirkjun 
væri um sextíu milljarða króna 
virði.

Dagur B. Eggertsson, núverandi 
borgarstjóri í Reykjavík, gagn-
rýndi söluna til ríkisins harðlega 
og taldi þáverandi meirihluta Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks 
í borgarstjórn hafa selt eigur Reyk-
víkinga á tugmilljarða undirverði. 
„Það er alveg ljóst í mínum huga að 
það voru gerð stórkostleg mistök 
þegar þessi hlutur var seldur. Ég 
tel að það hafi verið mistök að 
verðleggja ekki virkjanaréttindi, 
framtíðarmöguleika og þekkingu 
Landsvirkjunar. Í verðmatinu er 
þetta allt metið á núll, ekkert. Á 
tímum gríðarlegrar eftirspurnar 
eftir vistvænni orku er það með 
miklum ólíkindum að möguleikar, 
og þar með framtíðarstarfsemi 
orkufyrirtækja, séu ekki verð-
metnir að neinu leyti,“ sagði 
Dagur.

Landslagið á íslenskum orkumark-

aði tók miklum breytingum eftir að 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks tók ákvörðun 
um að einkavæða 15,2 prósenta 
hlut ríkisins í Hitaveitu Suður-
nesja. Fjárfestingarfélagið Geysir 
Green Energy, sem er í eigu FL 
Group, Atorku, Glitnis, VGK, BAR 
Holding og Reykjanesbæjar, átti 
hæsta boð í hlutinn, 7,6 milljarða 
króna. „Uppsprengt verð,“ segja 
margir en aðrir benda á að þetta 
sýni gríðarlega eftirspurn einka-
markaðarins eftir þekkingu og 
reynslu þeirra sem starfað hafa 
við nýtingu endurnýjanlegra orku-
gjafa. „Það eru ekki allir sem gera 
sér grein fyrir möguleikum sem 
tengjast nýtingu á vistvænum 
orkuauðlindum erlendis. Þeir eru 
gríðarlegir,“ sagði Árni Sigfússon, 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, þegar 
Geysir Green Energy var stofnað 
en Reykjanesbær er í eigendahópi 
þess félags.

Heimildarmenn voru flestir sam-
mála þessu viðhorfi Árna, að mögu-
leikarnir væru gríðarlegir. Það var 
þó ekki algilt. Sumir sögðu augljós-
lega verið að „tala upp“ væntingar 
fyrir „óvissubransa sem í besta 
falli byrjar ekki að skila neinu[m 
peningum] fyrr en eftir mörg ár.“

Eigið fé Hitaveitu Suðurnesja var 
um fimmtán milljarðar um síðustu 
áramót. Samkvæmt kaupunum á 
ríflega fimmtán prósenta hlut rík-
isins var hver króna eigin fjár 
metin á rúmlega 3,4 krónur. Til 
samanburðar var hver króna eigin 
fjár Landsvirkjunar metin á tæp-
lega eina krónu. „Þetta er fullkom-
lega eðlilegt þar sem fjárfestar á 
einkamarkaði horfa með öðrum 
hætti á hlutina þar sem möguleik-
arnir eru miklu meiri á frjálsum 
markaði en á opinberum markaði,“ 
sagði einn þeirra sem tóku þátt í 
vinnu við verðmatið. 

Þessu mati eru ekki allir sam-
mála. Einn heimildarmanna Frétta-
blaðsins taldi verðið á Landsvirkj-
un „hlægilegt“ og engan veginn í 
samræmi við eignir, umsvif fyrir-
tækisins og framtíðarmöguleika. 
Auk þess hefði salan farið fram „á 
versta tíma“ þar sem augljóst væri 
að orkugeirinn í heild ætti eftir að 
verða sífellt verðmætari. Því væri 
ekki annað séð en að um „pólitíska 
eignafærslu til ríkisins“ væri að 
ræða skömmu áður en grundvallar-
breyting á orkumarkaði ætti sér 
stað, með sölu á hlut ríkisins í Hita-
veitu Suðurnesja. „Það er undar-
legt að hugsa til þess að fyrirtæki 
sem stendur í yfir hundrað millj-

arða króna framkvæmdum, sem 
eiga að skila góðum arði samkvæmt 
samningum sem eru frágengnir, 
gangi kaupum og sölum fyrir ríf-
lega helminginn af kostnaði þessar-
ar einstöku framkvæmdar. Einhver 
myndi segja að þetta stæðist ekki 
skoðun.“

Einnig voru háværar raddir um 
að kaup ríkisins á hlutnum væru 
liður í uppstokkun á fyrirtækinu, 
jafnvel hlutafélagavæðingu. 

Sérfræðingar sem Fréttablaðið 
leitaði til sögðu að verðmatið tæki 
mið af tilteknum forsendum sem 
taldar væru líklegar til að gefa 
rétta mynd af verðmætinu. Mikil 
umsvif væru ekki endilega til þess 
fallin að auka verðmæti fyrirtækis-
ins. Allt væri háð gefnum forsend-
um. „Framkvæmdunum fylgja 
skuldir sem hverfa ekkert á næst-
unni og gróðinn af þessari miklu 
framkvæmd [Kárahnjúkavirkjun] 
kemur til eftir svolítinn tíma sam-
kvæmt áætlunum,“ sagði einn 
heimildarmanna.

Pólitísk eignasala á versta tíma
Sala Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar á helmingshlut í Landsvirkjun til ríkisins er umdeild í meira lagi. Borgarstjóri segir 
borgarbúa hafa verið hlunnfarna um tugi milljarða. Verðmat ParX-viðskiptaráðgjafar á Landsvirkjun var grundvallargagn söluferils-
ins. Völdum upplýsingum úr því var haldið leyndum. Magnús Halldórsson skoðaði forsendur verðmatsins.

fylgir vöru frá Oroblu

Kynningar á n‡ju vetrarvörunum
frá Oroblu í Lyfju

Fimmtudag, kl. 13-17 í Setbergi
Föstudag, kl. 13-17 í Lágmúla
Laugardag, kl. 12-16 í Smáralind
Laugardag, kl. 12-16 á Laugavegi
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„ORÐRÉTT“

Jón Sigurðsson, deildar-
stjóri á Litla-Hrauni, hefur 
unnið í fangelsinu manna 
lengst, í þrjátíu og fimm 
ár. Hann segist hafa byrjað 
í sumarafleysingum þeg-
ar hann var átján ára og 
einfaldlega haldið áfram að 
vinna þegar sumrinu lauk.

„Ég byrjaði að vinna við sumar-
afleysingar á Litla-Hrauni þegar 
ég var átján ára og hef bara 
ílengst síðan,“ segir Jón Sigurðs-
son sem á að baki 35 ára starfs-
feril á Hrauninu. „Þegar sumr-
inu lauk var ég beðinn um að 
halda áfram því það vantaði 
mann um veturinn og síðan sótti 
ég um þegar staða losnaði síðar.“

Hann segir mjög margt hafa 
breyst innan og utan fangelsisins 
síðan hann hóf störf. „Þegar ég 
byrjaði árið 1972 voru vistmenn-
irnir oftar en ekki hörkuduglegir 
sjómenn eða verkamenn sem 
höfðu lent í einhverjum ógöng-
um. Í dag fáum við inn fullt af 
unglingum, marga hverja í 
eiturlyfjum, sem hafa aldrei 
unnið sjálfir á ævinni.“

Húsakosturinn hefur einnig 
breyst mikið segir Jón, enda 
Litla-Hraun líkara sveitabæ en 
fangelsi fyrir 35 árum. „Það var 
engin girðing fyrir utan fangels-
ið og klefarnir af mjög mismun-
andi stærðum og gerðum. Með 
tímanum hefur þetta breyst, sér-
staklega þegar við tókum nýjasta 
húsið í notkun árið 1995.“

En hvað fær fólk til að starfa í 
fangelsi áratugum saman? „Það 
er ekki um mörg störf að ræða 
þarna fyrir austan og fyrir þá 
sem búa þarna er þetta stærsti 

vinnustaðurinn á stóru svæði. 
Starfsöryggið er líka mikið, það 
er langt í að við verðum atvinnu-
lausir vegna hráefnisskorts.“ 

Sjálfur segir Jón reglulegar 
stöðuhækkanir og aukna ábyrgð 
í starfi hafa haldið sér við efnið í 

öll þessi ár. „Ég byrjaði í sumar-
afleysingum og er orðinn deild-
arstjóri í dag. Eins og staðan er 
líður mér ósköp vel fyrir aust-
an.“

Fangelsið á Litla-Hrauni var 
stofnað árið 1929 og er þar rými 

fyrir 87 fanga. Fastir starfsmenn 
eru 49; 28 fangaverðir sem ganga 
vaktir, fimmtán fangaverðir sem 
sjá um verkstjórn og eftirlit, 
fjórir deildarstjórar, einn full-
trúi og forstöðumaður.

Á Litla-Hrauni frá 18 ára aldri

Málþing í dag og afmælishátíð á 
morgun verður á dagskrá Barna-
spítala Hringsins í tilefni þess að 
spítalinn fagnar nú 50 ára afmæli 
sínu.

Í dag verður efnt til málþings í 
Hringsal við Barnaspítalann, frá 
klukkan 9.00 til 16.00. Haldnir 
verða fyrirlestrar um helstu starf-
semi spítalans þar sem brot úr 
starfseminni, árangur og þróun 
þjónustunnar er kynnt. 

Á morgun verður svo hátíðar-
dagskrá í Rúgbrauðsgerðinni frá 
klukkan 13.30 til 16.00, þar sem 
meðal annars verður farið yfir 
sögu Barnaspítalans.

Barnaspítali í 
hálfa öld

En ekki í tjaldi? Þarf ekki hálku til

Vill þá ekki í 
heimsókn

Búin að uppgötva yndislegt líf 





fréttir og fróðleikur

Veik staða forsetans í Pakistan

Flytur á 
Laugaveg 23

Emma Bonino, ráðherra 
utanríkisviðskipta- og Evr-
ópumála á Ítalíu, ávarpaði 
hádegisverðarfund ítalsk-
íslenska verslunarráðsins 
á Grand de la Minerve 
hótelinu í Róm síðastliðinn 
föstudag. Bonino hefur átt 
óvenjulegan stjórnmála-
feril, sem einkennst hef-
ur af sorgum og sigrum. 
Fréttablaðið tók Bonino tali.

„Stærð þjóða, eða fjöldi íbúa, gerir 
þær ekki að stórþjóðum. Það er 
málflutningurinn, skörp sýn og 
vilji til þess að láta gott af sér 
leiða sem kemur þjóðum í fremstu 
röð,“ sagði Emma Bonino í viðtali 
við Fréttablaðið skömmu fyrir  
hádegisverðarfund ítalsk-íslenska 
verslunarráðsins í Róm síðastlið-
inn föstudag. 

Hún er ráðherra utanríkisvið-
skipta og Evrópumála í ríkisstjórn 
Romano Prodi og eyðir því starfs-
tíma sínum að stórum hluta í sam-
skipti við erlenda embættismenn 
og þjóðhöfðingja. Þrír ítalskir 
blaðamenn fylgdu Bonino eftir 
hvert fótmál en þeir hafa það 
verkefni eitt að skrifa um störf og 
skoðanir Bonino, sem á sér bæði 
marga sterka fylgismenn og and-
stæðinga á Ítalíu.

„Ég tel að þjóðir eins og Ísland 

geti lagt jafn mikið af mörkum til 
alþjóðasamfélagsins og margar 
stærri þjóðir. Samskipti og upp-
lýsingaflæði eru orðin með þeim 
hætti að góðum stefnumálum 
hverrar þjóðar er auðveldara að 
koma á framfæri nú en áður. Skil-
virknin er farin að ráða ríkjum og 
það gefur litlum þjóðum tækifæri 
á að blómstra,“ sagði Bonino.

Bonino hóf ræðu sína á hádegis-
verðarfundinum á því að segja frá 
kynnum þúsunda Ítala af Íslandi á 
áttunda áratugnum. Ódýrasta flug 
sem í boði var fyrir Ítali til Banda-
ríkjanna var frá Lúxemborg til 
Íslands – með gistingu yfir nótt – 
og svo haldið áfram til New York í 
Bandaríkjunum. „Ég var ein 
þeirra sem nýttu sér þetta og gerði 
það oftar en einu sinni. Þúsundir 
Ítala hugsa hlýlega til þessa tíma 
en það var oft ansi mikið fjör þann 
tíma sem stoppað var á Íslandi,“ 
sagði Bonino. „Þetta eru sælu-
minningar margra, þar á meðal 
mín,“ bætti Bonino við.

Bonino segir þessi tengsl lýsa 
vel samskiptum Íslands og Ítalíu. 
„Samskiptin hafa alltaf verið vin-
samleg og góð. Ég hef þekkt Ólaf 
Ragnar Grímsson, forseta Íslands, 
árum saman og hef fylgst með 
málefnum Íslands. Í mínum augum 
hefur Ísland margt fram að færa, 
en helst ber þó að nefna reynslu af 
nýtingu endurnýjanlegra orku-
gjafa. Árangur og þekking Íslend-
inga á því sviði á erindi um heim 
allan og þar er Ítalía ekki undan-
skilin.“

Bonino og Geir H. Haarde forsæt-
isráðherra ákváðu að koma á sér-
stökum starfshópi til að efla við-
skiptatengsl Íslands og Ítalíu. 
Bonino telur vel raunhæft að efla 
tengslin. „Viðskiptatengslin hafa 

ekki verið sérstaklega mikil en 
hafa aukist hægt og rólega. Verk-
efni Impregilo á Íslandi [bygging 
Kárahnjúkavirkjunar] eru dæmi 
um það. Vitaskuld eru menningar-
leg tengsl, og þar með óbein við-
skiptatengsl, meiri því áhrifa 
ítalskrar menningar, matargerðar, 
hönnunar og þess háttar, gætir 
víða.“

Ekki er búið að skipa í starfs-
hópinn en það verður gert á næstu 
vikum eða mánuðum.

Emma Bonino er einn þekktasti 
stjórnmálamaður Ítalíu, einkum 
fyrir störf sín í þágu mannrétt-
inda. Allt frá því hún hóf pólítísk-
an feril sinn, á námsárunum í 
kringum 1970, hefur hún barist 
fyrir auknum réttindum fólks í 
Afríku, Suður-Ameríku og Austur-
Evrópu svo eitthvað sé nefnt. Hún 

hefur beitt sér af hörku fyrir því 
að alþjóðasamfélagið grípi inn í 
ástandið í Búrma, þar sem herfor-
ingjastjórnin heldur þjóðinni í 
heljargreipum.

Bonino segir enn fremur: „Sam-
starf þjóða eins og Ítalíu og Íslands 
getur verið hjálplegt í sífelldri 
baráttu fyrir eðlilegum mannrétt-
indum. Ég hef talað fyrir því að 
utanríkisstefna byggist meðal 
annars á því að þjóðir heims velji 
sér réttar þjóðir til samstarfs. 
Þannig geta kraftar allra þjóða 
nýst vel og þekking og hæfileikar 
notið sín á stöðum sem þurfa á 
aðstoð að halda.“ 

Smáþjóðir geti verið stórþjóðir

THIS IS 
ENGLAND

MYND EFTIR SHANE MEADOWS

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321





hagur heimilanna

Árlegar prófanir eru 
gerðar á vetrardekkjum 
í nágrannalöndum okkar. 
Starfsmaður Félags ís-
lenskra bifreiðaeigenda 
telur best að nota ónegld 
vetrardekk frá þekktum 
framleiðendum í þéttbýli. 
Ekki eigi að notast við negld 
dekk nema leið fólks liggi 
yfir illfærar heiðar að vetri.

„Naglarnir eru mjög góðir í hálku 
en ekki í öðrum aðstæðum. Heml-
unarvegalengdin lengist á auðum 
vegi séu þau notuð. Fólk þarf því 
að meta hvaða dekk henta út frá 
aðstæðum sem það keyrir við,“ 
segir Stefán Ásgrímsson, hjá 
Félagi íslenskra bifreiðaeigenda 
(FÍB), sem telur nagladekkja helst 
vera þörfi uppi á heiðum í hvass-
viðri og á svelli. 

„Ég mæli með góðum ónegldum 
vetrardekkjum sem hafa gott grip 
á ís og í snjó og gott grip á auðum 
vegi, þurrum eða blautum. Kostur-
inn við ónegld vetrardekk er að 
þau kosta minna og þau ryðja frá 
sér miklu vatni.“ 

Stefán segir grófmunstruð vetr-
ardekk frá stærstu fyrirtækjunum 
alltaf standa sig best í prófunum. 
Sjálfur myndi hann aldrei kaupa 
sóluð dekk, enda sé ekki hægt að 
tryggja ágæti þeirra. 

Mikið hefur verið rætt um ágæti 
loftbóludekkja en Stefán segir 
hugtakið í raun vera markaðshug-
tak.

„Flest loftbóludekk eru einfald-
lega ónegld vetrardekk með 
ákveðnum eiginleikum. Gripið 
skiptir öllu máli, mýkt gúmmísins 
og hvernig munstrið er í laginu, 
þar sem snertiflötur dekksins er á 
stærð við póstkort. Gúmmíið má 
ekki harðna í kuldum, líkt og sum-
ardekk gera. Þau eru ómöguleg og 
einnig mörg þeirra sem kölluð eru 
heilsársdekk, sem ég tel að eigi 
forðast.“

Auk þess sem negld dekk virka 

illa á auðum vegum valda þau svif-
ryksmengun og slíta akbrautum 
hundraðfalt meira en önnur dekk. 
Fólksbíll á negldum dekkjum eyðir 
um hálfu tonni af malbiki á ári og 
þyrlar upp um 10 kílóum af svif-
ryki.

Í norskri könnun sem FÍB birti á 
heimasíðu sinni kemur fram að 

hjólbarðafyrirtækið Nokian hlaut 
hæstu einkunn fyrir negld dekk en 
Bridgestone og Continental hlutu 
hæstu einkunn fyrir bestu ónegldu 
dekkin. Þá þóttu Gislaved, dekk 
sem framleidd eru af sömu fram-
leiðendum og Continental, vera 
jafngóð þótt þau séu mun ódýrari. 

Húsið á Spáni bestu kaupin  Vatnsglas með matarsóda í róar 
magann, segir Gísli Einarsson sjón-
varpsfréttamaður.

Árlega leita 250 danskar konur á 
spítala með heiftarleg ofnæmis-
viðbrögð vegna efna sem má finna 
í hárlitum að því er kemur fram á 
fréttavef Politiken.

Blað danska neytendaráðsins, 
Tænk, gerði könnun á ellefu hár-
litum og komst að raun um að 
flestir voru þeir nokkuð góðir 
fyrir utan að þeir voru fullir af 
efnum sem geta framkallað heift-
arleg ofnæmisviðbrögð.

Af ellefu hárlitum sem voru 
skoðaðir voru níu fastir litir. Allir 
innihéldu þeir ofnæmisvaldandi 
efni. Sumir litirnir innihéldu jafn-
framt efni sem erta húð og valda 
hormónaójafnvægi.

Yfirmaður danskra samtaka 
snyrtivöruframleiðenda (SPT), 
Kim Michael Christiansen, segir 
efnin nauðsynleg til framleiðsl-

unnar. „Hvað fasta liti varðar þá 
er sú tækni ekki til staðar sem 
gerir það kleift að sleppa efnum 
sem geta valdið ofnæmisviðbrögð-
um.“

Þótt á umbúðum hárlita sé hvatt 
til þess að notendur taki ofnæmis-
próf 48 stundum áður en hárið er 
litað veitir það einungis falskt 
öryggi, að sögn fulltrúa hjá 
umhverfismálaráðuneyti Dana. 
Þótt fólk geti verið með ofnæmi 
fyrir litnum þá komi ekki fram 
viðbrögð við ofnæmisprófinu 
nema maður smyrji hárlit bak við 
eyrun eða í olnbogann.

Ónegld vetrardekk best

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Fáðu BYR undir báða vængi
Við lítum á viðskiptavini okkar sem mikilvægustu fjár-
festinguna. Við aðstoðum þig við að sjá um fjármál
heimilisins og fylgjumst með því að þú fáir alltaf það
besta sem er í boði. 

Með því að vera með allt á sama stað færð þú betri 
kjör og meiri fríðindi 
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nám, fróðleikur og vísindi

Foreldrar segja gjarnan að 
ekkert sé þeim mikilvæg-
ara en börn þeirra. Með 
breyttum lifnaðarháttum 
verja foreldrar þó minni 
tíma með börnum sínum 
en áður tíðkaðist. Það þýðir 
samt ekki að þeir vilji ekki 
fá mestu um ráðið um upp-
eldið og því skiptir flesta 
miklu máli að vera upplýst-
ir um þá stefnu sem leik-
skólar barna þeirra starfa 
eftir.

Verkefnið Bugða, sem stofnað 
var í mánuðinum, byggir á sam-
starfi fjögurra leikskóla í Reykja-
vík sem hafa sameiginleg mark-
mið í uppeldisstarfi og 
starfsmannastefnu. Skólanir eru 
Brákarborg, Garðaborg, Klambr-
ar og Rauðhóll. 

„Það sem við eigum sameigin-
legt er meðal annars trú okkar á 
kosti þess að nota opin leikefni, 
það er að segja leikföng sem örva 
sköpunargáfu barnanna og eru 
ekki með fyrirframgefnar lausn-
ir,“ segir Ingibjörg Kristleifs-
dóttir, leikskólastjóri á 
Klömbrum. Hún segir að á leik-
skólunum sem tilheyra Bugðu sé 
mikil áhersla lögð á tengsl við 
náttúruna og mest leikið með ein-
ingakubbana sem Caroline Pratt 
uppeldisfrömuður hannaði fyrir 
um það bil öld. Stefna leikskól-
anna byggir einnig á starfshátt-
um Pratt og segir Ingibjörg að til 

standi að nokkrir af starfsmönn-
unum heimsæki skóla sem hún 
stofnaði í New York rétt eftir 
aldamótin 1900. „Það verður 
mjög forvitnilegt að skoða þann 
leikskóla. Fá svæði eru jafn ólík 
og Manhattan og Reykjavík eru 
en samt sem áður eru sömu 
grundvallarhugmyndir í uppeldi 
við hafðar á þessum stöðum,“ 
segir Ingibjörg. Hún segir að 
annar kenningasmiður sem litið 
er til við stefnuna sé bandaríski 
heimspekingurinn John Dewey 
en hann lagði ríka áherslu á að 
börn væru gerendur í eigin lífi og 
fengju að læra af reynslunni. 
„Það ríkir samt engin hreintrúar-
stefna hjá okkur þó við lítum 
mjög til hugmynda þessa ágæta 
fólks,“ segir hún.

Faglegt samstarf skólanna mun 
byggja á því að leikskólinn sé 
lærdómssamfélag þar sem börn 
og fullorðnir geti lært og þrosk-
ast saman. Þá bendir Ingibjörg á 
að mannauður leikskólanna sé 
mikill, þar starfi um hundrað 
manns, og sé ætlunin að starf-
menn heimsæki aðra skóla innan 
verkefnisins, verði með leshóp 
og myndi öflugan umræðuvett-
vang um uppeldismál.

  

Það ríkir samt engin 
hreintrúarstefna hjá 

okkur þó við lítum mjög til hug-
mynda þessa ágæta fólks. 

„Við höfum hingað til verið með innfluttar 
áhugakannanir en þær hafa ekki endurspeglað 
íslenskan veruleika til fulls, þar var til dæmis 
spurt um áhuga á hermennsku. Þegar við gerðum 
þessa könnun nýttum við því þá þekkingu sem 
hefur orðið til erlendis og staðfærðum hana yfir á 
íslenskar aðstæður,“ segir Sif Einarsdóttir, dósent 
við náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands.

Sif hefur unnið að þróun Bendils, rafrænnar 
áhugakönnunar fyrir íslensk ungmenni. 

Í könnunum sem þessum eru unglingar beðnir að 
benda á þau störf, athafnir eða námsgreinar sem 
þeim líkar við og reynt að finna áhugasvið út frá 
svörunum.

„Við höfum notast við þá kenningu að starfs-
áhuga megi flokka í sex meginsvið og það virðist 
falla vel að íslenskum nemum,“ segir Sif. Hún 
bendir á að áhugi fólks geti vitanlega verið á fleiri 
en einu sviði. Arkitektúrhæfileikar gætu þannig 
leynst á lista-, vísinda- og handverkssviði.

Hátt í 4.000 nemendur hafa gengist undir prófið 

síðan 2004 og Sif segir að í ljós hafi komið að 
starfsáhugi drengja og stúlkna sé mjög ólíkur. 
Þetta megi rekja til  kynbundinnar félagsmótunar, 
sem sé stórt vandamál í skólakerfinu. 

Rannsakar félagsleg áhrif Skaftárelda

www.peugeot.is

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100 
www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800  Bílver,  Akranesi, sími 431 1985 Höldur, Akureyri, sími 461 6020  Bragginn,Vestmannaeyjum, sími 481 1535

Lágt verð, lítil eldsneytiseyðsla, mikill búnaður, fjölstjörnuöryggi svo ekki sé minnst á frí
stæði í miðborginni, tryggir að þú sparar við undirskrift og löngu eftir að þú keyrir úr
umboðinu. Sparaðu stórt – veldu Peugeot 107.
Peugeot 107 Trendy, 5 dyra á verði frá kr. 1.399.000
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[Hlutabréf]

Norvik hf., félag í eigu Jóns Helga 
Guðmundssonar, hefur keypt allt 
hlutafé í Jarl Timber, sem rekur 

sögunarmyllu í 
sænsku Smá-
löndunum.
Kaupverð er 
ekki gefið upp 
en Norvik yfir-
tekur reksturinn  
í dag.

Ársvelta Jarl 
Timber nemur 
ríflegum þrem-
ur milljörðum 
sænskra króna 
og eru afurðirn-

ar að mestu seldar til Bretlands.
Eftir kaupin rekur Norvik starf-

semi tengdum timburiðnaði í Lett-
landi, Eistlandi, Rússlandi og Bret-
landi að Svíþjóð undanskildu, að 
því er segir í tilkynningu félags-
ins.

