
Fjölskylda Nönnu Rögnvaldardóttur býr vel en
hún býður sínum nánustu í mat einu sinni í viku.Nanna Rögnvaldardóttir, sem meðal annars hefur sent

frá sér matreiðslubækurnar Matarást og Matreiðslu-
bók Nönnu, býður börnum sínum tveimur, tengdabörn-
um og barnabörnum í mat einu sinni í viku. „Í fyrstu 

bauð ég þeim um helgar en svo voru þau orðin hálf leið
á því að fá alltaf veislumat og nú held ég boðið yfirleitt
á miðvikudögum,“ segir Nanna. Á miðvikudagskvöldið
var eldaði hún vetrarpottréttvetrarrétt

bókinni eru uppskriftir eftir marga af frægustu mat-
reiðslumeisturum heims og er vetrarpottrétturinn
eftir Marcus Wareing sem er vel þekktur á Englandi.
„Í bókinni heitir rétturinn reyndar hreindýrapottréttur
en ég breyti öllum uppskriftum,“ segir Nanna „og í
þetta sinn notaði ég lambaframhrygg sem ég skar í 

bita“. Nanna staðfærir einnig uppskriftirnar í bókinni
og bendir á hvernig hægt er að breyta þ i Í
runalegu uppskrifti i
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Býður fjölskyldunni 
í mat í hverri viku

Smáfuglarnir eru 
mættir í mat
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Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu segir ekki of-
áætlað að stöðug vandamál tengd 
fíkniefnum séu í um tuttugu 
húsum eða íbúðum á höfuð-
borgarsvæðinu. Vandinn krefst 
stöðugs eftirlits og nágrönnum er 
haldið í heljargreipum, að sögn 
lögreglu.

Dæmi er um einbýlishús í 
miðbæ Reykjavíkur þar sem sex-
tán lögreglumál hafa komið upp 
í ár. Þar hafa fundist fíkniefni, 
þýfi og vopn. Nágrannar verða 
fyrir mikilli truflun og barnafólki 
er sérstaklega órótt. 

Geir Jón Þórisson yfirlög-
regluþjónn segir lögregluþjóna 
verða vitni að mikilli eymd og 
þeir leggi sig í hættu þar sem 
fólk í mikilli fíkniefnaneyslu sé 
oft óútreiknanlegt. Stefán Eiríks-
son lögreglustjóri segir að tekið 
verði á vandanum hvar sem hann 
komi upp. Annað sé uppgjöf fyrir 
vandanum.

Dópgreni á 
tuttugu stöðum

„Við ætlum okkur að 
halda áfram með það sem við erum 
að gera. Geysir Green Energy var 
fínt félag áður en þetta mál kom 
upp, og mun halda áfram að vera 
það,“ segir Hannes Smárason, 
stjórnarformaður í Geysi Green 
Energy (GGE) og forstjóri FL 
Group.

„Menn hafa ákveðinn glugga 
núna til að ná árangri [í orku-
útrásinni]. Það byggir á því að 
núna er heimurinn allt í einu far-
inn að horfa á þennan orkugjafa, 
sem þýðir að við munum keppa um 
verkefni við mörg af stærstu fyrir-
tækjum heims,“ segir Hannes. 

„Menn geta ekki setið hér og rif-
ist um ekki neitt, og haldið að 
heimurinn bíði eftir þeim, það 
virkar ekki þannig. Menn verða að 
hreyfa sig hratt ef þeir ætla að 
vera með í þessum leik.“

Borgarráð ákvað í gær að fallast 
hvorki á samruna GGE og Reykja-
vik Energy Invest (REI) né á þjón-
ustusamning REI við Orkuveitu 
Reykjavíkur til tuttugu ára. Þrátt 
fyrir þetta lítur stjórn GGE svo á 
að samningarnir standi óhaggaðir.

„Það hefur ekkert komið upp í 
þessu ferli sem gefur tilefni til að 
ætla að það sé hægt að rifta samn-
ingum einhliða. Þegar skriflegir 

samningar eru gerðir er ekki hægt 
að rifta þeim einhliða án þess að 
taka afleiðingunum af því,“ segir 
Hannes.

Óljóst er hvaða áhrif ákvörðun 
borgarráðs hefur á samninga REI 
við erlenda samstarfsaðila. „Það 
liggur ekki fyrir, en það er eitt af 
því sem gæti skapað borginni 
skaðabótaskyldu. Ef aðgerðir 
hennar leiða til þess að samningar 
sem þessi félög hafa gert ganga 
ekki eftir myndast klárlega skaða-
bótaskylda. Þannig geta þessar 
upphæðir orðið mjög stórar,“ segir 
Hannes.