Kaupa sænska 
sögunarmyllu

JDC bílar er viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili fyrir Dodge / Chrysler / Jeep / New Chrysler LLC

Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga
10 - 18 
Laugardaga
10 - 14

JDC bílar hf.
Krókhálsi 4

110 Reykjavík
Sími: 540 6700

jdc@jdc.is
www.jdc.is

VETRARTILBOÐ
5.685.000 kr.

JEEP COMMANDER LIMITED
Vél V-6 3,0 / Dísel / 218 HÖ / 510 NM.

Verð áður 5.985.000 kr.

Peningaskápurinn …

Iðnaðarþjónustuhluti hollensku 
fyrirtækjasamstæðunnar Stork  
hefur gert samning um kaup á 70 
prósenta hlut í Exmont Engineer-
ing í Slóvakíu. Í gær var einnig 
gengið frá kaupum Stork á öllum 
hlutabréfum hollenska fyrirtækis-
ins Istimewa Elektro. Skilmálar 
kaupanna fást ekki upp gefnir.

Í gær var einnig tilkynnt um 
hagræðingaraðgerðir hjá Stork 
Food & Dairy Systems, sem heyrir 
undir matvælavinnsluvélahluta 

Stork. Í þeim felst niðurskurður 92 
starfa. Tekið er fram að hluti 
starfsmannanna geti nýtt sér valk-
væða stefnu félagsins um snemm-
bær eftirlaun eða flutning innan 
fyrirtækisins. Hins vegar sé ekki 
hægt að útiloka að einhverjum 
þurfi að segja upp störfum.

LME, eignarhaldsfélag Eyris, 
Landsbankans og Marel Food Syst-
ems, á yfir 43 prósent í Stork. og á 
í viðræðum við félagið um kaup á 
matvælavinnuvélahluta þess. 

Stork kaupir tvö fyrirtæki
Um leið segir Stork Food Systems upp níutíu og tveimur.

Teymi tapaði 1.187 milljón-
um króna á þriðja ársfjórð-
ungi. Hagnaðurinn á fyrstu 
níu mánuðum ársins nam 
hins vegar 1.575 milljónum 
króna. Þetta er nokkurn 
veginn í takti við spár 
greiningardeilda bank-
anna, sem þó vísuðu til tak-
markaðra upplýsinga um 
rekstur og efnahag félags-
ins.

Árni Pétur Jónsson, forstjóri 
Teymis, segir uppgjörið gott og 
vísar til þess að rekstrarhagnaður 
fyrir afskriftir, skatta og vexti 
(EBITDA) hafi numið 1.135 millj-
ónum króna á þriðja fjórðungi 
samanborið við 945 milljónir 
króna í fyrra. Þetta er 20 prósenta 
vöxtur á milli ára. „Félagið er að 

skila sterkum rekstri og 
sjóðsstreymið er gott,“ 
segir hann. 

Inni í afkomutölunum er 
hlutdeild í tapi og niður-
færslu hlutdeildarfélags-
ins Hands Holding upp á 
1.095 milljónir króna. 
Teymi seldi 80 prósenta 
hlut í Hands Holding um 
miðjan síðasta mánuð en 

keypti á móti Landsteina Streng 
og HugAx. 

Árni Pétur segir Teymi ekki hafa 
legið á því að ákveðið högg yrði við 
það þegar gjaldfærslan vegna 
Hands Holding kæmi inn í bækur 
félagsins. „Við höfum alltaf sagt að 
þar yrði óvissa,“ segir hann en 
salan skilar sér í uppgjörið fyrir 
yfirstandandi fjórðung. 

Tapa rúmum milljarði

Hluthafar Existu fá ekki að 
vita hvað stendur að baki 
óskráðri eign félagsins í 
Austur-Evrópu. Meðalspá 
greiningardeilda gerði ráð 
fyrir miklu tapi á síðasta 
ársfjórðungi. Endurmat á 
eigninni hífir félagið yfir 
núllið.

Hluthafar sem leitað hafa skýringa 
hjá Exista varðandi uppfærslu á 
verði óskráðrar fjárfestingar 
félagsins í Austur-Evrópu hafa 
fengið þau svör að þær verði ekki 
gefnar upp. Utanaðkomandi félag 
er sagt hafa annast verðmatið, en 
ekki fæst heldur upp gefið hvaða 
fyrirtæki annaðist það. 

Exista skilaði um 7,4 milljóna 
evra hagnaði á þriðja fjórðungi, 
eða um 644 milljónum króna, en 
meðalspá greiningardeilda bank-
anna hljóðaði upp á ríflega 120 
milljóna evra tap á fjórðungnum, 
eða sem svarar tæplega 10,5 millj-
örðum króna.

Á kynningarfundi vegna árs-
hlutauppgjörsins sagði Lýður Guð-
mundsson, stjórnarformaður 
félagsins, að af samkeppnisástæð-
um væri ekki hægt að gefa frekari 
upplýsingar um fjárfestinguna 

sem um ræðir, en ráðist hafi verið í 
hana með bankanum Lehmann 
Brothers fyrir einu og hálfu ári. Í 
umfjöllun greiningardeildar 
Glitnis um uppgjörið er sagt 
„athyglisvert“ að ekki fáist nánari 
upplýsingar. „Þessi uppfærsla varð 
til þess að Exista skilaði hagnaði í 
fjórðungnum og kom okkur á 
óvart,“  segir þar.

Hjá Existu fást þær upplýsingar 
að félagið haldi sig við fyrri ákvarð-
anir um upplýsingagjöf varðandi 
þessa fjárfestingu. Vitað sé að 
félagið sé með í gangi á hverjum 
tíma margvíslegar fjárfestingar 
án þess að frá þeim sé greint sér-
staklega. Að sama skapi er óvíst að 
upplýst verði frekar um þessa fjár-
festingu í næsta ársreikningi 
félagsins.

Þá eru fyrir því fordæmi í rekstri 

Existu að af samkeppnisástæðum 
sé ekki greint frá stórum fjárfest-
ingum. Þannig var ekki greint frá 
kaupum á hlutabréfum í finnska 
fjármálafyrirtækinu Sampo Group 
fyrr en þau uppkaup höfðu náð 
ákveðinni stærð. 

Þrír lífeyrissjóðir eru meðal 20 
stærstu hluthafa Existu. Innan 
eignastýringadeilda lífeyrissjóða 
sem blaðið hafði samband við var 
ekki miklum áhyggjum lýst af 
skorti á upplýsingum af fjárfest-
ingu félagsins í A-Evrópu. Þó taldi 
yfirmaður einnar deildar sérstakt 
að skráð félag skuli ekki upplýsa 
betur um fjárfestingar sínar. Ekki 
er vitað til þess að sjóðirnir hafi 
leitað eftir frekari upplýsingum 
hjá félaginu en fram komu á kynn-
ingarfundi vegna árshlutaupp-
gjörsins.

Fá ekki að vita um fjár-
festingu eigin félags

Samskip og belgíska flutningafyr-
irtækið Delphis Team Lines hafa 
náð samkomulagi um að samþætta 
siglingaáætlanir félaganna milli 
Benelúxlandanna og Bilbao á 
Spáni.

Í kjölfarið bjóða Samskip upp á 
tvær ferðir í viku á siglingaleið-
inni, í stað vikulega áður. Um leið 
tekur félagið í notkun nýtt og 
stærra skip. 

Auka samstarf 
við Team Line





greinar@frettabladid.is

Ádögunum vantaði mig eitt stykki 
augaskrúfu. Leið mín lá í Byko við 

Hringbraut því ég bý þar nærri og er 
með afsláttarkort. Byko er með langan 
opnunartíma og aðgengi verslunarinnar 
er afar gott. Þess vegna versla ég oft 
þar. En það geri ég ekki framar. 

Þeir hjá Byko (ég veit ekki með hina 
risana) selja ekki lengur skrúfur og 
annað smálegt í stykkjatali heldur er 
búið að pakka saman tíu stykkjum eða fleirum í 
litla plastpoka. Poki með tíu augaskrúfum var á 
rúmar fimmhundruð krónur. Ekkert okurverð 
kannski en mig vantaði EINA augaskrúfu en 
ekki tíu. Átti ég að henda hinum níu eða geyma 
þær um aldur og ævi? Eftir nokkur ár eiga 
viðskiptavinir Byko mörg tonn af járni sem þeir 
keyptu en höfðu engin not fyrir. Hvaða vit er í 
þessu? Byko eykur veltuna en hvers á kúnninn 
að gjalda? 

Til að gera langa sögu stutta keypti ég ekki 

plastpokann með augaskrúfunum. Ég fór í 
Brynju við Laugaveg af því að mig vantaði 
tvo metra af gúmmílista (þeir eru EKKI 
seldir í metratali í Byko, aðeins í heilum 
rúllum). Í Brynju sá ég augaskrúfur í 
stykkjatali og kostar eitt stykki tuttugu og 
fimm krónur. Ég hefði sem sagt getað 
fengið tíu augaskrúfur í Brynju á tvö-
hundruð og fimmtíu krónur! Það er 
helmingi ódýrara en í Byko! Ég sparaði 
sumsé um það bil fimm hundruð krónur á 
að versla í Brynju, og þarf ekki að henda 
eða geyma níu augaskrúfum sem ég hef 

engin not fyrir. 
Það er sorglegt, nú á tímum frelsis og einka-

væðingar, hvernig andlausir risar eru smám 
saman að útrýma hinum sjálfstæða kaupmanni. 
Það er sama hvert litið er: Matarvara, lyfsala, 
byggingavörur, alls staðar er sama sagan. Og 
enginn þessara risa hefur minn hag að leiðar-
ljósi, það er deginum ljósara. Upp með alvöru 
sjálfstæði! Niður með nýju SÍS-veldin! Brynja 
lengi lifi!

Höfundur er rithöfundur. 

Brynja, ég elska þig 

Seðlabanki Íslands hefur sætt 
harðri gagnrýni mörg 

undangengin ár. Hvernig ætti 
annað að vera? Bankanum var 
sett verðbólgumarkmið með 
lögum og hátíðlegum heitstreng-
ingum 2001, og síðan þá hefur 
ekki staðið steinn yfir steini í 
peningastjórninni, og var 
ástandið þó ekki beysið fyrir. 
Meginmarkmið Seðlabanka 
Íslands samkvæmt lögunum frá 
2001 er að stuðla að stöðugu 
verðlagi. Það hefur þó mistekizt 
svo hrapallega, að verðbólgan 
hefur nær allan þennan tíma 
verið yfir auglýstu verðbólgu-
markmiði Seðlabankans og oftar 
en ekki yfir efri þolmörkum 
bankans, og þá „ber Seðlabankan-
um að gera ríkisstjórninni 
opinberlega grein fyrir ástæðum 
þess og leiðum til úrbóta,“ svo 
sem segir í yfirlýsingu á vefsetri 
bankans. Ekki verður séð, að 
opinberar greinargerðir Seðla-
bankans handa ríkisstjórninni 
hafi hingað til borið mikinn 
árangur, enda er varla við öðru að 
búast, því að gagnrýni Seðlabank-
ans hlýtur einkanlega að beinast 
að þeirri agalausu hagstjórnar-
stefnu, sem formaður banka-
stjórnarinnar átti sjálfur mestan 
þátt í að móta sem forsætisráð-
herra og hefur haldizt óbreytt að 
kalla árum saman. 

Seðlabankanum hafa að minni 
hyggju orðið á mistök í stjórn 
peningamálanna. Seðlabankinn 
fleygði frá sér beittu vopni, 
bindiskyldunni, sem hann hefur 
þó lagaheimild til að beita líkt og 
fyrr. Hann ákvað heldur að 
einskorða peningastjórnina við 
stýrivexti, sem eru deigara vopn 
en bindiskyldan við aðstæður 
undangenginna ára. Bankinn 
virðist nú reyna að skýla sér á 
bak við það, að gagnrýnin beinist 
að honum úr öllum áttum. 
Bankinn virðist líta svo á, að hann 

sé á réttu róli svo lengi sem 
sumir gagnrýna hann fyrir of lítið 
aðhald og aðrir fyrir of háa vexti. 
Bankinn virðist sjá þversögn í 
þessari gagnrýni, ef marka má 
grein Arnórs Sighvatssonar 
aðalhagfræðings bankans í 
Morgunblaðinu (Umræða í 
öngstræti, 29. október). 

En það er engin þversögn í 
gagnrýninni á Seðlabankann alls 
staðar að. Ef bindiskyldunni hefði 
verið beitt svo sem þurfti, hefði 
Seðlabankinn sennilega getað 
komizt af með minni hækkun 
vaxta og samt veitt viðskipta-
bönkunum og atvinnulífinu meira 
aðhald en raun varð á. Útlána-
aukning viðskiptabankanna hefur 
verið of mikil. Hún var 10 prósent 
2003, 20 prósent 2004, 31 prósent 
2005 og 34 prósent 2006. Svo 
mikilli og þrálátri útlánaþenslu 
hlýtur alls staðar og ævinlega að 
fylgja verðbólga, enda varð 
raunin sú. Verðbólgan mælist nú 
milli fjögur og fimm prósent milli 
ára, en Arnór Sighvatsson telur 
undirliggjandi verðbólgu nú vera 
tæplega sjö prósent. 

Seðlabankanum bar lagaskylda 
til að sporna gegn útlána-
þenslunni með tiltækum ráðum til 
að halda aftur af verðbólgunni, en 
það gerði hann ekki nema til 
hálfs. Seðlabankinn hefði getað 
beitt bindiskyldunni, svo að 
viðskiptabankarnir hefðu þá 
þurft að geyma hluta af innlána-
aukningu sinni í Seðlabankanum 

og hefðu þá búið að því skapi við 
skerta útlánagetu. Viðskiptabönk-
unum er auðvitað ekki vel við að 
láta binda hendur sínar með 
þessu móti. Seðlabankinn ákvað 
að fella niður bindiskylduna og 
láta stýrivextina duga og studdist 
við fyrirmyndir utan úr heimi, 
þar sem seðlabankar hafa sums 
staðar dregið úr bindiskyldu eins 
og í Bandaríkjunum eða fellt hana 
niður eins og í Bretlandi. En hér 
er ólíku saman að jafna, því að 
Bandaríkjamönnum og Bretum 
tókst fyrir löngu að kveða 
verðbólguna niður, og þeir þurfa 
því ekki lengur á bindiskyldu að 
halda. Það hefði því verið nær 
fyrir Seðlabankann að sækja sér 
fyrirmyndir til landa í svipuðum 
sporum og Ísland stóð í, til dæmis 
til Austur-Evrópu, þar sem 
bindiskylda er enn við lýði, af því 
að hennar er ennþá þörf eins og 
hér. Þetta virðist Seðlabankanum 
hafa yfirsézt, og því hefur hann 
barizt við verðbólguna með aðra 
höndina bundna fyrir aftan bak. 
Bindiskyldu er ennþá beitt í 
Sviss.

Seðlabankinn hefði þurft að 
beita einkabankana ákveðnara 
aðhaldi með peningastefnu sinni, 
og hann hefði einnig þurft að 
beita ríkisstjórnina skynsamleg-
um fortölum. Til þess skortir 
bankann þó sjálfstæði og styrk 
við núverandi skipan banka-
stjórnarinnar. Ritstjóri Morgun-
blaðsins hefur viðurkennt á 
prenti, að núverandi formaður 
bankastjórnar Seðlabankans hafi 
„talið nauðsynlegt að Landsbank-
inn kæmist í hendur manna sem 
Sjálfstæðisflokkurinn hefði a.m.k. 
talsamband við“. Til að tala um 
hvað? Flokkar eiga einmitt ekki 
að vera í talsambandi við banka, 
ekki frekar en við dómstóla. Slík 
tengsl draga úr getu Seðlabank-
ans til að gegna hlutverki sínu í 
samræmi við lög.

Seðlabanki í öngstræti
F

angelsismálastofnun hefur með opinberri yfirlýsingu 
vísað á bug nýlegum röksemdum fangavarða á Litla-
Hrauni fyrir því að uppbygging ríkisfangelsis eigi að 
vera á þeim stað. Embættismenn stofnunarinnar segja að 
samkvæmt faglegum rökum verði aðalfangelsi landsins 

að vera í Reykjavík.
Hafa þeir embættismenn fangelsismála sem búa í Reykjavík ein-

hvern einkarétt á faglegum sjónarmiðum um þessi málefni? Er það 
trúlegt að þeir starfsmenn fangelsanna sem starfa utan Reykjavík-
ur láti einir eigin búsetu hafa áhrif á skoðanir sínar um staðsetn-
ingu þeirra? Felst ekki einum of mikill hroki í þess konar áliti?

Á síðasta áratug var ákveðin og framkvæmd veruleg uppbygg-
ing og endurbót á fangelsinu á Litla-Hrauni. Það var gert á grund-
velli ítarlegrar og vel rökstuddrar tillögugerðar. Ákvörðunin fól 
í sér að meginstarfsemi ríkisfangelsisins skyldi áfram vera fyrir 
austan fjall en lítil stofnun með aðstöðu fyrir gæsluvarðhald og 
móttöku yrði í Reykjavík.

Þetta var meðal annars rökstutt með því að hagkvæmni stærðar-
innar væri forsenda fyrir virkri deildaskiptingu og nútíma þjónustu 
við fanga. Þessari stefnumörkun var síðar breytt. Úrbótaáform í 
fangelsismálum hafa því upp á síðkastið tekið mið af þeim sjónar-
miðum starfsmanna fangelsanna í Reykjavík að tvær meðalstórar 
stofnanir eigi að reka á þessu sviði: Aðra í Reykjavík en hina á 
Eyrarbakka. 

Fráleitt er að líta svo á að annað sjónarmiðið sé faglegt en hitt 
ekki. Sannleikurinn er sá að ábendingar fangavarðanna á Litla-
Hrauni byggja á gildum rökum og áttu fullt erindi inn í umræðuna. 
Gild rök þarf að vega og meta á báða bóga. Ein rétt niðurstaða er 
ekki til.

Núverandi dómsmálaráðherra hefur með eftirtektarverðum 
hætti fært talsvert af þjónustuverkefnum úr ráðuneytinu út til 
sýslumannsembætta á landsbyggðinni. Með málflutningsröksemd-
um Fangelsismálastofnunar hefði mátt halda því fram að þær ráð-
stafanir skorti fagleg rök. Svo var ekki. Þær fólu bæði í sér hag-
kvæmni og skynsemi. 

Áformuð staðsetning fangelsis á Hólmsheiði vekur síðan upp 
annað og miklu alvarlegra umhugsunarefni. Skógræktarfélag 
Reykjavíkur hefur sent borgaryfirvöldum rökstudda greinargerð 
til varnar því mikla skógræktarstarfi sem unnið hefur verið á 
austurheiðum Reykjavíkur undanfarna áratugi.

Skipulagsyfirvöld í Reykjavík stefna nú að því með skipulagi um 
margs konar mannvirkjagerð að rífa þetta starf upp með rótum. 
Það er ásetningur um ósmátt umhverfisspellvirki. Ætli Fangelsis-
málastofnun að halda fast við byggingu nýs fangelsis á þessu svæði 
felst í því upplýst hlutdeild í atlögu að hálfri milljón trjáplantna 
sem ungt fólk hefur unnið við að gróðursetja í tvo áratugi. Fyrir 
þeirri gerð eru fá og fátækleg fagleg rök.

Betur færi á hinu að ríkisvaldið tæki höndum saman við Skóg-
ræktarfélagið í brýnni viðleitni þess til að hrinda þessum áform-
um borgaryfirvalda. Hvar sem fagleg rök eru í hávegum höfð geta 
menn með góðri samvisku og af fullri reisn tekið undir röksemda-
færslu Skógræktarfélagsins. 

Fangelsi og 
skógrækt



full búð af frábærum tilboðum

41%
afsláttur

30%
afsláttur

full búð af frábærum tilboðum

1.999kr/stk
Latibær, 4 þættir

999 kr/kg, áður 1.695 kr/kg
Goða bayonneskinka

NÝR DISKUR

1.371kr/kg, áður 1.959 kr/kg
Borgarness villikryddað hátíðarlambalæri

47%
afsláttur

1.178 kr/kg, áður 1.785 kr/kg
Goða hunangsgrísakótilettur

34%
afsláttur

392kr/kg, áður 740 kr/kg
Ísfugls heill ferskur kjúklingur

42%
afsláttur

108kr/kg, áður 215 kr/kg
Borgarness skólaskinka, 165 g

50%
afsláttur

98 kr/ltr, áður 169 kr/ltr
Del Monte epla- og appelsínusafi

Full búð af frábærum tilboðum



Það er óhætt að segja að mikið 
hafi gengið á við stjórnarskipt-

in í borginni. Sjálfstæðismenn 
bera okkur framsóknarmenn 
þungum sökum og vil ég segja frá 
upplifun minni á síðustu dögum 
fyrri meirihluta. Það geri ég til 
þess að rétta hlut okkar fram-
sóknarmanna í þeim rógburði og 
skítkasti sem borgarfulltrúi okkar 
hefur þurft að sitja undir.

Á því eina og hálfa ári sem leið frá 
því að fyrri meirihluti tók við 
hafði tekist að byggja upp góða 
liðsheild borgarfulltrúa og vara-
borgarfulltrúa þar sem allir tóku 
hlutverk sitt alvarlega. Lykilmað-
ur í því, að svo vel tókst til, var 
fyrrverandi borgarstjóri, Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson, sem með 
reynslu sinni og frjálslyndi náði 
fram því besta sem þessi hópur 
hafði upp á að bjóða. Ég naut þess 
að vinna með Vilhjálmi, sem sýndi 
mér fullt traust í þeim störfum 
sem mér voru falin og ég veit að 
hann sýndi öðrum borgarfull-
trúum sömu virðinguna og traust-
ið og hann sýndi mér. Það fór hins 
vegar minna fyrir gagnkvæmri 
virðingu sumra flokkssystkina 
hans, eins og mér fannst hann 
verðskulda. Það átti eftir að koma 
á daginn.

Í stöðvarstjórahúsinu í Elliða-
árdal þegar samruni REI og GGE 
var fyrst kynntur fyrir fyrrver-
andi meirihluta að viðstöddum 
fulltrúum Akraness og Borgar-
fjarðar sauð strax upp úr hjá 
borgarfulltrúum Sjálfstæðis-
flokksins. Það er skemmst frá því 
að segja að þessi fundur í stöðvar-
stjórahúsinu leystist upp. Borgar-

fulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins
sýndu borgar-
stjóra fullkomna 
lítilsvirðingu
bæði fyrir fram-
an fulltrúa Akra-
ness og Borgar-
fjarðar og einnig 
fyrir framan 
starfsmenn
Orkuveitunnar. 
Eftir fáránlega 

opinskáar umræður viku þessir 
gestir af fundinum og við tók í 
raun meirihlutafundur. Niður-
staðan var sú að fresta málinu til 
morguns og freista þess að ná nið-
urstöðu þá. Sá fundur var með 
svipuðu sniði. Niðurstaðan var 
samt sem áður sú að þetta yrði 
samþykkt og borgarfulltrúarnir 
hétu því að bera ekki ágreining-
inn á torg. Framvegis yrði að taka 
málefni Orkuveitunnar meira til 
umræðu innan meirihlutans. 

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu 
tóku sjálfstæðismenn þá afdrifa-
ríku ákvörðun að klaga borgar-
stjórann sinn fyrir formanni og 
varaformanni Sjálfstæðisflokks-
ins og bera út fréttir af óeining-
unni vegna málsins. Fljótlega 
eftir að borgarfulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins fóru að tjá sig um 
málið í fjölmiðlum komst sá kvitt-
ur á kreik að þeir væru að undir-
búa myndun nýs meirihluta, án 
eigin borgarstjóra. Hvað það var 
sem rak þau áfram í þann leiðang-
ur verður seint skilið nema ef 
vera skyldi blindur metnaður 
sumra borgarfulltrúanna til þess 
að setjast sjálfir í stól borgar-
stjóra. En eins og stundum áður, 
þá er dramb falli næst.

Ekki tók betra við þegar sjálf-
stæðismenn tóku upp á því að 

halda sáttafund um málefni Orku-
veitunnar, án fulltrúa Framsókn-
arflokksins en með fullri þátttöku 
allra fjölmiðla. Þessi svokallaði 
sáttafundur Sjálfstæðisflokksins 
er því dæmi um eitt mesta klúður 
sem ég hef upplifað í íslenskri 
pólitík, nema hann hafi beinlínis 
verið setur upp borgarstjóranum 
til höfuðs. Eftir á að hyggja er það 
mitt mat að eftir þennan dæma-
lausa sáttafund hafi staða borgar-

stjórans verið orðin það veik að 
það var nánast orðið tímaspurs-
mál hvenær hann þyrfti að víkja. 
Linkindin við sexmenningana og 
peðsfórnin í skákinni, sem var 
brottrekstur Hauks Leóssonar, 
var borgarstjóra einfaldlega ekki 
samboðin. Haukur sem hafði verið 
náinn vinur og stuðningsmaður 
Vilhjálms í áratugi hefur án efa 
ekki gert neitt annað í þessari 
atburðarás en að fylgja fyrirmæl-
um. Brottrekstur hans var bæði 
miskunnarlaus og ósmekklegur, 
þar sem hann fékk ekkert tæki-
færi til þess að bera hönd fyrir 
höfuð sér. Það varð hlutverk 
fréttamanns að færa honum tíð-
indin. Hann var niðurlægður af 
eigin félögum fyrir það eitt að 
fylgja fyrirmælum og sýna holl-

ustu. Hversu lágt er hægt að 
leggjast í samskiptum við vini 
sína.

Í sögulegu samhengi er ágætt 
að minna á að tveir af fyrrum for-
ystumönnum Sjálfstæðisflokks-
ins létu hafa eftir sér sömu 
ummæli þegar réttlætiskennd 
þeirra var misboðið: „Svona gera 
menn ekki.“ Ég tek undir með 
þeim.