Verkþekking og viðskiptavild 

OR var metin á tíu milljarða króna 
við sameiningu REI og GGE. 
Hannes segir að verði ákvörðun 
borgarráðs endanleg og þjónustu-
samningnum kippt úr sambandi 
verði borgin og skattgreiðendur af 
þeim tíu milljarða króna verð-
mætum.

„Hvort þeir geta reynt að búa 
sér til önnur verðmæti annars 
staðar og reynt að ná þeim verð-
mætum til baka skal ég ekki segja, 
en verðmætin sem urðu til við 
þennan samruna eru komin út af 
borðinu ef hann verður ekki með 
þeim hætti sem lagt var af stað 
með,“ segir Hannes.

Heimurinn bíður ekki eftir 
rifrildi borgarfulltrúanna
Orkuútrásarfyrirtæki hafa takmarkaðan tíma til stefnu og verða að hreyfa sig hratt til að taka þátt í leiknum 
segir Hannes Smárason. Borgarráð fellst ekki á samruna REI og GGE. Hannes segir samninga standa.

 Dísilolía hefur aldrei 
verið dýrari en eftir verðhækkanir 
olíufélaganna á miðvikudag.  Þá 
hækkuðu Skeljungur, N1 og Olís   
dísilolíuna um 2 krónur og bensínið 
um 1.50 krónur. 

Bensín kostar með þjónustu 
134.70 krónur hver lítri og dísil-
olían 135.40 krónur. Bensín hefur 
ekki verið dýrara  á árinu, sam-

kvæmt Runólfi Ólafssyni, fram-
kvæmdastjóra Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda (FÍB). 

Runólfur segir að kostnaður  
bifreiðeigenda vegna álagningar á 
bensín hafi verið yfir ellefu krón-
um hærri í október samanborið 
við í apríl þegar álagningin var 
lægst. Yfir heilt ár nemur þessi 
verðmunur rúmum tveimur millj-

örðum króna. „Hver króna í aukna 
álagningu yfir eitt ár þýðir tvö 
hundruð milljónir úr vasa neyt-
enda.“

Runólfur segir að nú sé meiri 
ástæða en nokkru sinni fyrr til að 
leita að besta verðinu. „En það er 
erfitt á svo einsleitnum markaði 
þar sem allir virðast elta þá 
stærstu.“

Dísilolían aldrei verið dýrari



 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu telur ekki 
ofáætlað að viðvarandi vanda-
mál vegna fíkniefnaneyslu teng-
ist um tuttugu húsum eða íbúð-
um á höfuðborgarsvæðinu. 
Lögregla hefur stöðugt eftirlit 
með íbúum þeirra og þarf ítrek-
að að hafa afskipti af þeim vegna 
misalvarlegra brota. Flest eru 
þau í miðbæ Reykjavíkur en 
vandamálið þekkist um allt 
höfuðborgarsvæðið. 

Fréttablaðið greindi í gær frá 
húsi í miðbæ Reykjavíkur þar 
sem lögregla hefur ítrekað haft 
afskipti af íbúum vegna fíkni-
efnamála. Á þessu ári hafa komið 
upp sextán mál þar sem fundist 
hafa fíkniefni, þýfi og vopn. 
Nágrannar eru óttaslegnir og í 
ráðaleysi sínu hafa þeir leitað 
ásjár borgarfulltrúa og gengið á 
fund lögreglustjóra. 

Geir Jón Þórisson yfirlög-
regluþjónn segir að aðstaða 
nágranna þeirra sem búa í téðu 
húsi í miðbænum sé fjarri því 
einsdæmi, þó að ástandið þar sé 
með því versta sem gerist. „Ég 
held að það sé ekki ofáætlað að 
svipaður vandi eigi við um 
fimmtán til tuttugu önnur hús 
eða íbúðir á höfuðborgar-
svæðinu. Nágrannarnir eru fólk 
sem er haldið í heljargreipum 
þessa vanda.“ Geir Jón segir að 
aðstaða lögreglu sé erfið þar sem 
skýrar lagaheimildir þurfi að 
liggja fyrir til að grípið sé inn í. 
„Það er líka vandi okkar að þegar 
búið er að uppræta vandann á 
einum stað er það oftar en ekki 
svo að sama vandamál kemur 

upp annars staðar. Þá koma nöfn 
sama fólks upp aftur, bara í öðru 
heimilisfangi.“ 

Geir Jón segir að oft sé erfitt 
að grípa inn í þar sem vandi er 
mikill og varanlegur. Átök séu 
ekki óþekkt og stundum sé eina 
ráðið að vísa öllum á dyr. 
Aðspurður hvort lögregluþjónar 
í slíku útkalli hafi sérstakan við-
búnað segir hann svo ekki vera. 
„En það er ljóst að lögreglu-
þjónar geta verið í hættu. Ein-
staklingarnir eru óútreiknan-

legir og við verðum vitni að 
mikilli mannlegri eymd.“

Stefán Eiríksson lögreglu-
stjóri segir að oftast sé reynt að 
leysa vandamál í samstarfi við 
eigendur viðkomandi eignar, og 
oft sé um yfirgefin hús að ræða. 
Oft séu mál vegna ónæðis frá 
nágrönnum einnig leyst á grunni 
fjöleignarhúsalaga. Hann segir 
vandann vissulega mikinn en 
tekið verði á honum hvar sem 
hann komi upp. Annað sé upp-
gjöf. 

Stöðug vandræði í  
tuttugu dópgrenum 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur ekki ofáætlað að viðvarandi vandamál 
vegna fíkniefnaneyslu tengist um tuttugu húsum og íbúðum. Flest eru í miðbæ 
Reykjavíkur. „Nágrönnum er haldið í heljargreipum,“ segir yfirlögregluþjónn.

 Karlmaður á fimmtugs-
aldri hefur verið ákærður  fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
að svíkja út fjórar milljónir 
króna. 

Honum er gefið að sök að hafa í 
apríl 2004 selt í Landsbanka 
Íslands í Hafnarfirði trygginga-
bréf upp á tvær milljónir króna. 
Tryggingabréfið hafði hann fals-
að með því að rita nöfn annarra 
einstaklinga á það, þannig að 
lánið var tryggt með veðsetningu 
í fasteign í Reykjavík. Þá er 
manninum gefið að sök að hafa 
leikið sama leikinn í júlí 2006 og 
þá selt Landsbankanum í Austur-
stræti víxil að fjárhæð tvær millj-

ónir króna, sem hann gaf út fyrir 
hönd fyrirtækis og falsaði undir-
skriftir.

Landsbankinn krefst skaðabóta 
úr hendi mannsins upp á nær 
tvær milljónir króna ásamt 
vöxtum, auk þess sem ákæru-
valdið krefst  þess að hann verði 
dæmdur til refsingar.

Þá hefur rúmlega tvítugur 
maður verið ákærður fyrir fjár-
svik með því að svíkja út veitingar 
á veitingastaðnum Pravda. Hann 
lét skuldfæra andvirði veiting-
anna á greiðslukortareikning 
annars manns.

Loks hefur tvítug stúlka verið 
ákærð fyrir að hafa dregið sér 89 
þúsund krónur meðan hún starf-
aði sem gjaldkeri hjá Bónus.

Sveik út fjórar milljónir króna
Hæstiréttur hefur 

staðfest átta mánaða fangelsis-
dóm yfir karlmanni á fertugsaldri 
sem ákærður var kynferðisbrot 
gegn fimm börnum. Hann beraði 
kynfæri sín fyrir þeim og fróaði 
sér að þeim viðstöddum í ágúst í 
fyrra.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði dæmt hann í átta mánaða 
fangelsi, en ríkissaksóknari skaut 
málinu til Hæstaréttar og 
krafðist þyngri dóms. Hæsti-
réttur varð ekki við því heldur 
staðfesti dóminn eins og hann var. 
Fimm mánuðir af fangelsisdómn-
um eru skilorðsbundnir til 
þriggja ára. 

Beraði sig fyrir 
fimm börnum

Pósthúsið mun framvegis 
annast þjónustuver Frétta-
blaðsins og taka á móti 
fyrirspurnum og ábendingum 
um drefingu blaðsins.

Pósthúsið hvetur lesendur 
Fréttablaðsins til að koma með 
ábendingar um dreifingu 
blaðsins en vonast er til að með 
þessu styrkist dreifingarkerfi 
þess enn frekar. Símanúmer 
þjónustuversins er sem fyrr 
512 5000 og er netfangið 
dreifing@frettabladid.is.

Dreifing 
Fréttablaðsins
styrkt

Fellt verður úr stjórnar-
skrá ákvæði um að forsætisráð-
herra, forseti Alþingis og forseti 

Hæstaréttar fari 
með forsetavald 
þegar forseti 
Íslands er 
erlendis, verði 
frumvarp sem 
þrír þingmenn 
Samfylkingar-
innar hafa lagt 
fram á Alþingi 
að lögum.

Talsvert 
hefur verið rætt 

um kostnað við launagreiðslur til 
staðgengla forsetans í utanlands-
ferðum í fjölmiðlum undanfarið.