Næsta verkefni sexmenningana 
var það litla verk og löðurmann-
lega að fá Framsóknarflokkinn 
með sér í leiðangurinn. Hvernig 
átti Framsóknarflokkurinn að 
geta samþykkt kröfu Sjálfstæðis-
flokksins um að selja REI strax? 
Ákvörðun sem gekk þvert gegn 
stefnu Framsóknarflokksins sem 
hefur verið í forystu fyrir Orku-
veitu Reykjavíkur og gert hana að 
stórveldi.

Síðasti fundur meirihlutans er 
eftirminnilegur fyrir margra 
hluta sakir. Þar kom m.a. fram í 
máli borgarstjóra að hann hefði 
stuðning varaborgarfulltrúanna í 
REI málinu, þannig að sú eining 
sem sjálfstæðismenn reyna nú að 
sannfæra landsmenn um, nær 
ekki einu sinni inní varaborgar-
fulltrúahópinn. Á þessum fundi 
talaði Björn Ingi Hrafnsson í 
rúman klukkutíma þar sem hann 
rakti málið frá upphafi og lýsti 
alvarlegum áhyggjum sínum yfir 
því hvernig sjálfstæðismenn 
væru búnir að stilla honum upp 
við vegg. Hann sagði í því sam-
bandi að eitt væri að vera „loyal“ 
en annað væri að vera „stupid“. 
Það var í þessu samhengi sem 
hann sagði að pólitísk framtíð 
hans væri í húfi. Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir kaus að slíta þau orð 
úr samhengi, í Silfri Egils, eftir að 
meirihlutinn sprakk.

Það var eins og sumir borgar-
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
skynjuðu ekki hversu alvarleg 
staða var komin upp í meirihluta-
samstarfinu. Júlíus Vífill tók orðið 
af Birni Inga og bað hann nú að 
fara að hætta þessu tali þar sem 
hann, þ.e.a.s. Júlíus, þyrfti að fara 
að undirbúa sig fyrir borgar-
stjórnarfundinn. Hrokinn og virð-
ingarleysið fyrir samstarfs-
flokknum og fullkomin 
veruleikafirring fyrir alvöru 
málsins gerði mig agndofa. Eftir 
að Björn Ingi hafði lokið máli sínu 
og lagt öll spil á borðið hvarf Gísli 
Marteinn af fundinum í a.m.k. 15 
mínútur og þurfti að sækja hann 
fram. Ekki var sú fjarvera til þess 
að auka traustið á samstarfs-
flokknum eftir allt sem á undan 
var gengið. Fundurinn stóð í 
fjórar klukkustundir og var 
árangurslaus. Með þá niðurstöðu 
fórum við á borgarstjórnarfund-
inn og eftirmálinn er flestum 
kunnur.

Þegar ég lít til baka og fer yfir 
málið í huganum, þá situr alltaf 
eftir sá grunur að þetta REI mál 
sé í raun og veru ekki upphaf og 
endir þessara meirihlutaslita. Því 
við nánari skoðun kemur í ljós að 
sá rökstuðningur heldur ekki. 

Upp á framtíðina vil ég segja 
við sjálfstæðismenn að ef þeir 
ætla að starfa með öðrum flokk-
um þá verða þeir að tileinka sér 
þá lágmarkstillitssemi að gefa 
ekki út pólitískar sáttargjörðir og 
stefnubreytingar nema í samráði 
við samstarfsflokk sinn. Hafi 
menn haldið að slíkt gengi upp í 
samstarfi við Framsóknarflokk-
inn, þá er það annaðhvort mis-
skilningur eða breyttir tímar.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Uppgjörið við Sjálfstæðisflokkinn 

Hrokinn og virðingarleysið 
fyrir samstarfsflokknum og 
fullkomin veruleikafirring fyrir 
alvöru málsins gerði mig agn-
dofa. Eftir að Björn Ingi hafði 
lokið máli sínu og lagt öll spil á 
borðið hvarf Gísli Marteinn af 
fundinum í a.m.k. 15 mínútur 
og þurfti að sækja hann fram. 

Hvenær ætlum 
við mann-

eskjurnar að 
hætta að aðgreina 
okkur innbyrðis í 
stað þess að greina 
mismunandi þarf-
ir okkar og uppfylla þær? Að hætta 
að flokka fólk eftir kvarða sem 
útfærður er með hliðsjón af þeim 
sem búa hann til? 

Að það skuli líðast ennþá í svo-
kölluðu siðmenntuðu og upplýstu 
samfélagi að gildishlaða og for-
gangsraða fólki eftir stöðluðum 
hugmyndum um manndóm ber vott 
um ótrúlega lágkúru og þroska-
skort. Þegar ég fyrst hóf störf í 
málefnum fatlaðra snemma á sjö-
unda áratug síðustu aldar varð ég 
vitni að mannlegri niðurlægingu 
sem er því samfara að lenda neðst í 
forgangsröðun mannlegs samfé-
lags. Þá voru þeir sem skilgreindir 
voru þroskaheftir aðgreindir frá 
íslensku samfélagi og lokaðir inni á 
altækum stofnunum. Þeir voru 
dæmdir til einangrunar og hóplífs, 
fjarri almenningi, ástvinum og fjöl-
skyldum. Núna, rúmum 40 árum 
síðar, er flest það fólk sem skil-
greint er með sama hætti búandi í 
almennum íbúðahverfum en eftir 
sem áður m.a. auðkennt með frá-
brugðnu búsetuformi og merktum 
samgöngutækjum, til rækilegrar 
aðgreiningar frá þeim sem skora 
hærra á kvarðanum. Ekki þarf að 
taka það fram að fjárhagsleg 
afkoma þessara samfélagsþegna 
gerir þeim ekki kleift að kaupa sig 
frá aðgreiningunni og tryggja sér 
sjálfstætt val í lífsháttum.

En samfélagsleg aðgreining ein-
skorðast ekki við áður nefndan hóp 
fólks. Þessu stjórntæki er miskunn-
arlaust beitt eftir hentugleikum og 
birtist ekki síst í aðgreiningu á fólki 
eftir aldri. Á sama tíma og íslenskir 
stjórnmálamenn svara ekki kalli 
kjósenda sinna og kröfu um mann-
sæmandi afkomu við starfslok, 
tryggja þeir sjálfum sér eftirlaun 

sem greina þá með afgerandi hætti 
frá öðrum jafnöldrum þeirra. 
Stjórnmálamenn eru sér nefnilega 
meðvitaðir um það frelsi sem felst í 
fjárhagslegu sjálfstæði. Væntan-
lega bera tilburðir þeirra til að 
rétta hlut annars eftirlaunafólks en 
þeirra sjálfra vott um siðferði. Þeir 
birtast helst í afsláttartilboðum á 
þjónustu, svo sem sundlaugarkort-
um, aðgangi að bókasöfnum, aukn-
um afslætti í heilbrigðisþjónustu 
að ógleymdum gjaldfrjálsum stræt-
isvagnakortum, sem sveitarstjórn-
ir stæra sig af um þessar mundir. 
Ókeypis strætóferðir eru einnig í 
boði fyrir börn og fatlaða. Þannig 
má segja að gjaldfrjálsar almenn-
ingssamgöngur séu nú í boði fyrir 
þá samfélagsþegna sem ekki er 
ætlað að hafa burðugri afkomu en 
svo að þeir komist leiðar sinnar án 
sérstakrar aðstoðar hins opinbera. 
Ég ætla samt að vona að stjórnum 
sveitarfélaga auðnist að gera stræt-
isvagna að raunhæfu vali í almenn-
ingssamgöngum fyrir alla en ekki 
að fátækraflutningum. 

Sérstök útgáfa vildarkorta fyrir 
eftirlaunafólk sem ætlað er að 
tryggja því frítt aðgengi að sjálf-
sögðum lífsgæðum svo sem söfnum 
og sundi er ein leið stjórnvalda til 
að milda bágborna afkomu eftir-
launafólks en gjalda jáyrði við 
henni í leiðinni. 

Það má vel vera að einhverjum 
finnist uppsláttur í því að merkja 
sig með slíkum kortum en spurning 
hvort það er þá ekki hentugra og 
augljósara að ganga með stjörnu í 
barminum sem gefur í skyn aldur, 
ástand og efnahag viðkomandi.

Aðgreiningin sem hér er lýst er 
framkvæmd í skjóli hugmynda-
fræði jafnaðar og manngæsku. Það 
er þó ekkert nýtt, aðgreining ein-
stakra hópa frá samfélagsheildinni 
hefur oft verið framkvæmd undir 
formerkjum mannúðar. Sé það við-
leitni stjórnmálamanna að gera sig 
gildandi með því að lækka risið á 
öðrum Íslendingum þá er sú aðferð 
líka vel þekkt, býsna útbreidd og 
reynslan hefur sýnt að hún virkar. 

Höfundur er forstöðuþroskaþjálfi.

Aðgreining



Kristín Lea Sigríðardóttir fylgist vel með tísk-
unni og á það mikið af fötum að hún þarf að 
geyma hluta af þeim í ferðatöskum.

Kristín Lea er nítján ára menntaskólamær í Fram-
haldsskólanum á Laugum. Hún er mikið fyrir kjóla 
og kvenleg föt en um þessar mundir er þó dúnúlpan 
í uppáhaldi. „Það byrjaði að snjóa hérna í septemb-
er og þessi úlpa, sem ég keypti í Retro fyrir 
skemmstu, hefur komið sér vel. Hún er ægilega 
kósí og gott að vera í henni þegar ég þarf að skott-
ast hérna á milli húsa,“ segir Kristín Lea en hún býr 
á heimavistinni á Laugum. „Úlpan er síð, með kraga 
upp í háls og með brúnni loðhettu.“ 

Aðspurð segist Kristín Lea hafa frekar klassísk-
an fatasmekk. „Mér finnst þó gaman að klæða mig 
upp og gera mig fína og ég nota hæla við hvert tæki-

færi. Ég er ægileg stelpa í mér,“ segir hún og hlær. 
„Ég púsla saman fötum úr öllum áttum og finnst 
gaman að fara í hinar ýmsu búðir og gramsa.“ 

Kristín Lea segir ekkert hægt að versla á Laugum 
en þegar hún á frí notar hún tækifærið og fer í búðir 
á Akureyri eða í Reykjavík. Aðspurð segist hún eiga 
mikið af fötum og að varla sé pláss fyrir þau á 
heimavistinni. „Ég þarf að geyma eitthvað af fötun-
um mínum í töskum,“ segir hún. 

Kristín Lea klárar skólann vorið 2009 og stefnir á 
fjölmiðlafræði í Háskóla Íslands. Hún hefur líka 
gaman af því að mála og getur jafnvel hugsað sér að 
fara í Listaháskólann. Kristín Lea hefur einnig 
fengist við módelstörf og er á skrá hjá model.is. 
Hún segist þó taka módelstörfunum með ró en 
stærsta verkefni hennar til þessa er Levi‘s-auglýs-
ing sem hún lék í sumarið 2006.

Á hælum við hvert tækifæri
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Margar konur fara að huga að 
sparifatnaði á þessum árstíma 
enda mikið um boð og 
veislur í aðdraganda 
jólanna.

Það er því ekki úr vegi 
að vera vel undirbú-
inn og finna rétta 
dressið í tæka tíð. 
Svarti liturinn er 
alltaf klassískur 
og fínlegur, sér-
staklega ef efnið er fal-
legt. Sítt pils og toppur úr 
fallegu silki er samsetning 
sem hentar í fínustu veislur. 
Þá er tilvalið að fá sér 
ermar í stíl enda vilja 
margar konur hafa eitt-
hvað yfir axlirnar og hand-
leggina. Silfurkápa með 
upphleyptu blómamunstri 
gæti passað yfir og vekur 
án efa athygli. Þá er hægt 
að kaupa flíkur úr alls 
konar sniðugu efni og má 
nefna kjóla og dragtir 
með málmtrefjum sem 
gera það að verkum að 
hægt er að móta efnið 
að vild. Svart pils og 
hvít blússa er svo klass-
ísk samsetning sem 
svíkur engan.

Silfur og silki, 
trefjar og tjull

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

ÚTSALA
Mikið úrval af líkamsræktarfatnaði 

frá BETTER BODIES 
fyrir dömur og herra á 
allt að 50% afslætti!! 

  Mizuno topphlaupaskór – 
verð frá 5.000.-   

Mizuno hlaupafatnaður 
á 50% afslætti

Sími 581-1212 / mán-fös 11-18 / lau 11-14



Hálsbindi voru löngum úthrópuð af femínistum sem karlrembutákn, 
holdgervingur karlmennskunnar, valdsins og jafnvel phallusarins. 
Konur hafa reyndar reglulega tekið upp á því að nota bindi og Yves 
Saint Laurent hikaði ekki við að klæða konur hálsbindum þegar hann 
hafði tekið smókinginn frá körlum og aðlagað konum, kannski til að 
afvopna karlana. Bindin hafa hins vegar verið úti í kuldanum um 
nokkurra ára skeið og álitin hreinlega hallærisleg, notuð þegar ekki 
var hægt að komast hjá því. 

En nú eru breytingar í lofti og jafnvel hægt að tala um tískubylgju, 
hvort sem litið er á Lanvin eða Hermès, Miu Miu eða Paul Smith. 
Ekki eitt einasta tískuhús lætur bindið eiga sig lengur.

Eins og fyrir svo margt í herratískunni síðustu ár er Hedi Slimane, 
fyrrverandi hönnuður herralínu Dior, að einhverju leyti ábyrgur en 
hann var þar listrænn stjórnandi frá 2000-2007. Til hans má rekja 
renglutískuna með níðþröngu gallabuxunum sem eiga helst að síga 
niður á rassinum, aðsniðnar skyrtur eða boli og svo bítlabindi. Þessi 
bindi hafa verið örmjó eins og gömlu góðu lakkrísbindin, mjög í anda 
breskra popp- eða pönksveita. Aðrir minni spámenn hafa svo tekið 
mjóa bindið inn í sínar tískulínur og nú er hægt að kaupa „ekta“ 
Slimane-bindi hjá H&M á tíu evrur.

„Slimane-lookið“ er hins vegar að syngja sitt síðasta og buxur í 
vetrartískunni eru víðari en áður hjá sumum hönnuðum. Vortískan 
verður enn víðari hvað varðar buxnasnið. Bindin fylgja og eiga nú að 
vera breiðari, mynstruð eða röndótt og hnúturinn á að vera í stíl 
pabba eða afa. Stíllinn er hér kallaður „póst-Gainsbourgískur dandý-
stíll“ (dandý er einhvers konar bóhemískur, velklæddur heims-
maður).

Í stað sportlegs eða jafnvel druslulegs stíls síðustu ára þar sem öllu 
hefur verið blandað saman sést nú ákveðið afturhvarf til fágunar. Til 
þess er bindið auðveldur aukahlutur sem bætir við mynstri eða lit og 
er punkturinn yfir i-ið hjá velklæddum manni. Athyglisvert er þó að 
það eru frekar ungir herrar á aldrinum 20-30 ára sem eru að taka upp 
bindið meðan til dæmis stjórnmálamenn taka af sér bindið og opna 
skyrtuna þegar þeir vilja vera frjálslegir og sýna að þeir séu ekki 
forpokaðir. Kannski þess vegna er hægt að segja að þessi nýja binda-
menning sé ekki ákall karla til valdsins heldur einungis hégómleg 
tískubylgja í þjónustu fagurkera þar sem nánast enginn munur sést 
lengur á hegðan kvenna og karla þegar innkaup og tískutiktúrur eru 
annars vegar.

Svo er að sjá hvernig gengur að læra að hnýta og hvort götutískan 
tekur upp bindið eins og fínustu tískuhönnuðir vilja.

Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með
kvensilfur



Lýðheilsustöð stendur um 
þessar mundir fyrir viðamik-
illi könnun á heilsu, líðan og 
velferð Íslendinga.

Viðamikil könnun á heilsu, líðan 
og velferð Íslendinga fór í gang á 
vegum Lýðheilsustöðvar í vikunni. 
Þátttakendur eru um 10.000 þús-
und talsins á aldrinum 18-79 ára 
og eru valdir af handahófi. 

Markmið könnunarinnar er að 
fá nákvæma mynd af heilsu og 
líðan Íslendinga eftir búsetu og 
bakgrunni þeirra. Rannsókninni 
er ætlað að auka skilning á orsaka-
þáttum lífsstílstengdra sjúkdóma 
á Íslandi en fram kemur í fréttatil-
kynningu frá Lýðheilsustöð að 
reglubundnar rannsóknir á heilsu 
og heilsutengdum lífsháttum séu 
undirstaða lýðheilsustarfs. Stuðst 
er við viðurkennda staðlaða mæli-
kvarða á heilsu og heilsusamlega 
lífshætti auk sérsniðinna mæl-
inga. Áhersla er lögð á að mæla 
atriði sem töluleg gögn íslenska 
heilbrigðiskerfisins og Hagstofu 
Íslands ná ekki yfir. Niðurstöðurn-
ar munu verða grunnur að aukinni 
þekkingu á útbreiðslu sjúkdóma 
og sjúkdómseinkenna og þannig 
nýtast í stefnumótun, alþjóðlegum 
samanburði og fræðastarfi. 

Könnunin er unnin í samstarfi 
við Landlæknisembættið, Vinnu-
eftirlitið, Krabbameinsfélag 
Íslands og sérfræðinga frá Land-
búnaðarháskóla Íslands, Háskóla 
Íslands, Háskólanum í Reykjavík 
og Háskólanum á Akureyri.

Kanna líðan 
landans

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is

Brjóstakrabbameini, eins og flest-
öllum krabbameinum, er skipt í 
fjögur stig. Á stigi eitt til þrjú er 
krabbameinið staðbundið annað-
hvort við brjóstið eingöngu eða 
hefur einnig borist í eitla í handar-
krika. Krabbamein getur dreift 
sér með þrennum hætti. Það getur 
vaxið inn í aðliggjandi líffæri, eins 
og til dæmis í vöðva eða ferðast 
með blóð- og sogæðum og tekið sér 
bólfestu í öðrum líffærum. Þar 
getur það vaxið og myndað æxli 
t.d. í  beinum, lifur, lungum eða 
heila. Oft eru tekin sýni t.d. úr æxli 
í lifur eða lungum til að staðfesta 
að hér sé um útsæði eða meinvarp 
frá brjóstakrabbameininu að ræða. 
Er þá talað um að æxlið í lifrinni sé 
meinvarp frá brjóstakrabbameini, 
en ekki lifrarkrabbamein sem er 
allt annar sjúkdómur og meðhöndl-
aður á annan hátt. Þegar svo er 
komið er í flestum tilvikum ekki 
hægt að lækna sjúkdóminn endan-
lega en einstaklingur getur samt 
lifað með þennan sjúkdóm jafnvel 
árum saman, allt eftir því hversu 
útbreiddur hann er. Einstaka sinn-
um finnst einn einstakur krabba-
meinshnútur utan brjósts og hol-
handar og er þess þá stundum 
freistað að fjarlægja hann með 
skurðaðgerð. 

Aðalmeðferð við útbreiddu 
brjóstakrabbameini er lyfjameð-
ferð. Þar sem krabbameinsfrumur 
þurfa að ferðast með æðum til að 
taka sér bólfestu annars staðar eru 
gefin lyf sem fara um allan líkam-
ann í þeim tilgangi að drepa 
krabbameinsfrumurnar og þannig 
halda sjúkdómnum í skefjum þrátt 
fyrir að ekki hægt sé að lækna 
hann. Brjóstakrabbamein er eitt 
þeirra krabbameina sem svara vel 
lyfjameðferð. Það þýðir að mörg 
krabbameinslyf virka á þennan 
sjúkdóm, bæði lyf sem gefin eru í 
æð og einnig töflur. Þegar einstakl-
ingur er kominn með útbreitt 
brjóstakrabbamein sem ekki er 
hægt að lækna er reynt að velja lyf 
með sem minnstum aukaverkun-
um. Þar verða oft fyrir valinu svo-
nefnd andhormónalyf, ef krabb-
meinið er næmt fyrir hormónum. 
Það eru töflur sem teknar eru dag-
lega og hafa oft minni aukaverkan-
ir en önnur krabbameinslyf sem 
gefin eru í æð. Öll hafa þessi lyf þó 
einhverjar aukaverkanir en mjög 
einstaklingsbundið er hvernig ein-
staklingar þola lyfin. 

Þegar svona er komið leitar fólk 
oft eftir öðrum meðferðarúrræð-
um. Mikið framboð er á ýmsum 
jurtalyfjum og fæðubótarefnum.  

Þau eru þó mjög misjöfn af gæðum 
og geta verið hættuleg fólki sem 
tekur mörg önnur lyf samhliða.  
Oft getur læknirinn fundið upplýs-
ingar um milliverkanir algengra 
jurta og krabbameinslyfja og er 
því nauðsynlegt að láta lækninn 
vita hvað er tekið inn.  Einstakling-
ar með útbreitt krabbamein velja 
einnig oft að kollvarpa mataræði 
sínu og er það vel ef mataræði 
hefur verið slæmt og næringar-
snautt áður, en mikilvægt að gæta 
meðalhófs. 

Aðrir þættir sem þessir einstakl-
ingar þurfa að huga að er regluleg 
hreyfing og andlegur stuðningur 
því mikilvægt er að einstaklingur 
geti lifað sem eðlilegustu lífi þrátt 
fyrir að vera með ólæknandi sjúk-
dóm. Einstaklingar eru mismun-
andi og það er ekki alltaf það sama 
sem hentar öllum, á meðan einn 
finnur sig í hópi annarra sjúklinga 
með svipuð vandamál þá finnst 
öðrum það ekki henta sér. Hér á 
Reykjavíkursvæðinu eru ýmis 
úrræði og staðir sem hægt er að 
benda á til stuðnings. Þá eru öflug 
krabbameinsfélög víða um land 
sem einnig er hægt að leita til.

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS



Náttúrusteinar á gólf og veggi hafa notið 
vinsælda um nokkurt skeið. Þeirra á meðal 
fjörusteinar sem verða sífellt eftirsóttara skraut 
á heimilið.

„Þetta eru alvöru fjörusteinar, vel slípaðir eftir að 
hafa velkst um í sjónum, sem setja skemmtilega 
sjávarstemningu á heimilið,“ segir Sigurður Vil-
helmsson, framkvæmdastjóri Vídd flísaverslunar, 
sem flytur inn steinamottur frá Spáni og Ítalíu.

Steinarnir eru fáanlegir í nokkrum litaafbrigðum, 
meðal annars hvítum, svörtum og grábeisuðum, og 
eru  mjúkir viðkomu gagnstætt því sem ætla mætti, 
enda búnir að slípast vel í sjónum.

Að sögn Sigurðar henta steinarnar nánast hvar 
sem er á heimilinu, þótt flestir kaupi þá fyrir sturtu-
botninn. „Þá má nota sem skraut hvar sem er. Ég 
veit um mann sem notaði steinana í eldhúsið hjá sér. 
Nú eða mann sem setti hvítan stein í heitan pott hjá 
sér. Tónninn varð blár út af vatninu og kom vel út.“

Sigurður segir lítið mál að leggja steinana. „Ég 
treysti handlögnum einstaklingum til verksins og 
vísa nú bara til Steingríms Hermannssonar sem var 
ekki bara stjórnmálamaður heldur líka góður smiður. 

Steinarnir eru á mottum sem límast á flötinn með 
svipuðum hætti og flísar og auðvelt að sníða þær til 
með því að saga af þeim. Að sama skapi er auðvelt að 
taka steinana burt, fái maður til dæmis leiða á þeim. 
Þá er bara gripið til gamla góða múrhamarsins.“

Sigurður bætir við að auk þess að vera flott skraut 
séu steinarnir mjúkir viðkomu eins og áður sagði og 
hæðarmunur þeirra svo lítill að ekki ætti að vera 
hætta á að hrasa um þá. „Svo getur verið gott að bera 
steinvaraefni á steinana eftir að búið er að leggja þá, 
fúga og hreinsa. Þá skerpist liturinn og steinninn er 
betur vatnsvarinn. Það dregur úr söfnun óhreininda, 
sem veldur því aftur að steinninn verður bæði ljótari 
og sleipari með tímanum.“

Nánari upplýsingar um fjörusteinana má fá í versl-
uninni Vídd í Bæjarlind 4, Kópavogi.

Fjörusteinar heim í stofu

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Salerni með
hæglokandi setu

kr. 9.900.-

Skútuvogi 4  -  s. 525 0800
Baðdeild Álfaborgar



BÍLAR &
FARARTÆKI



NISSAN TERRANO II TDI
Mjög góður dísel jeppi.
´98 Ek.161.þkm. 5 gíra.

V. 800,000,- 
TILBOÐ: 695,000,-

FORD F-150 LARIAT
‘04 Ek. 60.þkm.
Einn með öllu.

V.3,050,- Lán.1,900,- 

MMC PAJERO SPORT 35”
´00 Ek.160.þkm. 

Flottur bíll, tilbúinn fyrir veturinn.
V. 1,590,-

DODGE DAKOTA Q.C. 3,7
‘04 Ek.80.þkm. Ssk. 210HÖ 

V. 1,300,- + VSK

FORD EXPLORER E.B.
Árgerð 2004
Ek.61.þkm. 

GULLFALLEGUR BÍLL.
V. 2,950,-

RANGE ROVER HSE 35”
4,6 ‘00 Ek.98.þkm. Ný dekk, 

Sjálfsk. V. 2,690,-
 TILBOÐ: 2,100,-

FORD ESCAPE LIMITED
´03 Ek. 83.þm. Sjálfskiptur.

V. 1,990,- Lán. 1,700,-
Afb. 36

MERCEDES BENZ C200 K
‘06  Ek.31.þkm. SSK. 