Í greinargerð með frumvarpinu 
segir að sú ráðstöfun að stað-
genglar taki við af forsetanum í 
utanlandsferðum sé komin til ára 
sinna, og óþörf vegna bættra 
fjarskipta og samgangna. Fyrsti 
flutningsmaður frumvarpsins er 
Ellert B. Schram.

Vilja breyta lög-
um um ferðir 
forseta Íslands

Andrea, vilt þú fá handritið 
heim?

 Fulltrúar í viðskiptanefnd Alþingis munu 
heimsækja Samkeppniseftirlitið í dag til þess meðal 
annars að tala um meint verðsamráð Bónuss og Krón-
unnar sem fjallað hefur verið um í fréttum Ríkis-
útvarpsins. Þingmenn voru almennt sammála um að 
samkeppnisyfirvöld ættu að kanna sannleiksgildi 
ásakananna.

Rætt var um meint verðsamráð í umræðunum um 
störf Alþingis í gær. Ágúst Ólafur Ágústsson, for-
maður viðskiptanefndar, sagði ásakanir sem komið 
hefðu fram í fjölmiðlum afar alvarlegar. Miklu skipti 
að eftirlitsaðilar brygðust við með réttum hætti.

Pétur Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, sagði 
fréttir af meintu samráði skelfilegar. Væru þær 
réttar væri um að ræða aðför að neytendum og alvar-
legt brot á samkeppnislögum. 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, 
sagðist hafa vissu fyrir því að Samkeppniseftirlitið 
hefði haft áhuga á því að gera úttekt á matvæla-
markaðnum, en hvorki haft tíma né fé til að sinna því 
verkefni.

Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, sagði 
opinbert eftirlit með matvörumarkaðnum í molum og 
eftirlitsaðila í fjársvelti. Verði í verslunum væri 

breytt oft á dag og því ekkert að marka heilsíðu-
auglýsingar í blöðum.

Undir það tók Birkir J. Jónsson, þingmaður Fram-
sóknarflokks: „Það er alveg ljóst að það er ekki verið 
að segja neytendum satt í þeim efnum ef verðið 
breytist tvisvar eða þrisvar á dag.“

Aðför að neytendum ef rétt er

Lögreglan á 
Suðurnesjum gerði húsleit hjá 
bifhjólaklúbbnum Fáfni í gær og 
naut við það aðstoðar lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu og 
sérsveitar ríkislögreglustjóra. 
Nokkrir meðlimir klúbbsins voru 
handteknir og tengist málið 
fíkniefnamisferli. 

Samkvæmt heimildum 
fréttavefsins Vísis.is lagði 
lögreglan hald á vopn, fíkniefni 
og tölvubúnað í húsleitinni.

Félagar í Fáfni hafa tengst 
bifhjólasamtökunum Vítisenglum 
(Hells Angels) og komist í kast 
við lögin í sambandi við komu 
þeirra til landsins. Vítisenglarnir 
eru fjölmenn samtök og tengjast 
skipulagðri glæpastarfsemi, 
meðal annars á Norðurlöndunum.  

Húsleit gerð hjá 
Fáfnismönnum



með ánægju

Saman förum
við langt fyrir 
minna
Við erum hagkvæm og í forystu á framboði ódýrra fargjalda.
Frábært verð, þægindi og góð þjónusta eru órjúfanleg heild 
hjá Iceland Express.
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Veist þú hver lífeyrisréttindi þín eru?
• Er skylt að greiða í lífeyrissjóð?
• Hvað felst í lífeyrissréttindum?
• Hvers vegna þarf að greiða skatt af lífeyrisgreiðslum?
• Hvaða ávinningur er fólgin í því að greiða í lífeyrissjóð?

Svörin við þessum spurningum og fjölda annarra væri 
sannarlega gott að vita og þú finnur þau á www.gottadvita.is

www.gottadvita.is

Litháarnir þrett-
án sem setið hafa í farbanni að 
undanförnu verða að una því 
enn um hríð. Þeir voru í gær  
úrskurðaðir í áframhaldandi far-
bann til 13. nóvember.  

Mennirnir eru taldir tengjast 
þjófnaðarmálum, en lögreglan 
fann mikið magn af þýfi í hús-
leitum í byrjun síðasta mánuðar. 
Um var að ræða fatnað, snyrti-
vörur og tölvu- og tæknibúnað. 
Auk þýfisins fann lögregla hálfa 
milljón króna í reiðufé. Ekki er 
talið að mennirnir hafi staðið í 
innbrotum heldur hafi þeir ein-
göngu hnuplað vörunum úr versl-
unum. 