Ásett 4,200,- Lán. 3,600,- 
TILBOÐ: 3,900,-

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

 V. 3,790,- Lán. 3,434,-

Opnunartími:

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

www.bilamarkadurinn.is

1500 Bílar
á einum stað

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e

s: 567-1800 GUL GATA

TILBOÐ

TILBOÐ

VSK BÍLL

TILBOÐ
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ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  

LAUS! - ÞÓRSGATA 7, 101 RVK. 2. HÆÐ
Sjamerandi 3ja
herb. 57,7 fm íbúð
á 2. hæð á þess-
um eftirsótta stað í
miðbæ Reykjavík-
ur. Ný eldhúsinn-
rétting og gólfefni.
Parket á stofu og
herbergjum. Stutt í
verslun og þjón-
ustu. Nýl. rafmagn
og gler. Íbúðin er
laus og til afhend-
ingar við kaup-
samning.
Verð 19,9 millj. 

FR
U

M

Sigurberg Guðjónsson hdl. 

og Hrafnhildur Bridde,

lögg.fasteignasali

Þóroddstaðir, 

Skógarhlíð 22, 

105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggildur fast.sali
GSM 821 4400

LAUS! - ÁSAKÓR 3, KÓP. 5 HERB. Á 2. HÆÐ. LYFTA
Mjög rúmgóð
166,6 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi. Glæsi-
legar innréttingar
og mikið útsýni.
Fjögur svefnherb.,
mjög stór stofa
með útgangi út á
suðursvalir og eld-
hús. Sérþvottahús
í íbúð. Hentar vel
fyrir stóra fjöl-
skyldu. Ath! skipti

möguleg á minni eign! Íbúðin er laus! Verð 36,5 millj.

Síðumúli 27, 108 R •  www.remax.is   
eignastyring@remax.is

EIGNASTÝRING S: 534 4040

Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali.

Fr
um

Mjög góð 136 fm fimm herbergja endaíbúð á 3ju

hæð auk bílskúrs í góðu fjöleignahúsi. Endurnýjað

eldhús með vönduðum tækjum og borðkrók.

Þvottaherbergi í íbúð. Glæsilegt nýtt flísalagt bað-

herbergi með innréttingu, baðkari, upphengdu sal-

erni og glugga. Fallegt útsýni. Eigninni fylgir ný-

byggður bílskúr. Mjög góð og vinsæl staðsetning. 

Laus 01.03.2008. Verð 32.900.000,-

HÁALEITISBRAUT, REYKJAVÍK

Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

A
ug

lý
si

ng
as

ím
i

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Akurholt 20
270 Mosfellsbær
Einbýlishús á besta stað

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 30.370.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.800.000
Einbýlishús  með góðu útsýni á mjög góðum stað  innst í lokaðri götu. Stór 1514fm  garður  í góðri rækt,
sem hefur þrisvar sinnum fengið verðlaun sem fallegasti garðurinn í Mosfellsbæ.  Stór verönd er bakatil og
önnur minni að framanverðu, stórt bílaplan með hita  er fyrir framan húsið. Húsið er 154,6fm og bílskúrinn
er 53,3fm.  Eldhús er til vinstri úr holi og er það með nýlegri innréttingu með granítborðplötu og Siemens
tækjum, korkflísar á gólfi. Inn af eldhúsi er stórt búr og þvottahús.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18:00 til 19:00 

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

821 4644

ESJA – Sími 414 4600

Fr
um www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fr
um

Vegna mikilla anna leitum við að 2 öflugum sölufulltrúum í krefjandi og skemmtilegt 

starf við sölu fasteigna. Reynsla af sölustörfum er kostur, aldurstakmark 25 ár.

Umsóknir sendist á agust@remax.is

Samúel Ingi Þórisson
Sölufulltrúi

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

Kristgeir Kristinsson
Sölufulltrúi

Valur Þór Einarsson
Sölufulltrúi

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

Bryndís 
Guðmundsdóttir

Skjalagerð

Júlíus Ragnar 
Júlíusson
Sölufulltrúi

Tryggvi Eyfjörð 
Þorsteinsson

Sölufulltrúi

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali

Stefán Antonsson Viðar Marinósson Ágúst Daði 
Guðmundsson

Framkvæmdastjóri

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

Björn K. Arnarsson
Sölufulltrúi

Sigfús Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Ólöf Jónsdóttir
Skjalagerð

Þorbjörn Pálsson, Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

RE/MAX Esja 
á afmæli í dag

Vilt þú vinna með góðum hóp?

Hraunbær 37 og 41
810 Hveragerði
FRÁBÆRT VERÐ

Stærð: 143,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Mjög  falleg  143,3fm  endaraðhús  með  innbyggðum  25fm  bílskúr  á  einni  hæð.   Eignin  skilast  fullbúin  að
innan  fyrir  utan  gólfefni.   Lóð  grófjöfnuð.  Nánari  lýsing:  Húsin  skiptast  í  anddyri,  hol,  2  rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr.  Húsin skilast fullkláruð að innan
fyrir utan gólfefni. Ekki er búið að velja innréttingar né tæki þannig að möguleiki er fyrir kaupendur að taka
þátt í því. Innveggir eru úr gipsi og verða allir grunnaðir og spartlaðir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

* * *Bókið skoðun í síma 695 9500* * *

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300



Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Fr
um

www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

ATVINNA – SÖLUFULLTRÚI
Viltu vinna sjálfstætt á skemmtilegum vinnustað?

Leitum að metnaðarfullum sölufulltrúum til starfa hjá RE/MAX Bæ.
Erum staðsett á einum besta stað í höfuðborginni, Malarhöfða 2

Upplýsingar veitir Sylvía í símum 512 3400 og 
820 8081 eða sylvia@remax.is

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Glæsileg 95,8 fm 3ja herb fullbúin endaíbúð með stæði í bílageymslu.
Íbúðin er til afhendingar strax. Íbúðin er með sérinngangi af svölum.
Þvottahús inní íbúð. Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og
glæsilegu útsýni. Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir. 

Sölumenn á Eignamiðlun sýna. 
Bókið tíma sími 588 9090

Urriðaholt er nýtt hverfi í Garðabæ með fjölbreyttri húsagerð. Dæmi um
verð á lóðum: parhúsalóð 12 millj, einbýlishúsalóð 18,9 millj. Hverfið snýr
á móti suðri við Urriðavatn. Mikið verður lagt upp úr fjölskylduvænu um-
hverfi. Lögð verður áhersla á góða þjónustu, glæsileg skólabygging
verður miðsvæðis í hverfinu og frábær tenging við útivistarsvæði. 

Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar 
sem veita nánari upplýsingar í síma 588 9090

Fr
u

m

LÓÐIR Í GARÐABÆ – Urriðaholt

BJALLAVAÐ – Norðlingaholti



Um nokkurra 
ára skeið hef 

ég vakið máls á 
ókostum nagla-
dekkja í ræðu og 
riti. Ég hef slegið 
á kostnað af völd-
um notkunar 
nagladekkja, sem 
er ekki einungis fólginn í dýrari 
hjólbörðum og malbiksviðgerðum 
sveitarfélaga og ríkis, heldur einn-
ig í
- svifryksmengun
- óhreinindum á ökutækjum
- tjöruþvotti með tilheyrandi leysi-
efnamagni í frárennslisvatni
- óhreinum og illa virkandi þurrku-
blöðum
- framrúðubrotum af grjóti sem 
naglar losa úr slitlaginu
- umferðar-óöryggi af völdum 
óhreininda á rúðum og rásum í 
slitlagi.

Þessi kostnaður nemur senni-
lega meir en milljarði króna 
árlega. Ef til vill væri hann rétt-
lætanlegur ef raunverulegur 
ávinningur væri af notkun nagla-
dekkja. En svo er ekki. Ástæðan 
er í raun einföld þó hún sé ekki 
öllum ljós: Naglarnir rífa upp 
tjöruna úr slitlaginu sem sest á 
sóla hjólbarðans, eyðileggur nátt-
úrulega viðloðunareiginleika hans 
og lokar fínustu gripraufunum. 
Þar með verður hjólbarðinn mun 
hálli í snjó og ís heldur en ef hreint 
gúmmíið myndaði snertiflöt við 
undirlagið.

Það hlýtur að vera hugsunar-
villa að salta götur og leyfa einnig 
nagla, enda notkun nagla frekar 
ávani en meðvituð aðgerð. Það er 
ekki réttlætanlegt að fræsa göt-
urnar allan veturinn með negldum 
hjólbörðum vegna þessa eina pró-
sents vetraraksturs á höfuðborg-
arsvæðinu þar sem naglar nýtast 
raunverulega. Með því er verið að 
valda okkur hinum, sem ekki vilja 
aka á nöglum, vandræðum með að 
tjörubera sólana á hjólbörðum 
okkar bíla þannig að grip þeirra 
verður miklu minna en ella.

Þessi ofangreindu atriði ættu að 
sannfæra fólk um þörfina á að tak-
marka notkun nagladekkja eins og 
hægt er. Leyfa náttúrulegri við-
loðun gúmmís að njóta sín. Fíns-
kera grófmynstraða barða í stað 
þess að negla þá. Fara að dæmi 
þýskra yfirvalda og skylda eig-
endur bíla til að búa þá vetrarhjól-
börðum að vetri til. 

Í raun á aðeins að leyfa for-
gangs- eða neyðarakstursbílum á 
landsbyggðinni að aka á negldum 
hjólbörðum.

Höfundur er bíltæknifræðingur og 
rekur ferðaskrifstofu.

Þjóðfélagsumræðan hefur undan-
farið snúist um manneklu á leik-

skólum. Sem lausn á þeim vanda 
hefur kastljósinu verið beint að 
þörfinni á að hækka laun leikskóla-
kennara og umbuna þeim í ýmsu. 
Sjálfsagt er engin vanþörf á því þó 
fyrr hefði verið. Hitt er  annað mál 
að ekki er nóg að hækka laun ef 
vinnuumhverfi skapar óþarfa 
þreytu, er jafnvel heilsuspillandi 
og/eða hindrar eðlilega starfsemi en 
það gerir hávaði á leikskólum, sem 
ekki hefur verið gefinn nægilegur 
gaumur. 

Margar rannsóknir sýna að radd-
heilsa leikskólakennara er almennt 

bág. Nýleg rann-
sókn úr fimm leik-
skólum á Akureyri 
sýndi ótrúlega 
lágan starfsaldur, 
fimmtungur leik-
skólakennaranna
hafði farið í veik-
indaleyfi vegna 
raddmissis, tíundi 
hluti hafði misst 
röddina oft, og 
fjórðungur leitað 

læknis vegna hæsis. Ástæður fyrir 
bágri raddheilsu kennara eru m.a. 
raktar til þess að þurfa að beita 
röddinni í hávaða. Það getur ekki 
verið eðlilegt að fimmtungur leik-
skólabarnanna og þrír fjórðu leik-
skólakennaranna kvarti undan 
hávaða í leikskólum eins og fram 

kom í þessari rannsókn. Mælingar 
Vinnueftirlits ríkisins á hávaða í 
leikskólum sýna tölur sem ættu að 
varða við lög. Ættu en gera það ekki 
vegna þess að löggjafinn miðar við 
svokallaðan bakgrunnshávaða eða 
jafngildishávaða sem stafar af tækj-
um og tólum í umhverfinu. Hávaði á 
leikskólum er hins vegar erilshávaði
sem einstaklingarnir sjálfir valda. 
Slíkur hávaði er mishár eins og 
gefur að skilja. Hins vegar ef með-
altalstölur yfir mældan erilshávaða 
sýna tölur sem varða við lög um 
bakgrunnshávaða má ímynda sér 
hávaðatoppa sem gefa slíkt meðal-
tal. Reyndar hafa hávaðamælingar 
á leikskólum sýnt að hávaðatoppar 
(augnablikshávaði sem myndast) 
fara yfir lögleg viðmið, sem er 
hreint lögbrot. Vandamálið er að 

engin löggjöf virðist vera til varð-
andi hávaða sem fylgir starfsemi í 
menntastofnunum. Byggingareglu-
gerð kveður á um að „á skrifstofum 
og öðrum stöðum þar sem gerðar 
eru miklar kröfur til einbeitingar og 
samræður eiga að geta átt sér stað 
óhindrað skal leitast við að hávaði 
fari ekki yfir 50 dB(A)“. Ekki minnst 
á menntastofnanir. Meðaltalshávaði 
í leikskólum hefur sýnt sig að vera 
að jafnaði yfir 8 stunda vinnudag 
um og yfir 80 dB. Væri þessi tala 
jafngildistala yfir bakgrunnshávaða 
þyrfti að grípa til ráðstafana til að 
vernda heyrn! 

Það er ljóst að löggjafinn verður 
að endurskoða þessi mál frá grunni. 
Ef munnleg fræðsla og uppeldi á að 
geta átt sér stað í leikskólum má 
hávaðinn ekki fara upp úr öllu valdi. 

Rödd er einungis hljóð sem lýtur 
lögmáli þess að kafna í hávaða og 
deyja út með fjarlægð. Erilshávaði 
hlýtur alltaf að fylgja einstaklingi 
og því gefur auga leið að hávaði 
eykst með hverjum einstaklingi sem 
bætist í hópinn. Það þarf að endur-
skoða hönnun skólabygginga, skóla-
stefnu t.d. hvað varðar fjölda ein-
staklinga í rými, val á húsmunum, 
leikmunum, leiktækjum, kennslu/
uppeldisaðferðum. Skólastefna 
skiptir sjálfsagt mestu máli og hvort 
sem fólk er með eða á móti Hjalla-
stefnunni sem slíkri þar sem unnið 
er eftir öðrum leiðum en í almenn-
um leikskólum er það staðreynd að 
hávaði mælist mun lægri þar og ein-
staklingar kvarta mun minna undan 
hávaða.
Höfundur er doktor í raddmeinum.

Enga nagla, 
takk

Erum við að brjóta lög á leikskólum?

1. Samastað
2. Alveg ein
3. Síðan að þú komst
4. Veröldin
5. Flugdreki
6. Sólin fer upp
7. Ástin er eilíf

8. Bítlalag
9. Ef væri ég

10. Bjöllur
11. Líttu aldrei við
12. Lokalag
13. Engill

Auglýsingasími

– Mest lesið



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

„Ég er bara orðin spennt að vakna á sjö-
tugsaldri,“ segir Gunnhildur Hrólfs-
dóttir rithöfundur glettin þegar orð er 
haft á sextugsafmælinu hennar í dag. 
Hún er líka eins og unglamb og stund-
ar bæði starf og háskólanám. „Ég byrj-
aði í sagnfræði við Háskóla Íslands í 
haust. Sem rithöfundur hef ég sótt í 
þjóðlegan fróðleik enda hef ég áhuga 
á að miðla sögunni áfram til barna og 
unglinga og með því að kynna mér 
sagnfræði tel ég mig eiga enn betri 
möguleika á því,“ segir hún. „Gaman? 
Mér finnst ég ganga um gleðinnar dyr 
á hverjum degi! Ég lauk stúdentsprófi 
fyrir fáum árum og í því námi dreifð-
ist orkan í mörg fög sem ég vissi að ég 
þyrfti aldrei að nota. En þetta er allt 
í sama farvegi og innan míns áhuga-
sviðs.“ Auk háskólanámsins vinnur 
Gunnhildur skrifstofuvinnu hálfan 
daginn. „Þetta er óneitanlega strangt 
því það er mikill lestur í sambandi við 
námið,“ viðurkennir hún. 

Tæp þrjátíu ár eru síðan Gunnhild-
ur hóf skriftir. Eftir hana liggur fjöldi 
bóka fyrir börn og unglinga enda 
hefur hún hlotið viðurkenningar fyrir 
framlag sitt til barnamenningar. Einn-
ig hefur hún skrifað eina fullorðins-
sögu auk leikrita bæði fyrir svið og út-
varp. Hún kveðst eiga handrit að sögu-
legri barnabók sem bíði útgáfu en hins 
vegar sé kafli eftir hana í nýrri bók 
sem nefnist Skemmtilegt athafnafólk. 
Þar skrifi hún um Marentzu Poulsen. 
„Það var mjög skemmtileg samvinna,“ 
segir Gunnhildur.

Hún er fædd og uppalin í Vestmanna-
eyjum og bjó þar fram að Heimaeyjar-
gosi 1973 en æskuslóðir hennar fóru 
allar undir hraun. „Á næsta ári eru liðin 

35 ár frá því gosið hófst en sá dagur er 
mér ljóslifandi,“ segir hún og kveðst 
hafa brennandi áhuga á að koma upp 
safni í Eyjum sem geymdi fróðleik um 
þennan horfna hluta bæjarins, íbúana 
sem þar bjuggu og að sjálfsögðu gosið. 
„Ég sé fyrir mér byggingu sem líktist 
hraunhelli með líkönum, sögum, mynd-
um og sýndarveruleika,“ segir hún og 

lýsir hugmynd sonar hennar að að-
komunni að safninu. „Þar sem hraunið 
var stöðvað með dælum væri við hæfi 
að hafa nokkurs konar brunaslöngur 
að framanverðu sem dældu stöðugt 
á hraunvegginn. Gosminjasafnið er 
minn draumur og margra annarra og 
ég vona að hann verði að veruleika.“

„Það er í raun mun auð-
veldara að skrifa um hluti 

sem eru erfiðir. Hver vill 
heyra um það hvað þú ert 

hamingjusamur?“

Samkynhneigð í sjónvarpi

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Guðbrandur Jónsson
áður til heimilis að Langholtsvegi 2,
Reykjavík,

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn
27. október. Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju
föstudaginn 2. nóvember kl. 15.00.

Elín Jósefsdóttir
Jóna Sesselja Guðbrandsdóttir Ásbjörn Einarsson
Einar Jón Ásbjörnsson Elísabet Reykdal 

Jóhannesdóttir
Elín Björk Ásbjörnsdóttir Gísli Jóhann Hallsson
og barnabarnabörn.

Minningarathöfn um ástkæran eiginmann
minn, föður, tengdaföður, afa, og langafa

Sigmann Tryggvason
frá Hrísey,

sem lést að Hrafnistu Reykjavík sunnudaginn
28. október, verður haldin í Fossvogskirkju í dag
1. nóvember kl. 11.00. Jarðsungið verður frá Hríseyjar-
kirkju þriðjudaginn 6. nóvember kl. 14.00.

Lilja Sigurðardóttir
Sigurður Sigmannsson Henný Pétursdóttir
Hanna Sigmannsdóttir Jakob Þorsteinsson
Margrét Sigmannsdóttir Guðmundur Skarphéðinsson
Tryggvi Sigmannsson
Gísli Viðar Sigmannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ása Eiríksdóttir
frá Dvergsstöðum, til heimilis að
Helgamagrastræti 6 Akureyri,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Seli föstudaginn
26. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 5. nóvember kl. 13.30.

Ragnar Skjóldal
Kristín S. Ragnarsdóttir Jakob Jóhannesson
Ragnar S. Ragnarsson Inga Úlfsdóttir
barnabörn og langömmustrákarnir.

Ástkær fósturfaðir okkar og bróðir,

Sigurður Alexandersson
frá Suðureyri við Súgandafjörð,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
föstudaginn 2. nóvember kl. 13.00.

Hilmar Harðarson
Jóhannes Þór Hilmarsson
Jóhann Alexandersson
Björgvin Alexandersson

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

Gylfi Kristjánsson
blaðamaður, Steinahlíð 5h,  Akureyri,

lést þann 29. október. Útförin verður auglýst síðar.

Birna Blöndal, börn, tengdabörn, barnabörn og
barnabarnabarn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi, bróðir og frændi,

Erlingur Bertelsson,
Unnarbraut 13b, Seltjarnarnesi,

lést á heimili sínu, mánudaginn 29. október. Jarðarför
verður auglýst síðar.

Marga Thome, Katrín Erlingsdóttir, Kristján Freyr
Einarsson, Erlingur Snær Kristjánsson
og aðrir aðstandendur.

Elskulegi eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, fósturfaðir, afi og bróðir,

Sveinn Ingvi Þorsteinsson
Deildarási 1,

lést 26. október á Krabbameinsdeildinni við
Hringbraut.  Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju,
föstudaginn 2. nóvember kl. 15.00. Blóm og kransar
afþakkað, en þeim sem vilja minnast hans er beint á
minningarsjóð Karitas S. 551 5606 milli 9 og 11 eða
Krabbameinsfélagið.

Jónína Kristín Vilhjálmsdóttir
Þröstur Sveinsson Guðrún Eiríksdóttir
Óla Laufey Sveinsdóttir
Þorsteinn Sveinsson Keelie Walker
Jóna Denný Sveinsdóttir
Vilhjálmur Örn Halldórsson Svanfríður Ásgeirsdóttir
systkini og barnabörn.

Við sendum innilegar þakkir til allra
þeirra,  sem veittu okkur huggun með
samúð og vinarhug við andlát elskulegs
föður okkar,  unnusta,  sonar, bróður og
mágs,

Markúsar Kristjánssonar,
Holmestrand í Noregi.

Kristján Fannar Markússon
Svanur Bergsteinn Markússon
Eyjólfur Bragi Lárusson
Nina Askerud
Kristján Þorkelsson Sigríður Markúsdóttir
Kristján Sigurður Kristjánsson Súsanna Þorgrímsdóttir
Rafn Áskell Kristjánsson Sue Kristjánsson
Alma Sif Kristjánsdóttir Kristmundur Þór Ólafsson



BIOTHERM KYNNING Í 
LYF & HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG, FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
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Nýtt krem sem blæs nýju lífi í húðina. Kremið, sem er orku- og rakagefandi, gefur húðinni 
frísklegan litarhátt og lætur hana geisla af heilbrigði.

Ertu með þurra húð? Glansar húðin? Hefur þú áhyggjur af litarhættinum eða er húðin farin
að slakna? Snyrtifræðingur frá Biotherm ráðleggur viðskiptavinum út frá óskum og 
þörfum hvers og eins.

Kynnum einnig frábæra líkamslínu sem endurmótar línurnar og mýkir húðina.
Líttu við á Biotherm kynningu og fáðu sýnishorn af Body Resculpt Svelt.



Bloggheimar sprungu 
nánast í loft upp einu 
sinni sem oftar þegar 
fregnir bárust af 
endurútgáfu bókar-
innar Tíu litlir 
negrastrákar. 
Margir þeirra sem 
eru fylgjandi útgáf-

unni virðast halda að öll 
hysterían snúist um notkun 

orðsins negrastrákar og nota þau 
rök að bókin hefði allt eins getað 
verið um Kínverja, stelpur, tígris-
dýr eða eskimóa.

Gauti B. Eggertsson skrifaði um 
málið eina þá bestu grein sem ég 
hef lesið í langan tíma undir heitinu 
„Einn lítill negrastrákur“. Greinin 
birtist í Fréttablaðinu í gær og er 

skyldulesning. Þar lýsir Gauti því 
hvers vegna hann muni ekki lesa 
þessa hundrað ára gömlu bók fyrir 
nýfæddan son sinn og klykkir út 
með þeim orðum að hann muni í 
staðinn heimsækja Jim Crow 
Museum of Racist Memorabilia að 
16 árum liðnum ásamt syninum, 
opinbert safn í Bandaríkjunum sem 
helgað er mann- og kynþáttahatri, 
þar sem bókin „Ten Little Niggers“ 
leynist á meðal safngripa. Ég ætla 
að herma eftir Gauta ef að því 
kemur að ég eignast barn.

Þetta er reyndar í annað skiptið á 
skömmum tíma sem ég er vakin til 
umhugsunar um hversu nauðsyn-
legt það er að vera á varðbergi 
gagnvart kynþáttafordómum og 
afleiðingum þeirra. Ég sá heimild-

armyndina „A girl like me“ um dag-
inn. Myndin er eftir 17 ára stelpu, 
Kiri Davis, sem ákvað að endur-
framkvæma svokallað dúkkupróf 
sem sálfræðingurinn Kenneth 
Clark framkvæmdi fyrstur fyrir 
rúmum 50 árum síðan. Kiri fór með 
tvær nákvæmlega eins dúkkur á 
leikskóla í Harlem-hverfi í New 
York – nákvæmlega eins að öðru 
leyti en því að önnur dúkkan var 
hvít en hin svört. Hún spurði 21 
svart barn hvor dúkkan væri fal-
legri og hvora dúkkuna þau myndu 
frekar vilja leika sér með. Fimmt-
án þeirra völdu hvítu dúkkuna. Af 
hverju? „Af því hún er hvít,“ sögðu 
börnin öll sem eitt. Niðurstöðurnar 
eru eins í dag og fyrir fimmtíu 
árum. Afar sorglegt en satt.





Hádegistónleikaröð Hafnarborgar, 
menningar- og listastofnunar Hafn-
arfjarðar, heldur áfram í dag kl. 12. 
Að þessu sinni er það Elín Ósk Ósk-
arsdóttir söngkona sem kemur 
fram með Antoníu Hevesi píanó-
leikara og bjóða þær upp á þýska 
tónlist eftir tónskáldin Carl Weber 
og Richard Wagner. 

Elín segir sig hafa langað til að 
takast á við þessi tónskáld í nokk-
urn tíma. „Ég hef lengi horft út 
undan mér á tónlist Wagners þar 
sem hún hentar rödd minni afar 
vel. Ég hef þó ekki lagt í að takast á 
við hann fyrr en nú og verða þessir 
tónleikar því frumflutningur minn 
á verkum hans. Það sama má segja 
um aríuna úr Oberon eftir Weber. 
Sú er ógurleg flugeldasýning og 
hafði mig lengi dreymt um að flytja 
hana. Eftir því sem ég best veit 
verður þetta í fyrsta skipti sem hún 
er sungin opinberlega hérlendis.“

Tónlist Wagners er þekkt fyrir 

flest annað en léttleika sinn. „Áhorf-
endur þurfa ekki að óttast að þessir 
tónleikar verði þungir, enda slíkt 
ekki við hæfi svona í hádeginu. 
Segja má að við höfum fleytt rjóm-
ann af Wagner með því að velja 
tvær fallegar aríur eftir hann. Tón-
leikarnir eru aðeins um hálftími að 
lengd og því þurfum við að nota 
tímann vel. 

Við flytjum þessar tvær aríur 
eftir Wagner auk aríunnar eftir 
Weber og ég spjalla lítillega við 
áhorfendur á milli verka. Svo er 
aldrei að vita nema við höfum eitt-
hvað óvænt í pokahorninu í lok tón-
leikanna,“ segir Elín.

Tónleikarnir eru sérstaklega 
hugsaðir sem tækifæri fyrir fólk 
sem starfar í miðbæ Hafnarfjarðar 
til að njóta góðrar tónlistar í hádeg-
ishléi. Tónleikarnir eru í boði Hafn-
arborgar og er því enginn aðgagns-
eyrir að þeim. Þeir eru öllum opnir 
á meðan húsrúm leyfir.

Bonnefoy fær bókmenntaverðlaun
kl. 17.15
Í dag fer fram upplestur á Amtsbóka-
safninu á Akureyri á vegum Skálda-
spírunnar. Þar munu stíga á stokk 
þeir Þórarinn Torfason sem les upp 
úr óbirtu ljóðahandriti og Björn 
Þorláksson sem les upp úr óútgefnu 
handriti að nýrri skáldsögu. Viðburð-
urinn hefst kl. 17.15 og er aðgangur 
ókeypis og öllum opinn.

Strengur framkallar tón með því að sveiflast. Snemma komust menn að 
því að í raun sveiflast hann ekki bara í heilu lagi. Á sama tíma sveiflast 
helmingarnir líka hvor um sig, líka hver þriðjungur, fjórðungur, fimmt-
ungur og svo framvegis. Hver þessarra aukasveiflna gefur sinn tón. 
Ef allir þessir tónar eru lagðir saman fáum við það sem kalla mætti 
hljóðróf. Það er eins og risavaxinn hljómur þar sem neðst er langt á 
milli tóna (áttund) og síðan æ styttra rétt eins og hlutföllin gefa til 
kynna. Þótt við þykjumst bara heyra tónbotninn, tóninn sem allur 
strengurinn gefur, heyrum við í raun allt hljóðrófið án þess að taka 
eftir því. Þetta á við um alla tóna sem okkur berast til eyrna. 
Þetta er náttúrulegt fyrirbæri og skýrir að nokkru leyti hvernig við 
upplifum blíðan og stríðan hljóm. Neðstu tónarnir hljóma saman í 
mesta samlyndi en streita milli tóna eykst eftir því sem ofar dregur. Sá 
samhljómur sem við erum vön í hefðbundinni tónlist byggir á fimm 
neðstu tónum hljóðrófsins.
1) Lýsa mætti tónlistarsögunni sem fjallgöngu eyrans upp eftir 
hljóðrófinu. Það er nokkuð gróf en gagnleg einföldun.
2) Í árdaga var fullkominn samhljómur takmarkaður við neðstu þrjá 
tónana. Á endurreisnartímanum vann fimmti tónninn sér sess í 
samfélagi ómblíðunnar.
3) Ekki komust fleiri tónar þangað inn lengi vel, en tónlistin sótti æ 
oftar allt upp í 9. tón og ekkert minna en 7. og 17. tónn heilsa okkur í 
upphafi brúðarmarsins eftir Mendelssohn (1830).
4) Litameistarar eins og Debussy og Ravel unnu markvisst að því að 
opna eyru okkar fyrir efri svæðum hljóðrófsins og sýndu fram á að 
þau þurfa ekki að vera svo hvöss að heyra.
5) Ástæður þessa ferðalags voru ekki fræðilegar. Tilfinningin, skynj-
unin, leitaði eins og ósjálfrátt inn á ný svæði. Enda gerðist þetta ekki 
síður í rokkinu en skrifaðri tónlist: Vælandi og urrandi gítarsóló voru 
ekkert annað en glefsur af efri hluta hljóðrófsins. Það var rokkið sem 
sýndi fram á að stríður hljómur og nautn áttu ágætlega saman.
6) Eftir því sem ofar dregur í hljóðrófinu verður smám saman ógern-
ingur að greina mun tónanna og þeir renna saman í samfellt hljóð, sem 
er þá hávaði en ekki hljómur. Hristur, trumbur og gjöll alls konar eru 
verkfæri til að framkalla hávaða. Þetta geta hátalarar auðvitað líka.
7) Rokkið og nútímatónlistin hittust allt í einu á leikvelli sem hét 
hávaði og hafa átt talsverða samleið síðan. Þá hafði hávaðinn reyndar 
verið hagvanur sums staðar í Afríku frá ómunatíð.

Í leit að hávaða

Wagner og Weber

Yfirlitssýning Hreins 
Friðfinnssonar myndlist-
armanns sem vakti mikla 
athygli í sumar í Serpentine 
Gallery í London er komin 
upp í Listasafni Reykjavík-
ur og leggur undir sig efri 
hæð hússins. Hún geymir 
verk frá upphafi áttunda 
áratugsins að undanteknu 
verki frá 1965, Litið við 
hjá Jóni Gunnari, sem var 
endurgert 1992 en er þó 
í grunninn hið sama þótt 
hurðin gegnumsparkaða 
sé nýrri en sú sem Hreinn 
sýndi á sínum tíma og vakti 
hvað mesta hneykslan. Var 
þetta nú list?

Sýningin var samsett af sýningar-
stjóranum Kitty Scott en varð til 
fyrir áhuga Ólafs Elíassonar og 
Hans Ulrich Obrist sem ræður 
nokkuð ferðinni hjá Serpentine 
um þessar mundir og Hafþór 
Yngvason hefur verið í samstarfi 
við. Sýning Hreins verður hér 
fram yfir áramót en fer þá til 
Bergen og Málmeyjar.

Framgangur Hreins eftir sýn-
ingarhaldið í Hyde Park hefur 
vafalítið opnað honum dyr: þótt 
verk hans séu uppi í Pompidou og 
hann vel þekktur meðal áhuga-
manna um arfleifð og áframhald 
konseptsins víða í Evrópu er 
myndlist af því tagi sem hann 
stundar utan alfaraleiða. Það eru 
hávaðasamari auglýsingamenn 
sem njóta athyglinnar, ágengir 
frekjuhundar. Hreinn Friðfinns-
son er ákaflega hógvær maður og 
það sést líka í verkum hans sem 
eru full af íhugun, hann er næm-
astur á hið fagra í ásýnd hlutanna, 

hversdagslega reynslu sem við 
brunum flest hjá.

Hreinn er fæddur 1943 á Bæ í 
Dalasýslu og hleypti heimdragan-
um ungur til að læra myndlist í 
Handíða- og myndlistarskólanum 
sem þá var. Hann fór í námsferð 
til London tvítugur ásamt Sigur-
jóni Jóhannssyni: „Það gerðu það 
ekki allir, eins og síðar varð,“ 
segir Hreinn um þá för. Fyrstu 
sýningu sína héldu þeir saman 
tveim árum seinna. Sú sýning er 
talin upphaf umbrota í íslenskri 
myndlist sem löngum eru kennd 
við SUM og ber í skrám nafnið 
SUM I en Hreinn var með í flest-
um stóru sýningunum þeirra: 
SUM  II, II, IV  og SUM á Listahá-
tíð 1972. Hann hafði þá verið 
búsettur í Amsterdam í fjögur ár 
þar sem hann hefur haldið starfs-
stöð og heimili æ síðan. 

Í myndarlegri sýningarskrá 
sem kom út með Serpentine-sýn-
ingunni er rakinn sýningarferill 
hans frá upphafi. Hann hefur 
tekið þátt í fjölda samsýninga og 
staðið einn að sýningum í ýmsum 
galleríum Evrópu sem hann hefur 
verið í samstarfi við um áratuga-
skeið. Hér heima sýndi hann síð-
ast í Keflavík, á Ísafirði, í Reykja-
vík og í Hafnarfirði. Ekki er hægt 
að segja annað en hann hafi sinnt 
sýningarhaldi á landsbyggðinni af 
skyldurækni. Verk hans eru fáan-
leg í gallerí i8 á Klapparstíg.

„Þetta nær allt aftur til sjöunda 
áratugsins,“ segir Hreinn. „Það er 
fátt hér af nýjum verkum, enda 
sum þeirra ekki orðin til enn.“ 
Hreinn viðurkennir að heimsókn 
þeirra Sigurjóns til London 1963 
hafi kveikt í honum: „Allir urðu 
fyrir áhrifum frá poppinu,“ segir 
hann „Það var í einhverjum verk-
um mínum sem eru ekki til leng-
ur.“ Hann segir stórsýningu í Tate 
það ár hafa verið „þrumu“, en 
umbrotið í popp-listinni hafi 
hreyft við mörgum og haft áhrif: 

„Það var áhrifamikil sýning fyrir 
ungar sálir.“

Landið kemur mikið fyrir í verk-
um Hreins, rétt eins og í útlaga-
myndum Ólafs Elíassonar. Þótt 
ólíkir séu er eins og það sé í baki í 
minningu. Við spyrjum hann hvort 
hann vinni mikið með minningu: 
„Það er dálítið um það. Mér finnst 
það alltaf gaman þegar einhver 
minning, einhver mynd, sem er 
annars ómerkileg, ekki söguleg, 
eitthvað sem af einhverjum orsök-
um kemur upp í hugann. Til dæmis 
verkið Sumarnætur, sem er eitt af 
þessum einnota verkum sem eru 
ekki varanleg. Það eru kramarhús 
vafin úr pappír. Það byggist á 
minningu. Einhvern tíma sat ég á 
Hótel Borg, fyrir langa langa 
löngu. Þar var maður sem var 
búinn að vera að skemmta sér svo-
lítið lengi og hann spyr svona upp 
úr móki: Vitiði hvernig nóttin er í 
laginu? Hann fékk ekkert nema 
dónaskap og bull og þá sagði hann: 
Hún er keila. Maður hafði aldrei 
hugsað út í það beint þótt hægt sé 
að fletta því upp í kennslubókum. 
En svona getur orðið manni minn-
isstætt og efniviður. Þannig að 
minningin er áhugaverð oft, eitt-
hvað svona lítilfjörlegt gefur til-
efni til þess að vinna eitthvað.“ 

Hreinn setur saman nýja sýn-
ingu fyrir Gallerí Nortenhaken í 
Berlín í vor. Konseptið er löngu 
orðið viðurkennt sem skóli eða 
deild í samtímalist. Hreinn segist 
ekki vera vel að sér í merkimið-
um. „Þessi miði var hengdur á eitt-
hvað sem hefur skýr landamæri 
sem það hefur ekki. Þetta er bara 
svo fjölbreytt. Það er allt í gangi 
sem hefur einhverjar konsept 
tengingar. Ég er lélegur við svona 
skilgreiningar. Það er heilmikið 
djobb og heilmikil pæling. Það eru 
margir í því og mikið af skýru 
fólki. Það er bara hægt að koma að 
þessu frá svo mörgum hliðum.“ 
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Enn einu sinni sýna hinir ungu lista-
menn Stúdentaleikhússins að þetta 
er eitt skemmtilegasta leikhús 
landsins. Leikhús þar sem ekki er 
verið að hika við að segja það sem 
þarf að segja, gera það sem þarf að 
gera og varpa ljósi á dellur nútím-
ans. Hlín Agnarsdóttir mætir nú til 
leiks með leikrit sem hún átti oní 
skúffu og hefur dustað rykið af og 
með aðstoð mjög hressilegra ung-
menna hefur henni tekist að búa til 
sýningu sem ekki aðeins skemmtir 
og skelfir heldur hefur einnig eitt-
hvað að segja án þess að velta sér 
bara upp úr fordómum og klisjum. 

Hópur fólks lifir vinnulífinu sínu 
á fundum. Tilgangslausum fundum 
sem ekkert kemur út úr. Líklega 
væru nú margir sem gætu þekkt 
sjálfan sig í þessu endalausa tuði 
en hinn hefðbundni fundarsetu-
maður er varla svo víðsýnn að hann 
drífi sig í Stúdentaleikhúsið í sínum 
frítíma.

Það sem einkennir þessa sýningu 
öðru fremur er geysigóður samleik-
ur. Allir hlusta á alla og þó að raun-
sæið sé brotið upp með stílfærðum 
atriðum, eins konar stóladans og 
þar sem menn skjótast úr hlutverk-
um sínum inn í hálfgerðan dans, þá 
er sú tilfinning allsráðandi að hér sé 
hreinlega um spunaverk að ræða. 
Þegar áhugaleikarar taka að sér 
svona viðamikla sýningu er til-
hneiging til þess að meðferð texta 
verði svolítið utanbókarlærdóms-
leg, en hér hefur Hlín unnið fanta-
vel með einmitt þann þátt, það er 
hver einasti af þessum ungu leikur-
um talar eðlilega en ekki í uppskrúf-
uðum lestrarstíl eins og oft vill 
verða. Þetta eru vel afmarkaðar 
persónur. Björg, sem er pjattrófa 
og nýskilin við manninn sinn með 
það fyrir augum að ná í hinn fallega 
Guðmund, er í meðförum Snjólaug-
ar Dísar Lúðvíksdóttur frábærlega 
fyndin og meitluð. Hreyfir sig eins 
og hæna og beitir líkama og andlits-
svipbrigðum eins og hún hafi verið 
á leiksviði um áraraðir. 

Ragna, sem þrífur í fyrirtækinu, 
er kannski sá karakter sem minnst 
passar inn í verkið því í nútímanum 
eru það fyrst og fremst útlendingar 
sem þrífa en engu síður er hún 
ótrúlega einlægur og sjarmerandi 
karakter. Einkum og sér í lagi þegar 
hún tekur lagið með bónda sínum 
sem var eins og stokkinn út úr 
hressabandalaginu. Erla Steinþórs-
dóttir fer með hlutverk Rögnu og 
eiginmaður hennar og eins konar 
kórstjóri sýningarinnar er leikinn 
af Hafliða Arnari Hafliðasyni sem 
er greinilega tónlistarmaður hóps-
ins.

Það er um að gera að mæta á rétt-
um tíma á þessa endalausu fundi en 
það gera þær ekki stöllurnar Arn-
dís og Vala. Arndís er einhvers 
konar framkvæmdastýra og ljáir 
Sigríður Eir Zophoníasdóttir henni 
líf hrokans og yfirgangsins í mjög 
húmorískum búningi. Vala, sem 

verður aðeins of full í afmælinu, er 
leikin af Ágústu Ósk Backman og 
það er ekki laust við að þessa stelpu 
þekki maður enda lá salurinn í 
hvert sinn sem hún opnaði munn-
inn. Það var ekki endalaus hlátur á 
sýningunni þar sem allt sem þar 
gerðist var ekki fyndið en leikurinn 
var í alla staði skemmtilegur. Hinn 
fallegi Guðmundur sem tekur upp 
á því að hengja sig í afmælisteiti 
sínu er leikinn af Kolbeini Arn-
björnssyni og hann var líka einn af 
þessum sem allir þekkja, stórglæsi-
legur Hollywood-gæi. 

Það er alltaf einn sem segir vit-
lausa hluti á vitlausum stöðum, Atli 
Sigurjónsson var í því hlutverki 
sem hinn vammlausi Þór. Axla-
böndin og fálmkennd nálgun hans 
gerðu persónuna að trúverðugum 
nörd sem með sinni elskulegu fram-
komu var frábær andstæða hinna 
sem titruðu um í sinni farsímaþjök-
uðu veröld. Ein þeirra sem vinnur á 
skrifstofunni er Soffía. Hún mætir 
á réttum tíma og hefur einhver 
áhugamál önnur en að bulla. Lana 
Íris Guðmundsdóttir er fáguð í 
túlkun sinni á þessari viðkvæmu 
stúlku.

Sigurður Hólm leikur hinn sjálf-
upptekna Loga af miklum krafti og 
eiginkona hans sem kemur fram 
undir lokin er leikin af Uglu Egils-
dóttur sem er ákaflega raddmikil. 

Sýningin er kannski helst til of 
löng. Eins og þegar þau fara að 
byrja aftur frá byrjun og safna sér 
saman í lokin, en engu síður er hér 
verið að fjalla um eitthvað sem 
endalaust er verið að fjalla um, 
nefnilega umfjöllun um eitthvað 
sem er kannski í sjálfu sér ekki 
neitt en sem menn ímynda sér samt 
að sé aðalatriðið í hinu uppskrúfaða 
nútímalífi.

Næstu sýningar verða í kvöld, 
laugardag og þriðjudag, sjá stu-
dentaleikhusid.is.

Fundastrit að tala 
frá sér allt vit

New York-búinn Elizabeth Gibson 
var á leiðinni að kaupa sér kaffi á 
Manhattan-eyju einn morguninn 
fyrir rúmum fjórum árum. Á göngu 
sinni rak hún augun í málverk sem 
hafði verið komið fyrir innan um 
ruslapoka á gangstéttinni.

Málverkið var stórt og því veigr-
aði hún sér við að hirða það. Henni 
þótti það búa yfir einhverjum krafti 
og því varð það úr að hún tók verkið 
og hengdi það upp í íbúðinni sinni. 

Elizabeth var að vonum forvitin 
um uppruna verksins og spurðist 
fyrir í nágrenninu hvort einhver kannaðist við það 
eða vissi hver hefði hent því, en uppskar engin svör. 
Málverkið var merkt með nafninu Tamayo og fékk 
hún því vini sína sem vinna í listgalleríum borgarinn-
ar til þess að kanna málið. Fljótlega kom í ljós að um 
var að ræða verk eftir mexíkóska myndlistarmanninn 

Rufino Tamayo og leitaði Elizabeth 
því á náðir gallerís sem sérhæfir sig 
í myndlist frá Mið-Ameríku til að fá 
frekari upplýsingar.

Þar var hún uppfrædd um það að 
verkið sem hún hafði undir höndum 
heitir Þrjár manneskjur og að það 
hafði horfið af heimili eigenda sinna 
fyrir tuttugu árum. Elizabeth var 
skiljanlega brugðið, en hún setti sig 
umsvifalaust í samband við listsér-
fræðinga sem staðfestu að verkið 
væri ósvikið og metið á eina milljón 
dollara, eða rúmar 60 milljónir 

íslenskra króna.
Málverkinu hefur nú verið komið til réttmæts eig-

anda síns og fékk Elizabeth rífleg fundarverðlaun.
Enn er allt á huldu varðandi hvar málverkið var 

árin sextán sem liðu frá því að því var stolið og þar til 
það endaði í ruslinu á Manhattan-eyju.

Meistaraverk í ruslinu

Sætir ný saga um Erlend og rann-
sóknarvinnu hans hjá rannsóknar-
lögreglunni í Reykjavík tíðindum? 
Umfram það að upplögin stækka 
og staða Arnaldar Indriðasonar í 
sveit norrænna glæpasagnahöf-
unda styrkist stöðugt? 

Nýja sagan hans, Harðskafi, 
kemur út í dag. Í henni er Arnaldur 
á kunnuglegum slóðum, Erlendur, 
börnin hans tvö sem hann yfirgaf, 
eiginkonan fyrrverandi, samstarfs-
fólkið, tvö þrjú mál sem ganga 
fram hlið við hlið í ferlinu, allt er 
hér til staðar. Stíllinn er fumlaus 
og öruggur, ekki tilþrifamikill en 
tök Arnalds á þeim frásagnarmáta 
sem hann hefur tamið sér verða æ 
öruggari. Hann verður að vísu að 

leggjast undir 
ok síns stóra 
lesendahóps
sem hneigist til 
að gera saman-
burð á þessari 
sögu og þeim 
fyrri eins og 
það er nú kjána-
leg iðja: Arn-
aldur er að 
vinna í hefð 
sem getur í 
besta lagi fund-

ið sér nýjar leiðir í snjallri og 
óvæntri fléttu eða skörpum mann-
lýsingum. Ég hef saknað þess þótt 
ekki hafi ég lesið allar sögur hans 
að enn hafi hann ekki farið lengra 
aftur í tímann og rakið einhver mál 
Erlends frá árum hans með Marion 
gamla sem er ein frjóasta persóna 
sem Arnaldur hefur skapað.

Í Harðskafa – sem er nafn á fjalli 
– og vísar sumpart í þema sögunn-
ar – gömul atvik elta okkur uppi 
með ýmsu móti, gamlir skaflar 
eyðast seint, er margt kunnuglegt: 
bróðurmissirinn vofir yfir, sam-
band við móður skýrist frekar, líka 
samband við föður en ekki til fulls. 
Það er efni sem Arnaldur mun fyrr 
eða síðar taka á. Sambandið við 

fyrrverandi eiginkonu kemur hér 
við sögu en er ekki útrætt. Og svo 
eru málin: sjálfsmorð og miðils-
mál, horfin ungmenni: á bókarkápu 
er mynd af mannlausum bát og bíl 
í djúpi – reyndar myndir sem gefa 
fullmikið til kynna fyrir minn 
smekk.

Sögurnar af Erlendi eru að vissu 
leyti framhaldssögur. Þræðir liggja 
milli bóka. Enn er ekki útrætt mál 
barnaníðingsins úr Vetrarborginni. 
Fjölskyldumál Erlends eru í 
sífelldri þróun og þar eru líklega 
mörg hólf sem Arnaldur getur sótt 
í. Þumbarinn Erlendur á sér marga 
frændur erlendis. Fráskilinn og 
tæpur seiglukarl, sjóaður í rang-
lætinu og í stöðugri sekt sjálfur. 
Þokki hans felst í hversdagsleikan-

um. Í þessari sögu er Arnaldur 
minna upptekinn af samfélagsleg-
um efnum þótt alltaf örli í samfé-
lagslega vitund höfundarins sem 
skín í gegnum söguna: „Undirfólk, 
hefði Sigurður Óli sagt. … Í huga 
Sigurðar Óla átti það sannarlega 
við um glæpahyski og dópistalýð, 
sem hann sagði að væru einfald-
lega aumingjar, en líka allt annað 
fólk sem honum mislíkaði við af 
einhverjum ástæðum: ómenntað 
starfsfólk, afgreiðslufólk, verka-
menn, jafnvel iðnaðarmenn sem 
fóru óstjórnlega í taugarnar á 
honum.“  Ætli þokki Erlendar liggi 
ekki í bland í því að hann er næmur 
fyrir hroka sem svo víða finnst í 
samfélaginu og við könnumst mörg 
við jafnvel hjá okkur sjálfum. Þótt 
það sé reyndar ofsagt og hljómi 
nærri sem háð eins og sagt er á 
kápu að þessi karl sé „einhver dáð-
asta sögupersóna íslenskra nútíma-
bókmennta“?

Arnaldi er þökkuð tilurð íslensku 
glæpasögunnar og margir runnu í 
hans slóð. Á þeim vettvangi er sam-
keppnin hörð. Ekki bara við inn-
lenda smiði, heldur líka við nor-
rænu sögurnar, meginlandshöfunda 
og engilsaxnesku hefðina og þá 
amerísku. Hann stendur samt föst-
um fótum í íslenskri sagnahefð frá 
fyrri tíð, nokkuð sem ber að þakka. 
Hvað hann endist lengi á þessum 
skika skal ósagt látið. Hann skrifar 
sögur almenningi til skemmtunar, 
er fundvís á grunnkveikjur, eins og 
hér, í Kleifarvatni, og Grafarþögn 
– efni sem dugar langt sem grunn-
ur undir meginfléttu. Og meðan 
hann hefur nennu til að vinna í 
þessu formi er óhætt að lesendur 
munu fylgja honum. Svo er bara 
spurningin þegar gervi Erlends 
verður honum of þröngt og hann 
sækir inn á ný mið, önnur en 
spennusögurnar sem sýnilega 
heilla hann líka. Ég spái því að það 
styttist í frekari tilraunir.

Leiðin upp á fjallið

Höfundar Forlagsins munu alla 
fimmtudaga fram að jólum lesa 
upp úr glænýjum verkum sínum 
á Súfistanum, Laugavegi 18. Er 
fyrsti upplesturinn í kvöld og 
hefst kl. 20.

Þau sem lesa upp í kvöld eru:
Edda Andrésdóttir les upp úr 

bók sinni Í öðru landi – Saga úr 
lífinu, ljúfsárri og lágstemmdri 
frásögn dóttur sem horfir á eftir 
föður sínum hverfa inn í óminnis-
land Alzheimers-sjúkdómsins.

 Bárður Ragnar Jónsson les upp 
úr Breiðavíkurdreng, sögu sem 
hann skrifaði ásamt Páli Elísyni 
og byggist á reynslu þess 
síðarnefnda af hinu illræmda 
drengjaheimili á Breiðavík.

 Hildur Helgadóttir les upp úr 
bókinni Í felulitum, en bókina 
skrifaði Hildur eftir að hún fór til 
Bosníu á vegum íslenska utanrík-
isráðuneytisins.

Bækurnar sem lesið er úr eru á 
sérstöku tilboðsverði í bókaversl-
un Máls og menningar. 

Súfistakvöld

ARI JÓNS: söngur, trommur
SVENNI GUÐJÓNS: söngur, hljómborð
FINNBOGI KJARTANS: söngur, bassi
GÚI RINGSTED: söngur, gítar
SIGGI PEREZ: söngur, saxafónn, slagverk

Gamla dansstuðið endurvakið með trukki og dýfu

Föstudags- og laugardagskvöld





Kvikmyndarinnar 
American Gangster er beð-
ið með mikilli óþreyju en 
hún verður frumsýnd hér 
á landi um miðjan þennan 
mánuð. Söguþráðurinn er 
hálf lygilegur en er engu 
að síður byggður á sönnum 
atburðum.

Þó að lag GCD um kaupmanninn á 
horninu hafi verið samið um 
íslenskan díler þá á það einnig 
ágætlega við um glæpaforingjann 
Frank Lucas sem réð ríkjum í 
Harlem um miðjan áttunda áratug 
síðustu aldar. Lucas stjórnaði 
eiturlyfjahringnum Country Boys 
eða Sveitastrákum og stjórnaði 
heróínneyslu New York-búa með 
Blue Magic-dópi sínu. 

Árið 1976 hrundi veldið hins vegar 
þegar lögreglan hafði hendur í 
hári hans. Líkt og kaupmaður 
þeirra Bubba og Rúnars þá malaði 
Lucas og talaði og fékk dóm sinn 
styttan umtalsvert. Yfir hundrað 
stórum eiturlyfjainnflytjendum 
var kastað í steininn vegna upp-
lýsinga Lucas. Honum var því 
sleppt árið 1981 en var gripinn 
aftur glóðvolgur 1984 fyrir fíkni-
efnasölu. Hann losnaði úr fangelsi 
árið 1991, er í hjólastól en hefur 
dregið fram lífið á því að segja 
sögu sína. 