Litháarnir sitja 
enn í farbanni

 Ríkisstjórnir 
Norðurlandanna munu skipa sam-
eiginlegan starfshóp sem vinna á 
að því að finna leiðir til að þróa 
áfram sameiginlega lyfja- og 
heilsumarkaði á Norðurlöndum. 
Þetta var samþykkt á sérboðuðum 
fundi norrænu heilbrigðis- og 
félagsmálaráðherranna í tengsl-
um við þing Norðurlandaráðs í 
Ósló í gær. 

Frumkvæði að því að ráðherr-
arnir ræddu þetta átti Guðlaugur 
Þór Þórðarson heilbrigðisráð-
herra. Í samtali við Fréttablaðið 
sagði Guðlaugur að á fundinum 
hefði verið lýst mikilli ánægju 
með þetta frumkvæði. 

„Niðurstaðan er þessi: Það er 
kominn vinnuhópur af stað sem 
er að fara yfir þessi mál. Við von-
umst til að hann skili niðurstöðu 
sem allra fyrst. Markmiðið er 
skýrt. Við höfum áhuga á því að 
opna íslenska, og í rauninni nor-
ræna lyfjamarkaðinn til þess að 
fá aukna samkeppni og lægra 
verð,“ segir Guðlaugur. „Þetta er 
lítill og lokaður markaður, sam-
keppni er ekki mikil og verðið of 
hátt. Og það er það sem við erum 
að vinna í, við erum að reyna að 
opna hann og reyna að njóta kosta 
stærri markaðar eins og við 
gerum á flestum öðrum sviðum.“

Íslenskar tillögur samþykktar

 Þeir sem telja sig 
hafa upplýsingar um brot á sam-
keppnislögum eru hvattir til þess 
að koma þeim upplýsingum á 
framfæri við Samkeppnis-
eftirlitið.

Hvatningin er sögð sett fram í 
tilefni af umfjöllun fjölmiðla 
undanfarna daga þar sem því hafi 
verið haldið fram að matvöru-
verslanir hafi með sér ólögmætt 
samráð. Samkeppniseftirlitið 
segir að upplýsingunum sé hægt 
að koma á framfæri í síma eða á 
skrifstofu eftirlitsins og að starfs-
menn eftirlitsins séu reiðubúnir 
til að eiga fundi með viðkomandi. 
Einnig er hægt að senda ábending-
ar á www.samkeppni.is, nafnlaust 
eða undir nafni.

„Af eðli máls leiðir að ábending-
ar sem eru ítarlegar um stað-
reyndir máls eru haldbetri en 
órökstuddar fullyrðingar,“ segir í 
tilkynningu Samkeppniseftirlits-
ins, sem vill fá upplýsingar um 
það hvaða fyrirtæki sé um að 
ræða, hvenær brotin hafi átt sér 
stað, hvernig staðið hafi verið að 
samráði og hversu umfangsmikið 
það hafi verið.

Í umfjöllun um verðsamráð síð-
ustu daga hefur spjótum einkum 
verið beint að lágvöruverslunum 
Bónus og Krónunni. Forsvars-
menn þessara matvörurkeðja 
neita því harðlega að þau hafi 
nokkurt samráð um verðlagningu.

„Þetta eru fáranlega fjarstæðu-
kenndar ásakanir,“ segir Kristinn 
Skúlason, rekstrarstjóri 
Krónunnar. „Við erum alla daga að 
breyta verði og seljum sumar 
vörur langtímum saman undir 

kostnaðarverði vegna harðrar 
samkeppni frá þeim sem eru 
markaðsráðandi. Halda menn 
virkilega að við myndum standa í 
þessu ef við ættum í samráði við 
samkeppnisaðilann? Við höfum 
ekkert að fela.“

Guðmundur Marteinsson, fram-
kvæmdastjóri Bónuss, tekur í 
sama streng.

„Það er á alveg á kristaltæru að 
það er ekkert samráð, ég vísa því 
algerlega á bug,“ segir Guðmundur, 

sem kveður það fráleitar ásakanir 
að menn eigi stefnumót á kaffi-
húsum til að sammælast um verð. 
Hann hitti forsvarsmenn Krón-
unnar aldrei. „Ég tala ekkert við 
þessa menn,“ segir hann.

Umræða liðinna daga hefur að 
sögn Guðmundar verið mjög skað-
leg fyrir Bónus. „Ég vona að Sam-
keppnisstofnun fari yfir þetta mál 
hið fyrsta. Við höfum ekkert að 
fela,“ segir hann.