Kvikmyndin American Gangster 
er byggð á uppgangi Lucas í New 
York og það er stórleikarinn Denz-
el Washington sem fer með hlut-
verk glæpamannsins. Við stjórn-
völinn stendur Ridley Scott sem 
fékk síðan góðvin sinn Russell 
Crowe til að leika lögreglumann-
inn Richie Roberts.

Ævi Lucas er lyginni líkast. 
Hann fór að heiman sem táningur 
eftir að hafa orðið uppvís að 
íkveikju. Lucas kom til Harlem 
sautján ára og þá var hverfið nán-
ast sjálfstætt ríki blökkumanna í 
New York. Hann var strax kominn 

undir verndarvæng Ellsworths 
„Bumpy“ Johnson, einhvers fræg-
asta glæpaforingja hverfisins (svo 
frægur er Bumpy að Laurence 
Fishburn hefur leikið hann tvíveg-
is). Bumpy kenndi honum flestallt 
sem ungur og óharðnaður glæpa-
maður þarf að kunna en eftir að 
hann lést fór Lucas í langa ferð til 
Suðaustur-Asíu þar sem hann lagði 
á ráðin um hvernig mætti flytja 
inn heróín til Bandaríkjanna með 
öruggum hætti. Líkkistur banda-
rískra hermanna sem fallið höfðu 
í Víetnam-stríðinu urðu fyrir val-
inu og Lucas hefði varla getað 
hugsað sér betri flutningsleið, 
flugvélar bandaríska hersins.

Veldi Lucas var ógnarstórt og 
hann keyrði um á glæsibifreiðum 
milli þess sem hann fylgdist með 
útsendurum sínum á götunni úr 
Chevrolet-bifreið sinni sem kölluð 
var „Nellybell“. Lucas var hálf-
gerð vofa, lét lítið fyrir sér fara 
meðan á viðskiptunum stóð og 
varla vissi nokkur maður að hann 
væri aðalmaðurinn á bak við þenn-
an ótrúlega eiturlyfjahring. Talið 
er að Lucas hafi grætt yfir eina 

milljón dollara á dag enda bjó 
hann í fínni hótelsvítu og átti eign-
ir í Detroit, Los Angeles og Púertó 
Ríkó. Bílaflotinn var ekki af verri 
gerðinni, Corvetta, Rolls og Benz 
og þá var fataskápurinn fullur af 
sérsniðnum fötum frá öllum helstu 
tískuhönnuðum heims. 

Saga Lucas birtist fyrst á prenti 
í New York Times árið 2000 þegar 
blaðamaðurinn Mark Jakobsen 
rúntaði með Frank um götur Harl-
em og heyrði um glamúr-líferni 
glæpamannsins á þessum tíma. Í 
dag er Harlem ekki lengur þetta 
fríríki svartra í Bandaríkjunum 
heldur hafa þar risið verslunar-
miðstöðvar og skrifstofuhúsnæði. 
Hverfið er farið að njóta vinsælda 
hjá hvítu millistéttinni og ekki 
sakar að fyrrverandi Bandaríkja-
forseti, Bill Clinton, hefur aðsetur 
þar. Ferðalagið með Lucas um 
gamla hverfið er mikil skemmti-
lesning en í staðinn fyrir Corvett-
una eða Chevrolet keyrir hann um 
á blárri Toyotu. Og hann klæðist 
ekki lengur silkiskyrtum og flott-
um jakkafötum heldur er í gervi-
Timberlandjakka og með bláa der-
húfu frá olíufyrirtæki á hausnum.

Eftir töluverðar vangaveltur um framtíð 
Köngulóarmannsins – þrátt fyrir ótrúlega 
velgengni þriðju myndarinnar fannst mönn-
um hún einfaldlega ekki nógu góð – þá virð-
ast línurnar vera farnar að skýrast. Og 
Peter Parker virðist eiga sér framhaldslíf. 
Kvikmyndadeild Sony hefur tilkynnt að 
James Vanderbilt hafi verið ráðinn til skrifa 
handrit að fjórðu myndinni.

Vanderbilt gerði handritið að kvikmynd-
inni Zodiac sem fékk gríðarlega góða dóma 
og gæti gert góða hluti á komandi Óskars-
hátíð. Þetta þykir benda til þess að Sony ætli 
sér stóra hluti með fjórðu myndina og vilji 
laða leikstjórann Sam Raimi að verkefninu 
sem var víst að niðurlútum kominn eftir 
frekar harða dóma um síðustu mynd. Fáir 
geta gert sér hugarlund Köngulóarmann án 
Raimi sem hefur gert stórkostlega hluti 

fyrir þessa ofurhetju og Sony ætlar að 
leggja allt kapp á að fá hann um borð. Jafn-
framt hafa hvorki Toby 
Maguire né Kirsten 
Dunst gefið neitt upp 
um hvort þau vilja 
endurtaka leik-
inn en hafa 
sagt að ef 
Raimi sé 
klár þá bíði þau
ekki boðanna heldur 
svari kallinu.

Samkvæmt vefsíðu 
kvikmyndatímaritsins
Empire verða óþokk-
arnir sem ætla að koma 
Parker fyrir kattarnef í 
þessari mynd ekki fleiri 

en tveir. Líklegt er talið að 
annar þeirra verði The Lizard 
sem er hið illa sjálf Dr. Curts 
Connor, kennara Parkers.

Köngulóarmaðurinn aftur á stjá
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100 íslensk barnalög
eru komin í hagkaup

KR. 2.499

5 geislaplötur á frábæru verði.
Öll vinsælustu barnalögin í einum pakka!

Einnig fáanleg:
100 íslensk jólalög

KR. 2.499
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Hrönn Marinósdóttir, framkvæmdastjóri 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í 
Reykjavík, hefur afar gaman af elda-
mennsku og segist njóta sín vel í eldhúsinu. 
Hún býður lesendum upp á uppskrift að 
búlgarskri lambakjötssúpu sem hefur fylgt 
fjölskyldunni lengi.

„Mér finnst sérstaklega gaman að elda ef ég hef 
góðan tíma til þess,“ segir Hrönn sem er að baka 
súkkulaðiköku með dótturinni þegar Fréttablaðið 
nær af henni tali. Hún segist elda á hverjum degi. 
„Við erum stór fjölskylda með þrjú börn og 
leggjum mikla áherslu á að borða alltaf saman á 
kvöldin.“

Hrönn hefur búið víða um heim, meðal annars á 
Indlandi þar sem hún kynntist þarlendri matar-
gerð. „Ég bjó um tíma hjá indverskri fjölskyldu í 
Chennai á Suður-Indlandi. Ég fór reglulega inn í 
eldhús og fylgdist með matargerðinni. Þarna 
kynntist ég kryddjurtum sem ég vissi ekki einu 
sinni að væru til. Indversk matargerð tekur 
reyndar töluverðan tíma og ég hef ekki verið mjög 
dugleg við að elda hann eftir að ég kom heim.“

Meðfylgjandi uppskrift að búlgarskri kjötsúpu 
kemur frá móður Hrannar. „Þessi súpa hefur lengi 
verið í uppáhaldi. Hún er einföld, ódýr, holl og góð 
– full af næringarefnum. Ég er mjög hrifin af 
lambakjöti og finnst líka að það megi gera meira af 
því að nota baunir í matargerð,“ segir Hrönn. „Auk 
þess hæfir súpan þessum árstíma vel þegar fer að 
kólna og snjóa. Þá er svo gott að fá sér súpu og fá 
hita í kroppinn.“

Vínþjónasamtökin veittu í þriðja 
sinn á dögunum viðurkenninguna 
„Gyllta glasið“. Tíu evrópsk vín 
sem þykja skara fram úr í verð-

flokknum 1.490 til 2.490 kr. fengu 
viðurkenningu. Innflytjendur til-
nefndu 45 vín og Vínþjónasamtök-
in og fulltrúar birgja mynduðu 
dómnefndina sem blindsmakkaði 
vínin. Var mjótt á munum og í 
sumum tilfellum munaði bara einu 
stigi á milli vína. Spænsk vín voru 
áberandi og annað sem vakti 
athygli var hversu sammála dóm-
ararnir voru um gæði vínanna. 
Parker-skalinn svokallaði (frá 50 í 
100) var notaður og meðaleinkunn 
hjá flestum var á bilinu 83 til 85.

Í ár voru í fyrsta skipti veitt 
hvatningarverðlaun Vínþjónasam-
takanna og var það Fríhöfnin á 
Keflavíkurflugvelli sem hreppti 
verðlaunin. Þau hlaut Fríhöfnin 
fyrir að stuðla að aukinni vín-
menningu þannig að neytendur 
hafi betri aðgang að betri vöru 
með betri þekkingu. 

Gyllta glasið er liður í fjáröflun 
sem Vínþjónasamtökin standa að 
til að geta sent fulltrúa í keppni 
erlendis. Elísabet Alba Valdimars-
dóttir, vínþjónn á Hilton Reykja-
vík Nordica, hefur keppt undan-
farið fyrir Íslands hönd, síðast á 
Norðurlandamóti vínþjóna í 
Helsinki. Þar slógu konur í gegn 
og voru í þremur efstu sætum sem 
hefur aldrei gerst áður. 

Tíu vín fá gyllta glasið

Bergþór Pálsson sendi nýverið frá sér bókina Vina-
mót. Þar er að finna aragrúa ábendinga fyrir hvers 
kyns samkomur, bæði fyrir gestgjafa og gesti. 
Fréttablaðið fékk Bergþór til að gefa gestgjöfum 
þrjú bestu ráð sín. 

„Það er mjög hagnýtt að gera ítarlegan gátlista 
um leið og það liggur fyrir hvers eðlis boðið verð-
ur til þess að allt gangi eins og smurt og við getum 
verið afslöppuð þegar kemur að sjálfu boðinu,“ 
segir Bergþór. Á listann má skrifa niður verkefni 
fyrir hjálparkokka, hvað og hvenær á að kaupa inn 
og hvaða forvinna þarf að eiga sér stað fyrir 
veisluna ásamt öllu öðru sem fólki dettur í hug.

Bergþór bendir einnig á að best sé að bjóða upp 
á veitingar innan hálftíma eftir að boðið hefst. 
„Jafnvel þó að gestirnir séu ekki komnir. Gestir 
sem sýna þá tillitssemi að koma á réttum tíma eiga 
ekki að líða fyrir þá sem koma allt of seint,“ segir 
hann.

Hann segir þar að auki ekki vænlegt að taka upp 
gjafir og kort í boðinu sjálfu. „Þó að það sé gaman 
fyrir gesti að fylgjast með getur það breyst í mar-
tröð fyrir suma. Hugsið ykkur Friðgerði frænku 
sem kom með þessa fínu silfurskeið, en svo þurfti 
Olla endilega að koma með tvær alveg eins skeið-
ar,“ segir Bergþór kíminn. „Við eigum að virða 

þann hlýhug sem okkur er sýndur, taka upp gjafir 
í rólegheitum, njóta þeirra og þakka fyrir þær 
síðar,“ bendir hann á.

Bergþór ráðleggur gestgjöfum

Blóðugt nautakjöt hefur vinninginn
Ferskt pestó
Þú þarft ekki annað 
en ferska basilíku, 
ólívuolíu, hvítlauk, 
parmesanost og 
furuhnetur til að búa 
til þitt eigið pestó. 
Það bragðast 
margfalt betur en 
upp úr keyptri 
krukku.



Ásamt stórhljómsveit, strengjasveit, barna-, gospel- og karlakórum
undir stjórn Þóris Baldurssonar. Sviðsetningu annast Björn G. Björnsson.

Glæsilegustu jólatónleikar 
sem haldnir hafa verið hérlendis

Bjarni Arason
Eyjólfur Kristjánsson

Friðrik Ómar
Helgi Björnsson

Ragnar Bjarnason

Stefán Hilmarsson
Svala Björgvinsdóttir

Sigga Beinteins
og fleiri

 frábærir gestir

Björgvins Halldórssonar
Laugardaginn 8. desember

Laugardalshöllinni

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar

Mastercard forsala hefst í dag kl.10:00!
Almenn sala hefst á morgun.

Ný Jólagestaplata
væntanleg í nóvember.

Auk þess verða þrjár fyrri 
Jólagestaplöturnar fáanlegar

saman í hátíðarbúningi.

Stöð 2 og Coca-Cola kynna



Heather Mills, fyrrum eig-
inkona Sir Paul McCartney, 
hefur gagnrýnt breska 
fjölmiðla fyrir að „ýta sér 
að bjargbrúninni“. Í nýju og 
tilfinningaríku sjónvarps-
viðtali líkir hún framgöngu 
þeirra við þá meðferð sem 
Díana prinsessa fékk á sín-
um tíma. Segist hún jafn-
framt hafa fengið lífsláts-
hótanir og verið sjálf nærri 
því að fremja sjálfsvíg.

„Það var talað verr um mig í fjöl-
miðlum en barnaníðing eða morð-
ingja en samt hef ég eingöngu 
sinnt góðgerðamálum síðastliðin 
tuttugu ár,“ sagði Mills. „Þeir hafa 
kallað mig hóru, gullgrafara, geð-

sjúkling og lygara,“ sagði hún og 
bætti því við að hún hefði þurft að 
þola átján mánaða svívirðingar og 
4.400 illkvittnar blaðagreinar. „Ég 
var komin nærri því að fremja 
sjálfsvíg vegna þess að ég hugsaði 
með mér að ef ég dræpi mig þá 
yrði dóttir mín hólpin. Þegar hún 
er með mér verður hún nefnilega 
aldrei örugg.“

Mills, sem stendur í miðjum 
skilnaði við McCartney, segist að 
henni hafi ekki verið boðinn neinn 
peningur í málinu á sama tíma og 
hún þarf að greiða lögfræðikostn-
að sem sé kominn upp í rúmar 180 
milljónir króna. Hún segir að á 
sama tíma og hún reyni að vernda 
McCartney geri fjölmiðlar allt 
sem þeir geti til að koma höggi á 
hana. „Hvað gerðu paparazzi-ljós-
myndararnir við Díönu? Þeir eltu 
hana uppi og drápu hana,“ sagði 
Mills.

Leikkonan Angelina Jolie mætti á 
afhendingu hvatningarverðlauna blaða-
kvenna á Beverly Hills-hótelinu í Los 
Angeles í gær en eins og fram hefur 
komið sagði The Sun frá því í vikunni 
að Angelina ætti von á barni með 
Brad Pitt. Eins og sjá má á meðfylgj-
andi myndum var Angelina klædd í 
svart frá toppi til táar, síðbuxur, 

topp og jakka. Auk þess var hún ýmist 
með krosslagðar hendur eða setti hand-
leggina vandlega fyrir magann á annan 
hátt. Þetta gaf sögusögnunum byr undir 
báða vængi.

Angelina á fyrir dótturina Shiloh með 
Brad Pitt auk þriggja ættleiddra barna, 
þau Maddox, Zahöru og Pax. Ef það 
reynist rétt að Angelina og Brad eigi 
von á barni nú verður það þeirra 
fimmta. Frétt The Sun var byggð á 

fregnum ítalskra fjölmiðla sem sögðu 
Angelinu hafa þurft að aflýsa fyrir-
lestri þar í landi af persónulegum 
ástæðum. Talskona Pio Manzu-seturs-
ins, þar sem fyrirlesturinn átti að fara 
fram, sagði að getgátur ítalskra fjöl-
miðla væru á rökum reistar en vildi þó 
ekki beinlínis segja að Angelina væri 
ólétt af tillitssemi við einkalíf stjörn-
unnar. Sannarlega mikil tillitssemi þar 
á ferð.

Angelina felur þungunina

Stúlknasveitin Nylon sendir frá 
sér nýtt lag í dag og þykir þar 
kveða við nýjan tón í tónlistar-
stefnu tríósins. Lagið Shut up er 
að sögn kunnugra bæði þéttara og 
hraðara en önnur lög flokksins en 
þær Klara, Steinunn og Alma hafa 

verið í stífum æfingum í allt 
sumar. Shut Up verður annað 
tveggja nýrra laga á safnplötu 
sem væntanleg er í verslanir og 
því ljóst að þrátt fyrir hrakspár 
margra hefur Nylon síður en svo 
lagt árar í bát.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur umboðsmaður 
sveitarinnar, Einar Bárðarson, 
verið í sambandi við Walt Disney-
fyrirtækið um að koma þeim á 
framfæri í sjónvarpsþættinum 
High School Musical og hefur 
hann þar notið dyggrar liðveislu 
Magnúsar Scheving Latabæjar-
kóngs. Safnplatan er væntanleg í 
allar betri plötubúðir þegar nær 
dregur jólum en Shut up fer í spil-
un á útvarpsstöðvum í dag.

Nýtt lag frá Nylon í spilun í dag

Bubbi Morthens kemur fram á 
miðnæturtónleikum á Nasa föstu-
daginn 9. og laugardaginn 10. nóv-
ember ásamt hljómsveit sinni 
Stríði og friði. Æfingar eru þegar 
hafnar og ætlar sveitin að spila 
mörg af þekktustu lögum Bubba í 
bland við nýtt efni.

„Þetta verða flottir tónleikar, ég 
held að þeir geti ekki orðið annað,“ 
segir Bubbi. „Við gerðum þetta 
uppi á Akranesi á Írskum dögum í 
sumar og það var alveg rosalegt.“

Auk Bubba eru í Stríði og friði 
þeir Jakob Smári Magnússon, 
Guðmundur Pétursson, Pétur 
Hallgrímsson og Arnar Geir 
Ómarsson. Þetta verður að öllum 
líkindum í síðasta sinn sem sveitin 
kemur fram á þessu ári. Fram 
undan hjá Bubba eru mörg stór 
verkefni, þar á meðal plata sem 
hann tekur upp með Pétri Ben. 

Hefjast upptökur á henni í janúar. 
Miðaverð á tónleikana á Nasa er 
2.000 krónur auk miðagjalds.

Rosalegir tónleikar





Fita og önnur óhreinindi hverfa
skotvirkar á erfiða bletti eins og fitu, blek, vaxliti, 
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er úðað 
beint úr brúsanum á blettinn og síðan þurrkað. 
Þarf ekki að skola. Skilur ekki eftir leifar.

Burt með uppsafnaðan kísil
Frábært til að fjarlægja erfiða bletti, uppsöfnuð 
óhreinindi, fitu, gúmmíför, kísil og sápuskánir.
Notist á postulín, keramik, ryðfrítt stál o.fl. 
Auðvelt að skola og skilur ekki eftir himnu.

Burt með blettina!
Náðu burt blettum og öðrum óhreinindum úr
sófum og teppum með Contempo teppa- og 
blettahreinsi.

Helluborðið eins og nýtt
Helluborðið verður eins og nýtt  með Sterling 
keramikhelluhreinsi.

Skítur á veggjum ekki vandamál
Hvimleið fingraför og skítur á veggjum eru ekki
lengur vandamál með SD-20 hreinsiefninu.

Baugur keypti hlut í verslanakeðjunni Saks Fifth 
Avenue fyrr á árinu og nú berast fréttir af því að 
fyrirtækið velti fyrir sér yfirtöku á verslana-
keðjunni í félagi við arabísku samstæðuna 
Landmark Group. Ef svo fer halda Íslendingar 
innreið sína í eitt virtasta vöruhús Bandaríkja-
manna og jafnvel á heimsvísu. 

Aðalverslun Saks Fifth Avenue er, eins og 
nafnið gefur til kynna, til húsa á fimmtu 
breiðgötu í New York. Þar er að finna 
hæð á hæð ofan af hátískuvarningi 
og skódeildin varð sú fyrsta til 
að eignast eigið póstnúmer. Á 
meðal þeirra hönnuða sem 
selja varning sinn í Saks Fifth 
Avenue eru nöfn á borð við Dolce 
og Gabbana, Burberry, Chloé, Dior, 
Chanel, Prada, Gucci og Yves Saint 
Laurent, að fjölmörgum öðrum 
ónefndum. Ásamt Neiman Marcus, 
Bergdorf Goodman og Barneys New 
York, tilheyrir Saks Fifth Avenue hópi 
helstu lúxusverslana New York-borgar. 

Það er kannski til marks um hróður 
verslunarinnar að nafn hennar hefur 
ratað inn í fjölmargar kvikmyndir og 
sjónvarpsþætti, eins og Friends, Seinfeld 
og Clueless eru dæmi um. Í teiknuðu 

myndinni Shrek 2, í konungsríkinu óra-
langt í burtu, er jafnvel að finna systur-
búð Saks, sem þar heitir Saxon Fifth 
Avenue. Svo má náttúrulega ekki gleyma 
aðdráttarafli verslunarinnar, sem Winona 
Ryder féll fyrir þegar hún gerðist sek 
um búðarhnupl þaðan árið 2001.

Íslendingar á 5. breiðgötu

Kóngurinn Elvis Presley hefur 
endurheimt toppsætið yfir tekju-
hæstu stjörnurnar sem hafa farið 
yfir móðuna miklu. Elvis, sem var 
síðast á toppnum árið 2005, hefur 
undanfarið ár þénað tæpa þrjá 
milljarða króna.

Bítillinn John Lennon lenti í öðru 
sæti með rúma 2,6 milljarða og 
samkvæmt tölum heimasíðunnar 
Forbes.com varð teiknimyndahöf-
undurinn Charles M. Schulz í því 
þriðja. Í fjórða sæti lenti fyrrver-
andi félagi Lennons, George Harri-
son með 1,3 milljarða og Albert 
Einstein varð fimmti með rúman 
milljarð.

Elvis lést árið 1977 en þrátt fyrir 
það heldur hann áfram að raka inn 

peningum fyrir stefgjöld, geisla- 
og mynddiskasölu, ferðaiðnaðinn í 
tengslum við Graceland og fleira.

Leikkonan Marilyn Monroe var 

eina konan sem komst á listann. 
Rokkarinn Kurt Cobain, sem var í 
efsta sætinu í fyrra, komst ekki á 
listann í þetta sinn.

Elvis tekjuhæstur

Þekktustu töframenn lands-
ins koma fram á sýningu í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu í 
kvöld. Gestur kvöldsins er 
breski töframaðurinn David 
Jones sem hlakkar til að sjá 
til íslenskra kollega sinna.

Hið íslenska töframannagildi heita 
samtök áhugafólks um töfra og 
töfrabrögð og standa þau fyrir 
töframannasýningu í Hafnarfjarð-
arleikhúsinu kl. 21 í kvöld. Þar 
munu stíga á svið þekktustu töfra-
menn Íslands í dag; Ingó Geirdal, 
Jón Víðis og Lalli töframaður, 
ásamt frumkvöðli töframennsku á 
Íslandi, Baldri Brjánssyni, sem 
mun frumsýna nýtt töfrabragð. 
Aldrei áður hafa allir helstu töfra-
menn Íslands sýnt á sama viðburði. 
Kynnir sýningarinnar er Björgvin 
Franz Gíslason, leikari og meðlim-
ur Hins íslenska töframannagildis.

Stærsta stjarna sýningarinnar 
er þó hinn margverðlaunaði breski 
töframaður David Jones, sem 
nýtur mikillar virðingar í alþjóð-
legu samfélagi töframanna. Jones 
er frægur fyrir líflega sviðsfram-
komu og þykir ekki síður uppi-
standari en töframaður. „Ég læt 
hluti hverfa, les hugsanir áhorf-
enda og sýni spilagaldra, en sýn-
ingin mín er blanda af göldr-
um og gríni,“ segir Jones 
í samtali við Frétta-
blaðið.

„Ég hlakka til að sjá hvað íslensk-
ir starfsbræður mínir hafa fram að 
færa, en ég hef aðeins séð örlítið af 
brögðum tveggja þeirra,“ segir 
Jones. Í gær hélt hann námskeið 
fyrir meðlimi Hins íslenska töfra-
mannagildis og kenndi þeim frum-
samin töfrabrögð sín. Hann er 
alvanur að halda slík námskeið 
fyrir breska töframenn og hefur 
einnig gefið út kennsluefni á DVD-
mynddiskum.

Jón Víðis Jakobsson er forseti 
Hins íslenska töframannagildis og 
höfundur Töfrabragðabókarinnar 
sem kom út árið 2005. Í samtali við 
Fréttablaðið segir hann félagið 
hafa verið stofnað í þeim tilgangi 
að auka áhuga samfélagsins á töfr-
um og koma töfrabrögðum á fram-
færi með sýningum sem þessum. 
„Þetta er fyrsta töfrasýningin á 
vegum félagsins en ætlunin er að 
halda slíka sýningu árlega, hvort 
sem við fáum aftur stórt nafn að 
utan eða ekki,“ segir Jón, og bætir 
við að íslenskir töframenn standi 

sig vel á alþjóðlegum mæli-
kvarða. Félagið er 

aðili að heims-
ins stærstu 
félagasam-
tökum töfra-
manna, Inter-
national

Brotherhood of 
Magicians, sem 

í eru um 13.000 
meðlimir.

Hið

íslenska töframannagildi var stofn-
að 29. febrúar síðastliðinn, vænt-
anlega með töfrum því sá dagur 
rann aldrei upp. Félagsmenn hitt-
ast mánaðarlega til að ræða þetta 
sameiginlega áhugamál, sýna hver 
öðrum brögð sín og bæta þekkingu 
sína og færni í listinni. Félagsmenn 
eru nú 20 talsins og athygli vekur 
að í hópnum er engin kona. „En ég 
er viss um að til eru margar góðar 
töfrakonur á Íslandi sem láta lítið 
fyrir sér fara,“ segir Jón og vonar 
að þær fari að skjóta upp kollin-
um.