Biðja uppljóstrara 
að afhjúpa samráð
Samkeppniseftirlitið segist í tilefni af fullyrðingum í fjölmiðlum hvetja alla sem 
telji sig vita um ólögmætt verðsamráð að gefa upplýsingar. Forsvarsmenn bæði 
Krónunnar og Bónuss segja allar ásakanir um verðsamráð vera fráleitar.

Vilhjálmur Hans 
Vilhjálmsson, lögfræðingur Loga 
Freys Einarssonar, sem grunaður 
var um að hafa átt aðild að 
Pólstjörnumálinu á Fáskrúðsfirði,  
hefur farið fram á það við 
ritstjóra Vísis að nafn Loga verði 
afmáð úr öllum fréttum í 
fréttasafni Vísis. 

„Verði hann ekki við beiðninni 
mun ég athuga hver næstu skref í 
stöðunni eru,“ segir Vilhjálmur.

Óskar Hrafn Þorvaldsson, 
ritstjóri Vísis, segist hafa farið 
vandlega yfir málið og komist að 
þeirri niðurstöðu að ekki væri 
hægt að verða við bón Vilhjálms. 
Það sé staðreynd að Logi Freyr 
hafi verið handtekinn og erfitt sé 
að endurskrifa söguna. 

„Skjólstæðingur Vilhjálms 
hefur notið fyllstu sanngirni í 
umfjöllun okkar,“ segir Óskar 
Hrafn og bætir við að sé Vil-
hjálmur ósáttur verði hann að 
leita annarra leiða til að ná sínu 
fram.  

Vill nafn sitt af-
máð úr fréttum

Ríkið skal greiða 23 ára 
karlmanni fimmtíu þúsund 
krónur fyrir ólögmæta sím-
hlerun. Maðurinn var yfir-
heyrður vegna bruna sem varð á 
Sauðárkróki í desember 2004 og 
var sími hans hleraður í tvær 
vikur í kjölfarið.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði áður komist að þeirri 
niðurstöðu að símhlerunin hefði 
falið í sér skerðingu á friðhelgi 
einkalífs því hver sem sakaður sé 
um refsiverða háttsemi sé 
saklaus uns sekt hans er sönnuð. 
Hæstiréttur staðfesti þetta. 
Málskostnaður, hálf milljón, var 
greiddur af ríkinu. 

Bætur vegna 
símhlerunar

Rjúpnaskytta var flutt á 
Landspítalann í Reykjavík síð-
degis í gær eftir að hafa slasast á 
Fróðárheiði, nálægt Ólafsvík.

Vegfarandi tók eftir undar-
legri þúst um fimmtíu metra frá 
veginum yfir Fróðárheiði. Við 
nánari fyrirgrennslan sá hann að 
þetta var meðvitundarlaus maður. 
Hann kallaði því á hjálp og rank-
aði maðurinn fljótt við sér.

Lögreglu grunar að maðurinn 
hafi verið ölvaður við veiðarnar 
og fallið niður fimmtán metra háa 
brekku. Var hann aumur í baki 
eftir fallið.

Slösuð rjúpna-
skytta sögð ölvuð



Gildir til 4. nóvember eða á meðan birgðir endast.
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„Þessi afdráttarlausa 
niðurstaða kemur mér á óvart 
og veldur mér vonbrigðum,“ 
segir Bjarni Ármannsson, 
stjórnarformaður Reykjavik 
Energy Invest (REI). „Nú 
þurfum við að fara yfir afleið-
ingar þessarar niðurstöðu og 
skoða hver staða REI er í ljósi 
hennar.“

Bjarni sagðist ekki geta sagt 
til um áhrif ákvörðunar borgar-
ráðs á til dæmis samninga sem 
REI hefur gert um uppbyggingu 
erlendis fyrr en farið hefði verið 
nákvæmlega yfir málið.

Sú viðskiptavild sem falin er í 
Orkuveitu Reykjavíkur, og þar 
með samningur til tuttugu ára 
um einkarétt REI á hugviti OR 
til útrásar, var metin á tíu millj-
arða króna við sameiningu REI 
og Geysis Green Energy (GGE). 
„Miðað við minn lestur á þeim 
upplýsingum sem ég hef séð 
virðist sem verulegum fjár-
hæðum sé varpað fyrir róða,“ 
segir Bjarni. 

Bjarni fjárfesti í REI og kom 
þar inn sem stjórnarformaður 
nokkru áður en sameining REI 
við GGE var ákveðin og útfærð. 
Hann vildi ekki tjá sig nánar um 
sína stöðu hjá fyrirtækinu, þau 
mál yrði að skoða eins og önnur. 
Sömu svör fengust þegar Bjarni 
var spurður hvort hann hygðist 
leita réttar síns fyrir dómstólum
gengju samningarnir ekki eftir.

Samningur um sameiningu 
GGE og REI er enn í fullu gildi, 
sem og þjónustusamningur til 
tuttugu ára við Orkuveitu 

Reykjavíkur. Þetta fullyrðir 
stjórn GGE í yfirlýsingu í gær, 
undirritaðri af Hannesi Smára-
syni, forstjóra FL Group og 
stjórnarformanni GGE.

„Stjórn Geysis Green Energy 
undrast niðurstöðu borgarráðs 
og bíður þess að fá fullnægjandi 
skýringar á ákvörðuninni og á 
hvaða forsendum borgarráð 
telur sig geta rift gerðum samn-
ingum,“ segir í yfirlýsingunni.

Þar segir enn fremur að það 
sé skilningur félagsins að gerð-
um samningum verði aðeins 
breytt með nýjum samningum 
eða ákvörðun dómara. Stjórn og 
hluthafar muni fara vandlega 
yfir málið á næstu dögum.

Vísað er til þess í yfirlýsing-
unni að í svari Reykjavíkur-
borgar til umboðsmanns 
Alþingis lýsi borgarlögmaður 
því áliti að um þá samninga sem 
stjórn OR gerir gildi reglur 
einkaréttar og þar með að stjórn 
OR standi að þessum samning-
um en ekki borgarráð.

Stjórnin óttast að ákvörðun 
borgarráðs geti sett stór verk-
efni í uppnám og að samningar 
sem gerðir hafi verið við erlenda 
samtarfsaðila geti verið í hættu. 
Auk þess geti ímynd íslenskra 
fyrirtækja á þessum vettvangi 
skaðast til frambúðar vegna 
ákvörðunarinnar.

Þannig bendir stjórnin á það í 
yfirlýsingu sinni að „umtalsverð 
fjárhagsleg verðmæti“ geti tap-
ast fyrir hluthafa í  REI, GGE og 
eigendur Orkuveitu Reykja-
víkur.

 Reykjavíkurborg hafnar 
samruna Reykjavik Energy Invest 
(REI) og Geysis Green Energy 
(GGE) og telur að einkaréttar-
samningur milli REI og Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) sé óásættanleg-
ur. Þetta var ákveðið á fundi 
borgarráðs í gær. Þar var jafn-
framt ákveðið að ráðast í stjórn-
sýsluúttekt á Orkuveitunni.

Svandís Svavarsdóttir, for-
maður stýrihóps borgarráðs um 
samruna REI og GGE, segir að 
hún hafi fyrir hönd stýrihópsins 
lagt fram þessar tvær tillögur í 
borgarráði í gær. Þverpólitísk sátt 
hafi náðst um tillögurnar og full-
trúar allra stjórnmálaflokka sem 
sæti eiga í borgarráði samþykkt 
þær. Borgarráð hefur beint 
ákvörðunum sínum fyrir stjórn 
OR, sem mun taka ákvörðun um 
útfærslu.

Svandís segir stýrihópinn sam-
mála um að verulegur vafi leiki á 
því hvort þeir samningar sem 
lagðir hafi verið fyrir stjórnar-
fund OR 3. október síðastliðinn 
hafi öðlast gildi. Þar var samein-
ing REI og GGE samþykkt.

Í greinargerð með tillögu stýri-
hópsins segir að upplýsingagjöf 
og kynning á tuttugu ára þjónustu-
samningi OR við REI og samein-

ingu REI og GGE hafi brugðist. 
Stjórnarmönnum sé ekki ætlað að 
taka umfangsmiklar ákvarðanir 
án þess að fyrir því hafi legið sam-
þykktir eða rökstuðningur.

„Hér hafa allar reglur verið 
þverbrotnar,“ segir Svandís. „Hér 
hefur umboð farið fyrir ofan garð 
og neðan í sumum málefnum. Hér 
hafa verkferlar verið meira og 
minna á skjön. Það hefur blasað 
við í opinberri umræðu að kynn-
ingu var ábótavant. Opinberri 
umræðu var ábótavant, og kjörnir 
fulltrúar fengu jafnvel ekki nægar 
upplýsingar á ýmsum stigum. Það 
út af fyrir sig er tilefni til að taka 
allan gjörninginn upp.“

Borgarráð samþykkti einnig til-
lögu um að gerð yrði stjórnsýslu-
úttekt á OR, og hefur innri endur-
skoðun borgarinnar verið falið að 
vinna úttektina. Þar á meðal ann-
ars að kanna stjórnskipulag og 
ábyrgð á verkefnum, hlutverk 
stjórnar og stjórnenda. Enn 

fremur á að fara yfir það hvernig 
OR hafi staðið að stofnun félaga, 
og hvernig eftirliti með slíkum 
félögum sé háttað. 