Aðeins örfá sæti eru laus á sýn-
inguna í kvöld og nálgast má miða í 
síma 555 2222 eða á www.midi.is.
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EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.10
THE HEARTBREAK KID kl. 6 - 8
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6
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14

7
16
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DARK IS RISING  kl.5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl. 8
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.5.40
HALLOWEEN kl. 10.20
SUPERBAD  kl.5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.20

DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.15
THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 5.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EASTERN PROMISES kl. 5.40 - 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 8 - 10
THE KINGDOM kl. 8 - 10.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

"Viggo Mortensen fer 
á kostum!"

- T.S.K., 24 stundir

"Með því besta sem 
hægt er að sjá um 
þessar mundir!"

- F.G.G., Fréttablaðið

FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG 
WACHOWSKI BRÆÐRUM, 

HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

AÐ SANNAR HETJUR 
GEFAST EKKI UPP!

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE INVASION kl. 8D - 10:20D 16

THE INVASION kl. 5:30 - 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6 L

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:30 12

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:20 16

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

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L
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DARK IS RISING kl. 6 - 8 7

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6  L
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THE KINGDOM kl. 10:10 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10:10 L

SUPERBAD kl. 8 12

HALLOWEEN kl. 10:20 16

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 6 L

THE INVASION kl. 8 16

STARDUST kl. 5:40 - 8 10

THE HEARTBREAK KID kl. 8 L

THE BRAVE ONE kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:20 16

HALLOWEEN kl. 10:20 16
KKURU EYRIRIAKK

FAFAFAAAFABABBABABABAB KKKKKKKAAAAAAÁLÁLÁLÁLÁLÁ

LFFOSSISIISSSSEL

FLFLFFFFF AVÍKKEKEKEKEKEKE

RINNGLUNNIKR
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THHE BBRAVAVAVVAVAVE ONONONE ONE NE OE EE kl. 8 - 10:20 16

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

ASSTTRRÓÓPPPÍÁP ÁÍÁÍÁÁ kl. 6 L

RATATOUIOUIOUILLELLELLE M/-M ÍSLSLLÍSL TAL kl. 5:30 L

THETHETHET INVAINVAINVASIONSIS N 6D 8:220-8 D-10:330D 16

DARKARKARKARKRKRK IS ISIS RISIRISIRIS NGNGNGG kl. 6 - 8 7

ÍÞRÓTAHEAHEHEHETJANTJANTJANT M/- ÍSL TALT kl. 6 L

IN THE LANDD OF WOF WOF WOMENOMEN kl. 8 - 10:10 L

THE KINGDOMM kl.klklkl.kl. 10: 1 1 1 110 kk 10

GOOD LUCK CHUCK 8 - 10:10kl. 8K L

SUPERBAD kl. 8 12

HALLOWEEN kl. 10:20 1611

ÍÞRÓTTAHAHAHHHETJAETJAETJAETJJAAAAAANNNNN m/ís/ísl tal talili 6 kl. 6 L

THHE INNVVASISIOSIOSIOONONONOON kkkl. 8 16

STARDUST kl.kl.kk  5:4 5 5 5 0 - 8T 10

THE HEARTBRREAK KID kl.kl.kl.kl.kl. 8 888 L

THE BRAVE ONE kl.kl.kl. 88 8 16

3:10 TO YUMA kl. 110:10:10:2020200A 16

HALLOWEEN kl. 10:0:0:20202022020 16
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 5.45, 8 og 10.15 12
3:10 TO YUMA kl. 5.30 og 10.15 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

„Hafnarfjörður er í mínum huga 
höfuðborg alheimsins. Ég fer helst 
ekkert út fyrir Hafnarfjörð nema í 
neyð,“ segir Haraldur Freyr Gísla-
son, eða Fulli kallinn, sem hefur 
gefið út sína fyrstu sólóplötu, 
Hafnarfjörður – Capital of the 
Universe.

Haraldur, sem hefur getið sér 
gott orð sem trommari Botnleðju, 
segist hafa unnið við plötuna í eitt 
og hálft ár. „Ég byrjaði á henni 
þegar við vorum orðnir latir að 
mæta á æfingar í Botnleðju. Þá gaf 
konan mér upptökukerfi og ég fór 
að taka upp plötu. Ég gerði hana 
mest sjálfur heima hjá mér og uppi 
í bústað,“ segir Halli. „Þetta hefur 
verið mjög skemmtilegt. Maður 
verður alveg heltekinn þegar 
maður byrjar á einhverju svona. 
Ég spilaði á öll hljóðfærin sjálfur 
nema að ég fékk hjálp við kontra-
bassa, brass og fiðlu.“

Léttleikinn er í fyrirrúmi á plöt-
unni og segist Halli einfaldlega 
vera þannig týpa. „Ég er rosalega 
lítið fyrir að taka hlutina of alvar-
lega. Það fer voða mikið í mig 
þegar fólk er að taka sig of alvar-
lega. Ég er þannig karakter að það 
þarf að vera smá gleði í gangi þótt 
tónlistin geti verið alvarleg. Mér 
þykir rosalega gervilegt að deyja 
fyrir listina.“

Að sögn Halla er nafnið Fulli 
kallinn ekkert endilega tengt 
áfengi. „Maður getur verið fullur 
af hugmyndum, vitleysu og svo 
mörgu öðru. Fulli kallinn er sorg-
legur maður. Það eiga margir sinn 
fulla kall þó svo að það séu ekki 
þeir sjálfir. Fullir kallar hafa áhrif 
á líf margra.“

Má ekki taka sig of alvarlega

Þá er hún loks komin platan sem á 
að fylgja eftir einni af dáðustu plöt-
um síðustu ára í íslenskri tónlist, 
Mugimama Is This Monkey Music? 
sem toppaði árslista flestra 
tónlistaráhugamanna árið 2004. 
Mugison hefur ekki setið auðum 
höndum á þessum þremur árum 
sem eru liðin fá útkomu Mugimama. 
Hann hefur spilað töluvert í útlönd-
um til að fylgja erlendum útgáfum 
hennar eftir og hann er búinn að 
gera tónlist við tvær kvikmyndir; A 
Little Trip to Heaven og Mýrina. 
Svo hefur hann unnið að nýju plöt-
unni sem er hér til umfjöllunar, 
Mugiboogie.

Fjöldi tónlistarmanna kemur við 
sögu á Mugiboogie, en hljómsveitin 
sem myndar kjarnann á henni er 
skipuð Arnari Gíslasyni trommu-
leikara, Guðna Finnssyni bassaleik-
ara og Davíð Þór Jónssyni hljóm-
borðsleikara. Allt toppmenn. Auk 
þeirra spila á plötunni gítarleikar-
arnir Pétur Ben og Björgvin Gísla-
son, strengjasveit og fleiri. Sjálfur 
syngur Mugison og spilar á gítara.

Mugiboogie er mjög fjölbreytt 
tónlistarlega. Hún byrjar á hávær-
um og rafmögnuðum glysrokk-
trylli, Mugiboogie, en strax á eftir 
kemur hið órafmagnaða Pathetic 
Anthem þar sem Mugison er einn 
með kassagítarinn og Rúna syngur 
með. Þriðja lagið, To the Bone, ein-
kennist af hammond og moog-spili 
Davíðs Þórs og grípandi viðlagi og 
fjórða lagið er svo rokkslagarinn 

Jesus Is a Good Name to Moan. Frá-
bær byrjun. Og það á ekkert eftir 
að versna. Í fimmta laginu, hinu 
ljúfa George Harrison, minnir 
röddunin á Bítlana, (sem hlýtur að 
teljast við hæfi!) og áður en yfir 
lýkur höfum við svo fengið að heyra 
svartasta dauðarokk, ljúft kammer-
popp með selestu og strengjasveit, 
léttsýrða boogie-tónlist, naum-
hyggjulegt þjóðlagapopp og loks 
æstan gospelblús í laginu Sweetest 
Melody sem lokar plötunni. Enn 
eitt snilldarlagið. Það aðdáunar-
verða er að allt gengur þetta upp. 
Þó að tónlistin sé fjölbreytt heldur 
söngur Mugisons plötunni saman 
og þessi ákveðni blúsþráður sem 
litar allt það sem hann gerir.

Mugiboogie er frábær plata. 
Stórvirki. Hún er gegnsýrð af áhrif-
um úr tónlistarsögunni, en líka per-
sónuleg og framsækin og tekst 
þannig að vera bæði gamaldags og 
nútímaleg, sígild og framsækin. 
Það hjálpast líka allt að við að gera 
hana svona góða: Flottar laga-
smíðar, góðir textar, eiturferskur 
hljómur, útpældar og stundum svo-
lítið geggjaðar útsetningar, 
snilldarlegur hljóðfæraleikur og 
magnaður söngur. Mugison syngur 
af svo mikilli innlifun og sannfær-
ingu að það er eins og hann sé 
stöðugt í leiðslu að boða fagnaðar-
erindið. Ég hef reynt mikið að finna 
eitthvað að Mugiboogie, en mér 
tekst það ekki.

Eitt af því sem vakti athygli við 

Mugimama var flott umslag. Mugi-
son klikkar ekkert í þeim málum nú 
frekar en fyrri daginn. Mugiboogie 
kemur í skemmtilega samanbrotnu 
svörtu leðurlíkisumslagi og inni í 
því er lítið myndskreytt textakver 
með gotnesku letri sem minnir 
helst á sálmabók. Flott eins og 
annað við þessa mögnuðu plötu.

Stórvirki Mugisons



Fyrsta plata hljómsveitarinnar 
Bloodgroup, Sticky Situation, 
kemur út 7. nóvember á vegum 
Síldar ehf. sem er útgáfufélag 
sveitarinnar. Á plötunni eru ellefu 
lög sem voru að mestu leyti tekin 
upp í félagsheimilum úti á landi. 

Bloodgroup samanstendur af 
Halli, Ragga, Lilju, Janusi og 
Benna, en sá síðastnefndi gekk til 
liðs við hljómsveitina þegar platan 
var tilbúin. Eftir góða frammi-
stöðu á Iceland Airwaves skrifaði 
sveitin undir samning um staf-
ræna dreifingu við útgáfufyrir-
tækið Awal. Kemur platan einmitt 
út á iTunes á þeirra vegum. Næstu 
tónleikar Bloodgroup verða á 
Organ 15. nóvember.

Fyrsta plata 
Bloodgroup

Bandaríski söngvarinn og 
leikarinn Robert Goulet er látinn, 
73 ára að aldri. Goulet lá á 
sjúkrahúsi þar sem hann beið eftir 
lungnaígræðslu þegar hann dó.

Goulet sló í gegn í söngleiknum 
Camelot árið 1960 og eftir það 
kom hann fram í hinum ýmsu 
söngleikjum og sjónvarpsþáttum. 
Var hann meðal annars tíður 
gestur í The Ed Sullivan Show, auk 
þess sem hann kom oft fram í Las 
Vegas. Goulet lék einnig í fjölda 
kvikmynda, þar á meðal Atlantic 
City og gamanmyndinni The 
Naked Gun 2 1/2. 

Goulet lést 
á sjúkrahúsi

Hljómsveitirnar Hjálmar og 
Klassart halda tónleika í Andrew’s 
Theatre á Vallarheiði í gömlu 
herstöðinni næstkomandi laugar-
dag. Hjálmar gefa út sína þriðju 
plötu, Ferðasót, innan tíðar eftir 
mannabreytingar og er fyrsta 
lagið, Leiðin okkar allra, þegar 
farið að hljóma á öldum ljósvakans. 
Klassart hefur fengið góða dóma 
fyrir sína fyrstu plötu, Bottle of 
Blues, sem kom út fyrr á árinu.

Tónleikarnir eru á vegum 
útskriftarhóps Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja, í samstarfi við 
Landsbankann og Nemendafélag 
FS. Tónleikarnir hefjast klukkan 20 
og eru miðar seldir við inngang á 
2.000 krónur.

Hjálmar í 
herstöðinni

Félagarnir Baddi og Diddi Fel úr 
rappsveitinni Forgotten Lores 
hafa stofnað útgáfufyrirtækið 
Cox Butter sem ætlar að gefa út 
alla sína framleiðslu á netinu án 
endurgjalds.

„Ég og Diddi Fel vorum í sumar 
tilbúnir hvor með sína plötuna og 
vorum að velta fyrir okkur mögu-
leikum varðandi útgáfu sem 
maður hefur á Íslandi sem rapp-
tónlistarmaður. Miðað við pening-
inn og tímann sem fer í að gefa út 
plötur þá borgar það sig sjaldn-
ast, sérstaklega ef þú ert með 
minni verkefni,“ segir Baddi. 
„Við duttum á þessa hugmynd 
sem grundvöll fyrir listamenn að 
koma frá sér efni sem þeir ættu 
erfitt með að koma frá sér ann-
ars. Þetta eru lítil hliðarverkefni 

og „sólóproject“ sem menn vilja 
koma frá sér án þess að tapa pen-
ingum. Svo veit maður aldrei í 
framtíðinni. Kannski verður þetta 
að alvöru útgáfu.“

Stutt er síðan Radiohead gaf út 
sína nýjustu plötu á netinu þar 
sem fólk réð því hvort það borg-
aði fyrir hana og vakti það mikla 
athygli fjölmiðla. „Radiohead er 
náttúrulega ekki fyrst til að gera 
þetta. Við töluðum um þetta þegar 
við vorum nýbyrjaðir í Forgotten 
Lores 2000 eða 2001 og það hafa 
margir gert þetta síðan en Radio-
head er stærsta nafnið til að gera 
þetta hingað til,“ segir Baddi.

Fyrsta platan sem verður gefin 
út undir merkjum Cox Butter 
verður samstarfsplata Didda Fel 
og Gunna Maris, Hvernig rúllar 

þú? Heimasíða útgáfunnar, cox-
butter.com, er í smíðum um þess-
ar mundir auk þess sem síðan 

myspace.com/coxbutter er þegar 
komin í loftið.

Gefa plöturnar á netinu

Menntaskólinn í Kópavogi hlaut viðurkenningu 
Jafnréttisráðs í ár fyrir skýra og virka jafnréttis-
stefnu gagnvart nemendum og starfsfólki.

Skólinn hefur lagt áherslu á jafnrétti í skólanámskrá, launajafnrétti og 
jafnan hlut karla og kvenna við stjórnun skólans.

Við erum stolt af Menntaskólanum í Kópavogi og vonum að sem flestir 
taki sér hann til fyrirmyndar.

       KópavogsbærMenntaskólinn í Kópavogi hlaut
einnig jafnréttisviðurkenningu 

Kópavogsbæjar árið 2006.

Til hamingju
Menntaskólinn
í Kópavogi



Valur er klárlega meistaraefni næstu ára

 Heiðar Helguson hefur 
ekki í hyggju að gefa kost á sér á 
nýjan leik í landsliðið þó svo það 
sé búið að skipta um landsliðs-
þjálfara. Heiðar segir að ástæðan 
fyrir því að hann hætti að gefa 
kost á sér hafi ekki haft neitt með 
Eyjólf að gera og því sé staðan 
óbreytt hjá sér.

„Eyjólfur var ekki ástæðan 
fyrir því að ég hætti á sínum tíma. 
Ég gaf það út að ástæðan væri að 
skrokkurinn á mér þyldi illa svona 
mikið álag. Annars á maður aldrei 
að segja aldrei en eins og staðan 
er í dag hef ég ekki í hyggju að 
gefa kost á mér á nýjan leik,“ 
sagði Heiðar við Fréttablaðið í 
gær en hann er meiddur sem 
stendur og hefði þar af leiðandi 
aldrei getað gefið kost á sér í 
Danaleikinn.

Heiðar tók aðeins þátt í þremur 
leikjum í upphafi tímabilsins og 
skoraði í þeim eitt mark. Hann 
meiddist svo illa á ökkla og varð 
að fara í aðgerð í byrjun sept-
ember sem hann er enn að jafna 
sig eftir.

„Ökklinn hefur verið aðeins 
lengur að jafna sig en ég var að 
vonast til. Aðgerðin tókst samt vel 
og það er allt í lagi með ökklann 
sem slíkan. Ég þarf bara að fara 
örlítið hægar í sakirnar en talið 
var í fyrstu. 

Ef allt gengur að óskum get ég 
farið að spila eftir svona þrjár 
vikur,“ sagði Heiðar sem hefur 
ekkert spjallað við nýja stjórann, 
Gary Megson, og veit því ekki 
hvort hann sé inni í hugmyndum 
stjórans sem tók við af Sammy 
Lee á dögunum en Sammy hafði 
mikla trú á Heiðari og fór um hann 
fögrum orðum á sínum tíma.

„Annars get ég ekki neitað því 
að ég er að verða ansi óþreyjufull-

ur í að komast aftur almennilega 
af stað. Það var mjög svekkjandi 
að lenda í svona meiðslum í upp-
hafi tímabils. 

Það er samt alltaf betra að vita 
hvað sé að manni og hvenær 
maður komist aftur af stað heldur 
en að hafa ekki hugmynd um hvað 

sé að sér. Nú styttist í að ég verði 
klár og þá tekur við að sanna sig 
fyrir nýjum stjóra,“ sagði Heiðar 
sem skrifaði undir þriggja ára 
samning við Bolton síðasta sumar 
eftir að hafa verið keyptur frá 
Fulham.

Heiðar Helguson segir að brotthvarf Eyjólfs Sverrissonar úr starfi landsliðsþjálf-
ara hafi engin áhrif á hans ákvörðun um að gefa ekki kost á sér í landsliðið. 
Eyjólfur hafi ekki verið ástæðan. Heiðar er meiddur og hefur lítið spilað í vetur.

 Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari sagði við Frétta-
blaðið í gær að líklega yrði geng-
ið frá ráðningu á aðstoðarlands-
liðsþjálfara í dag.

Líklegast er talið að Pétur Pét-
ursson verði ráðinn í starfið.  
Ólafur staðfesti að hann kæmi 
sterklega til greina en þeir hitt-
ust á þriðjudag til að ræða 
málið.

Hingað til hefur verið talið lík-
legt að Leifur Garðarsson, þjálf-

ari Fylkis og fyrrverandi aðstoð-
armaður Ólafs, verði með félaga 
sínum á ný en Ólafur sagði í gær 
að ekki gengi upp að ráða þjálf-
ara sem væri að þjálfa í Lands-
bankadeildinni.

Pétur er þjálfari 2. flokks hjá 
Breiðablik og hefur verið undan-
farin tvö ár. Hann hefur meðal 
annars þjálfað KR sem hann 
gerði að Íslandsmeisturum á 
sínu fyrsta ári með liðið sumarið 
2000.

Pétur við hlið Ólafs?

 Enska knattspyrnusam-
bandið hefur ákveðið að sækja 
um HM árið 2018 en ákvörðunin 
er tekin í kjölfar þess að FIFA 
ákvað að breyta núverandi 
úthlutunarfyrirkomulagi.

England reyndi síðast að fá HM 
árið 2006 en þá hlaut Þýskaland 
hnossið.

England mun væntanlega 
keppa við Ástralíu, Kína, Rúss-
land, Bandaríkin, Holland, 
Mexíkó og Belgíu sem öll eru 
talin hafa áhuga á að halda 
keppnina eftir ellefu ár. 

Allar umsóknir þurfa að berast 
FIFA fyrir lok árs 2009 og FIFA 
mun tilkynna hvaða þjóð fær að 
halda keppnina í október árið 
2011.

Næsta HM fer fram í Suður-
Afríku 2010 og árið 2014 er komið 
að Brasilíu eins og greint var frá 
fyrir nokkrum dögum.

England vill 
HM árið 2018

 Ragnar Sigurðsson er lof-
aður við hvert tækifæri í sænsku 
pressunni og nú síðast valdi spek-
ingur heimasíðu sænska knatt-
spyrnusambandsins Ragnar besta 
leikmann tímabilsins ásamt Henke 
Larsson hjá Helsingborg. 

Stefan Thylin hefur skrifað um 
knattspyrnu í fjölda ára í Svíþjóð 
og unnið hjá virtustu blöðum 
landsins. Hann segir Ragnar hafa 
verið frábæra uppgötvun og þar 
sé leikmaður á ferðinni sem sé í 
alþjóðlegum klassa. 

Ragnar spilaði alla 26 leiki tíma-
bilsins með meistaraliði IFK Göte-
borg og hefur verið hrósað fyrir 
að gera aðra leikmenn í liðinu 
betri. Larsson sneri aftur til Sví-
þjóðar eftir að hafa spilað með 
nokkrum af bestu liðum Evrópu 
og var með 9 mörk og 13 stoðsend-
ingar í 22 leikjum.

Ragnar og Henke bestu 
leikmenn deildarinnar
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Við notum Shell Helix smurolíurVörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

FÓLKSBÍLA- OG JEPPADEKK

Afsláttur
15% afsláttur af öllum 
Michelin dekkjum undir 
fólksbíla og jeppa og 20%
afsláttur af allri vinnu við 
að gera þau tilbúin og 
koma þeim undir bílinn, 
þar með talið umfelgun 
og míkró skurður og  

negling ef um 
slíkt er að ræða.

Opnar

12. nóvember!

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta



 Cesc Fabregas hefur 
byrjað stórkostlega á þessu tíma-
bili; er þegar búinn að skora níu 
mörk á tímabilinu og stjórnar 
umferðinni á miðju Arsenal, sem 
er örugglega skemmtilegasta fót-
boltaliðið í ensku úrvalsdeildinni 
í dag. 

Lundúnaliðið, sem var spáð 
slöku gengi eftir brotthvarf 
Thierrys Henry, hefur blómstr-
að, ekki síst þökk sé framgöngu 
Spánverjans unga sem er orðinn 
einn umtalaðasti knattspyrnu-
maður heims. Í stað þess að baða 
sig í sviðsljósinu og dýrðarljóm-
anum hefur Fabregas um annað 
en fótbolta að hugsa í frítíma 
sínum því hann er farinn aftur í 
skóla. Enska blaðið Daily Mail 
komst á snoðir um skólagöngu 
kappans.

„Mér gekk vel í skóla þegar ég 
var í Barcelona en varð að hætta 
námi þegar ég kom hingað,“ sagði 
Fabregas, sem kom til Arsenal 
þegar hann var sextán ára. 
Fabregas hóf fjarnám í haust og 
er læra fög eins og stærðfræði, 
vísindi, spænsku, katalónsku, 
ensku og frönsku. 

Spánverjinn snjalli er að undir-
búa sig til að komast inn í háskóla 
en til þess þarf hann að ná öllum 
prófunum sem eru í maí og klára 
síðan annað undirbúningsár. 

Fabregas fer ekki hinar hefð-
bundnu leiðir í námi sínu og sem 
dæmi koma spænskir kennarar 

og hjálpa honum með stærðfræð-
ina og vísindin í fjóra klukkutíma 
á viku og eins fær hann hjálp frá 
Spáni í gegnum vefmyndavél. 
Hann mun samt mest treysta á 
sjálfan sig og lærir heima og á 
keppnisferðunum.

„Ég leggst yfir bækurnar þegar 
ég er ferskur og óþreyttur því 
það er til lítils að læra heima 
þegar ég er þreyttur. Ég tek líka 
skólabækurnar með í keppnis-

ferðirnar ef mér skyldi leiðast,“ 
segir Fabregas. 

Aðalástæðan fyrir því að 
Fabregas er sestur á skólabekk 
er vilji foreldrar hans. 

„Mamma og pabbi vildu að ég 
færi aftur í skóla og ég er bæði 
að gera þetta fyrir þau en eins er 
þetta mjög góður undirbúningur 
fyrir framtíðina,“ segir Fabregas, 
sem finnur ekki fyrir neinni 
pressu þótt hann sé mikið í sviðs-
ljósinu þessa daganna.

„Mér líkar vel við þetta. Ég 
veit að ég get spilað hvern ein-
asta leik og hverja einustu min-
útu. Ég finn ekki fyrir pressu út 
frá því sem fólk segir um mig,“ 
segir Fabregas, sem er sáttur við 
lífið og tilveruna innan sem utan 
vallar. 

Íslenskir knattspyrnumenn 
hafa einnig stundað nám með 
atvinnumennskunni og eru lög-
fræðingarnir Guðni Bergsson og 
Árni Gautur Arason bestu dæmin 
um það. 

Það vakti líka athygli að Theó-
dór Elmar Bjarnason hélt áfram í 
skóla eftir að hann fór út til 
skoska knattspyrnuliðsins Celtic 
og ljóst að ungir knattspyrnu-
menn geta ekki bara tekið Fabre-
gas sér til fyrirmyndar innan 
vallar því utan vallar er hann að 
sýna það og sanna að nám með 
fótbolta er raunhæfur og áhuga-
verður kostur fyrir atvinnumenn 
í boltanum.

Tekur skólabækurnar með 
sér í keppnisferðirnar 

 Bandaríkjamaðurinn 
Darrell Flake sem spilar með 
Skallagrími hefur skilað mestu til 
síns liðs í fyrstu fjórum umferð-
um Iceland Express deildar karla 
og er ennfremur sá leikmaður sem 
hefur tekið flest fráköst að meðal-
tali í leik. Þórsarinn Cedric Isom 
hefur skorað mest allra leikmanna 
en þeir Justin Shouse hjá Snæfelli 
og Samir Shaptahovic hjá Tinda-
stóli hafa gefið flestar stoðsend-
ingar að meðaltali í fyrstu fjórum 
leikjunum.

Þórsarinn Cedric Isom er stiga-
hæsti leikmaður Iceland Express 
deildar karla eftir fyrstu fjórar 
umferðirnar. Isom hefur skorað 
25,3 stig að meðaltali í leik eða 1,8 
stigum meira að meðaltali en  
Darrell Flake í Skallagrími sem 
kemur næstur.

Isom hefur skorað meira með 
hverjum leik, skoraði 21 stig í 
fyrsta leiknum á móti ÍR, þá 22 
stig á móti Njarðvík, 28 stig á móti 
Keflavík og loks 30 stig í síðasta 
leik á móti KR. 

Skallagrímsmaðurinn Darrell 
Flake hefur tekið einu frákasti 
meira en George Byrd hjá Hamri 
en Flake er með 12 fráköst að 
meðaltali í leik. Þórsarinn Óðinn 
Ásgeirsson er efstur íslensku leik-
mannanna með 10 fráköst að með-
altali en hann hefur tekið einu frá-
kasti fleira en Ómar Sævarsson 
hjá ÍR.

Leikstjórnendurnir Justin 
Shouse hjá Snæfelli og Samir 
Shaptahovic hjá Tindastóli eru 
efstir og jafnir í stoðsendingum 
en báðir hafa þeir átt 7,5 stoðsend-
ingar að meðaltali í leik. Keflvík-
ingurinn Magnús Þór Gunnarsson 
er efstur íslensku leikmannanna 
en hann hefur gefið 6,5 stoðsend-
ingar að meðaltali í leik.

Frábær frammistaða Darrells 
Flake hefur skilað 31,5 fram-
lagssstigum til liðsins en liðið 
hefur aftur á móti aðeins unnið 
einn af fyrstu fjórum leikjum 

sínum og tapað bæði með 2 stigum 
og í framlenginu. Flake hefur 
skorað 23,5 stig og tekið 12 fráköst 
að meðaltali auk þess að nýta 57 
prósent skota sinna og 70 prósent 
vítanna. Hann hefur nokkuð for-
skot á þá Donald Brown hjá Tinda-
stóli og Cedric Isom hjá Þór Ak. 
sem hafa skilað 25,5 framlagsstig-
um til sinna liða. 

Í fjórða sæti er síðan efsti 
Íslendingurinn á listanum, Brent-
on Birmingham hjá Njarðvík. 
Snæfellingarnir Sigurður Þor-
valdsson og Hlynur Bæringsson 
og Grindvíkingurinn Páll Axel Vil-
bergsson komast einnig í hóp tíu 
efstu leikmanna í framlagi til 
sinna liða.

Fimmta umferðin hefst í kvöld 

með fimm leikjum og sjötti leikur-
inn er síðan milli Hamars og Snæ-
fells í Hveragerði á morgun. Í 
kvöld mætast KR-Njarðvík í DHL-
Höllinni,  Stjarnan og Þór Akur-
eyri spila í Garðabæ, Tindastóll og 
Grindavík mætast á Sauðárkróki, 
Skallagrímur tekur á móti Fjölni í 
Borgarnesi og topplið Keflavíkur 
fær ÍR í heimsókn.

Fimmta umferð Iceland Express deildar karla hefst í kvöld og Fréttablaðið skoð-
ar í dag hvaða leikmenn eru efstir í tölfræðinni í fyrstu fjórum umferðunum.

*Sá sem vinnur 500.000kr fær einn dag til að kaupa sér vörur í verslunum BT
að andvirði 500.000 kr. Leik lýkur 21 nóvember 2007 23:59 . Vinningar verða afhendir hjá

BT Skeifunni. Reykjavík. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
Ef það tekur þig lenur en 5 mín. að svara spurningu þarftu að byrja leikinn aftur.

Hafðu
hraðann á!BT gefur500.000 kr!
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Í auka vinning eru: Fartölvur, PSP tölvur,
PS3 Tölvur, GSM símar, Medion Videoplayer, 

Bíómiðar á Ævintýraeyju Ibba eða Mr. Woodcock,
DVD myndir, geisladiskar tölvuleikir og fullt af Pepsi!



 Liverpool hefur sett af 
stað rannsókn í kjölfar þess að 
launaseðill Norðmannsins John 
Arne Riise lak á netið. Á launa-
seðlinum koma fram laun og 
bónus Norðmannsins ásamt 
heimilisfangi og öðrum persónu-
legum upplýsingum.

Á launaseðlinum kemur fram 
að Riise er með tæplega 140 
þúsund pund í mánaðarlaun eða 
rúmar 17 milljónir íslenskra 
króna fyrir skatt. Útborguð laun 
eru aftur á móti rúmlega tíu 
milljónir króna.

Á launaseðlinum kemur líka 
fram að Riise fái tæplega hálfa 
milljón króna í bónus fyrir hvern 
leik sem hann spilar.

Liverpool lítur málið mjög 
alvarlegum augum enda lítur út 
fyrir að launaseðlinum hafi verið 
stolið.

Launaseðill 
Riise lak á netið

 Bandaríski bakvörður-
inn Kiera Hardy sett nýtt met í 
efstu deild kvenna með því að 
skora 11 þriggja stiga körfur í 92-
72 sigri Hauka á Val. 

Hardy nýtti 11 af 16 þriggja 
stiga skotum sínum í leiknum en 
hún skoraði sjö af þristum sínum 
strax í fyrsta leikhluta. Hardy 
endaði leikinn með 50 stig á þeim 
30 mínútum sem hún spilaði en 
hún þurfti „aðeins“ 27 skot til að 
skora þessi stig sín. 

Hardy var búin að skora 13 
þriggja stiga körfur í þremur 
leikjum fyrir leikinn á þriðju-
dagskvöldið.

Skoraði ellefu 
þrista gegn Val

Brynjar Már og 
Heiðar Austmann 
fara yfir hátíðina!

Snoop Dogg verður kynnir 
á hátíðinni.

Þeir sem koma fram eru:

Avril Lavigne
Mika
My Chemical Romance
Foo Fighters
Will.I.Am
Nicole úr Pussycat Dolls
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Spænska úrvalsdeildin:
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 Valur vann Hauka 26-25 
í N1-deild kvenna í Vodafone höll-
inni í gærkvöld. 

Mikið jafnræði var með liðun-
um í fyrri hálfleik, þar sem liðin 
skiptust á að taka forystu í leikn-
um. Staðan var 10-10 þegar tut-
tugu mínútur voru liðnar af leikn-
um og eftir það hélst staðan jöfn 
og var orðin 13-13 þegar flautað 
var til hálfleiks.

Í seinni hálfleik sigu Valsstúlk-
ur fram úr og var það ekki síst 
fyrir góða markvörslu Berglindar 
Írisar Hansdóttur í marki Vals, en 
hún átti stórleik og varði alls 24 
skot í leiknum. Haukastúlkur 
sýndu ágætis baráttu á lokakafl-

anum og skoruðu þrjú síðustu 
mörk leiksins náðu að minnka 
muninn í lokin í eitt mark, 26-25, 
en sigur Valsstúlkna var í raun 
aldrei í mikilli hættu.

Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfari 
Vals, var sáttur með stigin en 
fannst ekki mikið koma til spila-
mennskunnar. „Gæðin í leiknum 
fannst mér ekki vera mikil. Sókn-
arlega vorum við að gera mikið af 
tæknifeilum, en vörnin var skárri 
og Berglind varði vel í markinu. 
Við leiddum leikinn meira og 
minna allan tímann en það vantaði 
hjá okkur að drepa leikinn 
almennilega og við sýndum 
ákveðna værukærð,“ sagði Ágúst.

Harpa Melsted, fyrirliði Hauka, 
fannst ákveðið batamerki vera á 
Haukaliðinu. „Síðustu leikir hjá 
okkur hafa verið mjög hægir en 

mér fannst okkur takast ágætlega 
upp gegn Val og það vantaði bara 
herslumuninn hjá okkur í leikn-
um,“ sagði Harpa.

Berglind átti stórleik

 Leikur Gróttu og 
Stjörnunnar í gær á Seltjarnar-
nesi var leikur markvarðanna. 
Leikmenn beggja liða þurftu að 
sjá urmul skota sinna varin í 
miklum baráttuleik sem 
Stjarnan vann, 20-22.

Það skildi lítið milli liðanna 
lengi vel í fyrri hálfleiknum 
sem var eign markvarðanna. 
Liðin héldust nánast í hendur 
lengi vel en gestirnir úr 
Garðabæ náðu góðum kafla 
undir lok fyrri hálfleiks.

Gróttustúlkur komu mjög 
ákveðnar til seinni hálfleiks og 
voru búnar að jafna í 15-15 um 
miðjan hálfleikinn. 

Það geta þær þakkað varnar-
leiknum sem hrökk þá heldur 
betur í gang með turnana, Önnu 
Úrsúlu og Evu Margréti 
fremstar í flokki. Það var líka 
eins gott fyrir þær að standa 
vörnina almennilega því hinum 
megin var Grecu engan veginn 
hætt að verja með frábæra 
Stjörnuvörn fyrir framan sig.

Á lokamínútunum átti 
Stjarnan einfaldlega meira inni 
og sigldi góðum útisigri í land í 
ágætum handboltaleik.

,,Ég er mjög stoltur af 
stelpunum að klára þetta,“ sagði 
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari 
Stjörnunnar. 

,,Þetta eru bæði mikil varnar-
lið eins og sást hér í dag og 
uppistaðan í landsliðinu var hér 
úti á gólfinu. Varnarleikurinn 
sem við spiluðum var í alþjóða-
klassa og Grecu var hreint 
stórkostleg í markinu.“

Anna Úrsúla Guðmundssdótt-
ir, leikmaður Gróttu, sagði 
skandal hvernig sitt lið fór með 
færin. 

,,Svona á ekki að sjást í 
meistaraflokki kvenna. Það var 
skandall hvernig við fórum með 
færin.“

Markverðirnir í 
aðalhlutverki

 Kvöldið eftir að Kiera 
Hardy skoraði 50 stig fyrir 
Haukana þá gerði Kesha Watson 
hjá Keflavík einu stigi betur og 
skoraði 51 stig í yfirburðarsigri 
Keflavíkur á Grindavík, 103-71, í 
leik liðanna í Iceland Express 
deild kvenna í Keflavík í gær. 

Bæði lið voru ósigruð fyrir leik-
inn en eftir hann hafa bara Kefla-
vík og Haukar unnið alla leiki sína. 
Liðin mætast einmitt á sunnudag-
inn og þar mætast fimmtíustiga-
konurnar Hardy og Watson auglit-
is til auglitis. Þó hún vildi ekki 
viðurkenna það eftir leikinn þá fór 
það ekki fram hjá neinum að Wat-
son ætlaði sér að komast í fimmtíu 
stigin, slík var áræðnin og einbeit-
ing hennar allan leikinn. Hún hitti 
úr 19 af 26 skotum þar af 8 af 11 
þriggja stiga skotum sínum.

„Mitt markmið var ekki að skora 
fimmtíu stig heldur að ná að vinna 

leikinn. Ég horfi ekki á tölurnar 
mínar heldur einblíni á það að 
spila eins vel og ég get og leggja 
mig hundrað prósent fram,“ sagði 
Kesha Watson eftir leikinn en hún 
er ánægð með byrjun Keflavíkur-
liðsins.

„Við erum mjög ánægðar með 
byrjunina en við vitum manna 
best að við getum enn betur. Okkar 
markmið er að vinna alla fimm 
titlana í boði og við eigum enn 
eftir að vinna þrjá,” sagði Watson 
sem segist vera í betra formi en í 
fyrra.

„Ég er með meira sjálfstraust 
en í fyrra. Ég er laus við meiðslin 
og fé góða hjálp frá liðsfélögunum 
sem eru duglegar að hvetja mig 
áfram,“ sagði Watson sem auk 
þess að vera með 51stig var með 8 
fráköst og 6 stoðsendingar. 
Bryndís Guðmundsdóttir og Ingi-
björg Elva Vilbergsdóttir voru 

einnig mjög góðar í jöfnu liði 
Keflavíkur en hjá Grindavíkurlið-
ið átti aldrei svar við góðum leik 
heimastúlkna í gær.

Kesha með 51 stig í yfirburðasigri

 Haukar og HK buðu 
áhorfendum að Ásvöllum upp á 
skammarlega lélegan toppslag. 
Haukar náðu efsta sæti N1 deild-
arinnar með, 26-23, sigri og geta 
þakkað HK toppsætið fyrir að 
mæta áhugalaust til leiks.

Haukar hófu leikinn af miklum 
krafti og náðu fljótt fimm marka 
forystu, 11-6. Áhugaleysi ein-
kenndi leik HK og benti allt til 
þess að Haukar myndu kafsigla 
andstæðinga sína þar til HK 
breytti vörninni úr 6-0 í 3-2-1.

Sóknarleikur Hauka var ráð-
leysislegur gegn framliggjandi 
vörn HK og náðu gestirnir að 
minnka muninn án þess að leika 
vel. Munurinn í hálfleik var aðeins 
tvö mörk, 16-14.

Þessi sprettur HK var til einskis 
því Haukar skoruðu fimm fyrstu 
mörk síðari hálfleiksins og breyttu 
stöðunni í 21-14. Líkt og í fyrri 
hálfleik hrundi leikur Hauka um 
miðbik hálfleiksins og HK náði 
hægt að rólega að komast aftur 
inn í leikinn. Þegar þrjár mínútur 
voru eftir munaði aðeins tveimur 
mörkum á liðunum, 24-22, en 
Haukar héldu haus síðustu mínút-
urnar og uppskáru sigur og efsta 
sætið.

Það var ekki að sjá á liðunum að 
efsta sæti deildarinnar væri í boði 
því leikurinn var vægast sagt 
lélegur. „Þetta var skelfilegur 
leikur,“ sagði Andri Stefan í leik-
stjórnandi Hauka í leikslok. „Bæði 
lið voru geispandi allan tímann. 
Þetta ömurlegur leikur. Við getum 
þakkað þeim fyrir að mæta eins 
og trúðar til leiks því ef þeir hefðu 
mætt með smá skap hefði þetta 
verið allt annar leikur.“

Haukar réðu illa við framliggj-
andi vörn HK og sagði Andri að 
liði hafi skort þolinmæði til að 
vinna á henni. „Þeir koma mjög 
framarlega og við verðum æstir. 
Menn fara að reyna eitthvað sjálf-

ir. Það vantaði þolinmæði. Þegar 
boltinn gekk þrjár, fjórar sending-
ar var allt galopið,“ sagði hrein-
skilinn Andri í leikslok.

Ragnar Hjaltested hægri horna-
maður HK var vægast sagt ósátt-
ur í leikslok. „Fyrsta korterið í 
bæði fyrri og seinni hálfeik erum 
við ekki með og höldum að við 
getum gert þetta með hangandi 
haus. Við erum ekki tilbúnir og 
það er greinilega eitthvað að. Það 
er eitthvað sem við erum að gera 
vitlaust í undirbúningnum sem við 
verðum að laga ætlum við að 
hanga í efstu liðunum. Leikirnir 
okkar hafa verið frekar daprir 
fyrir utan leikinn á móti Fram sem 

var góður. Ég sem aðrir verðum 
að taka á þessu. Menn eru ekki að 
hugsa um verkefnið og mæta til 
leiks haldandi að þetta komi að 
sjálfu sér. Undirbúningurinn þarf 
að byrjar daginn fyrir leik.“

Þrátt fyrir að HK gæfi Haukum 
góða forgjöf í fyrri og seinni hálf-
leik komst liðið inn í leikinn og 
hefði með smá heppni og aga getað 
strítt Haukum enn frekar. „Við 
erum ekki lakari en Haukar þó við 
höfum verið lakari í dag. Það er 
dagsformið sem ræður úrslitum 
þegar þessi fimm efstu lið deildar-
innar eigast við. Það er ekki flókn-
ara en það.“

Haukar fóru á toppinn eftir 26-23 sigur gegn HK í toppslag í N1- deild karla í 
handbolta í gærkvöldi.  Leikur liðanna var mjög lélegur.
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Íslensk tónlist virðist hafa fallið vel í kramið hjá 
David Byrne, fyrrverandi forsprakka nýbylgjusveit-
arinnar Talking Heads, þegar hann kom hingað til 
lands í sumar. 

Byrne birtir lista með hátt í þrjátíu lögum með 
íslenskum flytjendum á vinsælli heimasíðu sinni, 
davidbyrne.com, þar á meðal Mugison, Ásgerði 
Júníusdóttur og Benna Hemm Hemm. Mugison er 
vitaskuld hæstánægður með þennan heiður. „Þetta er 
æðislegt. Ég held ég hafi örugglega séð hann í 
Háskólabíói fyrir tíu árum og fannst hann æðislegur. 
Hann er svolítið tæknimegin í lífinu eins og ég er 
stundum. Ég er ánægður með alla sem nenna að 
benda fólki á að hlusta á tónlistina mína. Það eru eins 
og góð meðmæli á atvinnuumsókn,“ segir Mugison, 
sem gaf á dögunum út plötuna Mugiboogie. 

Byrne var staddur hérlendis í eina viku í júlí þar 
sem hann naut náttúrufegurðarinnar og kynnti sér 
íslenska tónlist, sem hann síðan bauð lesendum að 
hlusta á á heimasíðu sinni. „Björk og Sigur Rós eru 
vissulega áberandi í minjagripabúðum en ekki öll 
íslensk tónlist er eins framúrstefnuleg og þeirra. 
Þarna er fullt af hefðbundinni popptónlist, eins og 
annars staðar, en ótrúlega stórt hlutfall af því sem 
kemur út er vert að kynna sér,“ sagði 
Byrne á síðunni. „Það virtist ekki 
vera mikið um tónleika í Reykjavík 
en ég var reyndar mest úti í náttúr-
unni, sem var stórfengleg.“

Fjögur lög eftir Mugison eru á 
síðunni, auk þriggja laga með þeim 
Ásgerði Júníusdóttur, Benna Hemm 
Hemm, Curver+Kimono og Sigur 
Rós. Einnig eru þar tvö lög með Gus 
Gus og Apparat, auk laga með múm, 
Maus, Stilluppsteypu og Sveinbirni 
Beinteinssyni. Ásgerður á jafnframt 
lagið „Ég kveiki á kertum 
mínum“ á öðrum lista 
Byrne yfir áhugaverða 
óperusöngvara. Þar er 
hún í hópi stórsöngv-
ara á borð við Plac-
ido Domingo, Mariu 
Callas og Jussi 
Björling.

„Þetta er mjög 
gaman og auðvit-
að er maður 
ánægður með 
þetta. David 
Byrne er frábær 
og Talking Heads 
eru það líka,“ 
segir Ásgerður, 
sem er einnig 
ánægð með að 
vera nefnd í 
sömu andrá og 
Domingo og hinir 

óperusöngvararnir. „Það er alltaf gaman að vera í 
góðum félagsskap.“

David Byrne sló í gegn með Talking Heads á átt-
unda áratugnum og starfaði sveitin til ársins 

1991. Á meðal vinsælustu laga hennar 
eru Psycho Killer, Once in a 

Lifetime, Burning Down 
the House og Road to 

Nowhere. Sveitin var 
vígð í Frægðarhöll 
rokksins árið 2002. 

„Ég fæ mér oft prótín-shake því 
hollari morgunverður er ekki 
til. Rista kannski tvær brauð-
sneiðar með ef tími gefst. Ef ég 
er á leið á morgunæfingu fæ ég 
mér Weetabix sem er stútfullt af 
orku.“

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
um helgina spiluðu hljómsveitirn-
ar Wulfgang og Johnny and the 
rest á tónleikum á Litla-Hrauni 
síðastliðinn föstudag við góðar 
undirtektir. Í framhaldinu ákváðu 
liðsmenn Wulfgang að efna til tón-
leikaraðar á Hrauninu með því að 
skora á hljómsveitina Mínus að 
spila þar á tónleikum. Þeir sögðu 
Mínusmenn eiga að skora á næstu 
sveit og þannig koll af kolli.

„Mér líst bara vel á þetta og 
hugmyndin er auðvitað algjör 
snilld,“ segir Krummi Björgvins-
son, söngvari Mínus, og bætir því 
við að þeir muni ekki skorast 
undan. „Ég veit reyndar ekki hve-
nær við höfum tíma til þess að 

fara. Við erum að vinna í Jesus 
Christ Superstar alveg á fullu og 
höfum því ekki færi á að skipu-
leggja svona tónleika samhliða 
því. Ég verð að leggja þetta í hend-
ur umboðsmannsins.“ Mínus hefur 
áður spilað á Litla-Hrauni. „Við 
spiluðum þarna á jólatónleikum 
með Bubba árið 2005 og það var 
alveg meiriháttar gaman. Ég kann-
ast við marga sem sitja þarna inni 
og þeir voru allir glaðir að fá smá 
tónlist. Okkur hefur alltaf langað 
að fara aftur. Kannski við förum 
bara aftur um jólin núna.“ Krummi 
segir að þeir séu ekki búnir að 
ákveða hverja þeir muni skora á. 
„Ætli það yrðu ekki bara góðvinir 
okkar í Brain Police.“

Krummi vill fara á Hraunið

„Samkynhneigðir eiga kannski 
ekkert að þvælast úti eftir klukkan 
þrjú á næturnar,“ segir Ragnar 
Ólafur Magnússon, annar eigenda 
skemmtistaðarins Q-bars í Ingólfs-
stræti. Stytta á opnunartíma veit-
ingahússins vegna kvartana um 
hávaða, en í ágúst stóð nágranni 
fyrir undirskriftasöfnun meðal 
íbúa í Þingholtunum vegna ónæðis 
frá staðnum. „Q-bar er eini yfir-
lýsti skemmtistaður samkyn-
hneigðra á Íslandi. Menn hafa 
reynt að bola okkur burt síðan 
staðnum var breytt á þann veg fyrr 
á árinu,” segir Ragnar. 

Samkvæmt hávaðamælingu 
umhverfissviðs Reykjavíkur koma 
lætin þó utan af götunni en ekki 
sjálfum skemmtistaðnum, að því er 

Ragnar segir. „Prikið er hér til hlið-
ar og Sólon hinum megin við götuna, 
og báðir staðir loka seinna en við. Á 
þessum gatnamótum er mikil 
umferð bæjargesta um helgar en 
gert er ráð fyrir að hávaðinn úti 
komi eingöngu frá okkar fólki,“ 
segir Ragnar og sér enga ástæðu 
fyrir þessu einelti aðra en fordóma 
gagnvart samkynhneigðum fasta-
gestum staðarins. „Hér skemmta 
sér um 2-3.000 manns um hverja 
helgi. Ekki eingöngu samkynhneigð-
ir en þeir vita að hér verða þeir ekki 
fyrir aðkasti,“ segir Ragnar.

Tillaga um styttingu opnunar-
tímans liggur nú fyrir borgarráði 
og rennur andmælaréttur eigenda 
skemmtistaðarins út í dag. Ragnar 
og félagar á Q-bar telja að ákvörð-

un um styttingu liggi þegar fyrir 
og ætla þeir að mótmæla hugmynd-
um borgaryfirvalda um styttan 
opnunartíma skemmtistaða með 
undirskriftasöfnun á netinu. Slóðin 
er Petitiononline.com/askorun.

„Ákveðnir borgarfulltrúar voru 
afar jákvæðir í okkar garð á dög-
unum og töldu veitingahúsin eiga 
þátt í líflegu menningarlífi mið-
bæjarins. Eftir að þeir komust í 
meirihluta höfum við hins vegar 
ekkert frá þeim heyrt. Við munum 
berjast gegn þessu óréttlæti,“ segir 
Ragnar og hefur einnig hin veit-
ingahús bæjarins í huga. „Setja á 
fordæmi með Q-bar, ef auðvelt 
reynist að traðka á okkur verður 
fljótlega ráðist gegn öðrum stöð-
um.“ 

Samkynhneigðir ósáttir við borgaryfirvöld





Gengi íslenska landsliðsins í 
fótbolta er svartur blettur á 

andlegri sigurgöngu Íslands. Allir 
þessir tapleikir – og þá sérstak-
lega afhroðið gegn Liechtenstein 
– hafa dregið landsmenn niður, 
nánast aftur í moldarkofana. 
Bráðum fer okkur aftur að finnast 
við bara ekkert sérstök og alls 
ekkert merkilegri en aðrar þjóðir. 
Og það má ekki gerast! 

sem við þurfum núna til að 
ná okkur tilfinningalega er 
almennilegt plögg í heimspress-
unni. Svo sem eina jákvæða grein 
um það hvað útrásarvíkingarnir 
eru æðislegir, eða bara eitthvað 
sem snýr þessari óheillaþróun við. 
Jafnvel myndi duga að Garðar 
Cortes kæmist inn á Topp 20. Það 
vill enginn að Ísland verði aftur 
jafn smátt og sorglega hallæris-
legt og það var fyrir sirka 30 árum, 
áður en frábær nútíminn bankaði 
upp á.

meina, á 8. áratugnum vorum 
við ennþá á steinöld töff og kúl-
lega séð. Enginn var almennilega 
ríkur, nema kannski Þorvaldur í 
Síld og fisk. Bara einn rúllustigi 
var á landinu og forsetinn, hinn 
alþýðlegi Kristján Eldjárn, fór 
aldrei neitt. Á þessum tíma þótti 
Skákeinvígið og Surtsey (sem yrði 
nefnd Blökkumannaey, gysi hún í 
dag) það merkilegasta við landið, 
og helsta gersemi þjóðarinnar var 
uppstoppaður geirfugl (pældu í 
því!). Frábærleiki þjóðarinnar var 
miðaður við aðrar Norðurlanda-
þjóðir, en ekki alheiminn, eins og 
núna. Stórfenglegasti afreks-
dagurinn var 5. júní 1975 þegar 
Ísland marði sigur á Austur-Þýska-
landi í fótbolta. Landsmenn ærð-
ust af fögnuði og pabbi taldi þetta 
svo mikið afrek að hann gaf mér 
fimmtíukall.

verður hnignun frá-
bærleikans einangruð við slakt 
gengi í fótbolta. Vonandi kemur 
ekki líka í ljós að enginn í útlönd-
um fílar í raun Sigur Rós og Björk 
og enginn af þessum útrásarvík-
ingum á í raun bót fyrir boruna á 
sér. Það gæti svo gert útslagið ef 
kæmist upp að þessi svokallaði 
Bobby Fischer sem kom hingað er 
í raun ekki skáksnillingurinn 
heimsfrægi heldur bara einhver 
klikkhaus. Við megum aldrei 
verða jafn hallærisleg og við 
vorum. Aldrei! Við verðum því að 
halda trúnni, berja okkur á brjóst, 
ösla áfram, vinna 80 tíma á viku, 
byggja fleiri stíflur og verslunar-
miðstöðvar, og liggja svo útmigin 
og hamingjusömust í miðbænum 
um helgar. Við erum best og allur 
heimurinn horfir með öfund til 
okkar. Nei, í alvöru!

Hnignun 
frábærleikans 
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