Vinnu stýrihópsins er hvergi 
nærri lokið þrátt fyrir að hann 
skili af sér þessum tillögum, segir 
Svandís. Ætlunin er að hópurinn 
skili skýrslu til borgarstjórnar í 
lok nóvembermánaðar.

Svandís segist ekki óttast að 
ákvörðun borgarráðs í gær kunni 
að skapa grundvöll fyrir því að 
þeir sem stóðu að sameiningu 
GGE og REI krefjist skaðabóta. 
Besta niðurstaðan væri sú að allir 
aðilar sættust á málalyktir, en 
verði niðurstaðan óviðunandi fyrir 
einhverja aðila geti þeir leitað 
réttar síns. 

„Ég myndi vilja sjá að fjárfestar 
og aðrir sem koma að þessu máli 
áttuðu sig á því að almenningur 
gerir þessa kröfu sem við erum að 
reisa hér í borgarráði í dag,“ sagði 
Svandís.

Borgin hafnar sam-
runa orkufyrirtækja
Allar reglur voru þverbrotnar við sameiningu Geysis Green Energy og Reykja-
vik Energy Invest segir Svandís Svavarsdóttir. Borgarráð lætur vinna stjórn-
sýsluúttekt á Orkuveitu Reykjavíkur. Óttast ekki að ósáttir leiti réttar síns.

Fé kastað á glæ og 
orðsporið skaðað
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SPRON Viðbót
– allt að 7,5% vextir* + vaxtaauki

• Verðtryggður
• Bundinn til 36 mánaða
• Háir grunnvextir
• Stighækkandi vaxtaálag að

binditíma loknum

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót,
SPRON Viðbót eða SPRON Veltubót á Netinu fyrir 3. desember nk.
fá um næstu áramót 15% vaxtaauka á áunna vexti.

SPRON Veltubót
– allt að 14,6% ársávöxtun* + vaxtaauki

• Óverðtryggður
• Háir, stighækkandi vextir
• Mánaðarleg greiðsla vaxta
• Stighækkandi vaxtaálag
• Alltaf laus

SPRON Vaxtabót
– allt að 14,6% vextir* + vaxtaauki

• Óverðtryggður
• Háir, stighækkandi vextir
• Stighækkandi vaxtaálag
• Alltaf laus

Upplýsingar um innlánsreikninga SPRON fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is

*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. nóvember 2007. 



Á hvaða tungumáli var skinn-
texti sem fannst í Hafnarfirði?

Hvar býr fatlaði maðurinn 
sem dekkjunum var stolið frá í 
vikunni?

Hvaða bandaríski tónlistar-
maður mælir með íslenskri 
tónlist á heimasíðu sinni?

Hluti fíkniefnanna 
sem lögregla lagði hald á í skútu í 
Fáskrúðsfjarðarhöfn að morgni 
fimmtudagsins 20. september var 
falinn í flotholtum um borð í skút-
unni sem notuð var til smyglsins, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins. Hinn hluti efnanna var í 
töskum um borð.

Lögreglan lagði hald á um 40 
kíló af fíkniefnum um borð í skút-
unni. Um var að ræða 14 kíló af e-
töfludufti, tæp 24 kíló af amfet-
amíni og 1.800 e-töflur.

Flotholt eins og um ræðir eru 
notuð til að setja milli skips og 
bryggju þegar skipið leggst að. 
Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins voru umrædd flotholt þó 
um borð þegar lögreglan lagði 

hald á efnin, eins og áður sagði.
Í gær rann út gæsluvarðhald 

yfir öðrum mannanna af tveimur 
sem teknir voru um borð í skút-
unni, en hann hefur jafnframt 
verið í einangrunarvist. Hann var 
úrskurðaður í Héraðsdómi Reykja-
víkur í áframhaldandi gæsluvarð-
hald til 8. nóvember. Jafnframt 
mun hann sitja í einangrun til 
þess tíma vegna rannsóknarhags-
muna.

Fjórir aðrir sitja inni vegna 
málsins. Einn þeirra fór beint úr 
gæsluvarðhaldi í afplánun. Annar 
situr í gæsluvarðhaldi til 29. nóv-
ember og tveir til viðbótar sitja í 
gæsluvarðhaldi til 8. nóvember.

Rannsókn málsins hefur miðað 
vel, að sögn lögreglu.

Fíkniefnin í 
flotholtum
Hluti fíkniefnanna sem tekin voru í skútu í Fá-
skrúðsfjarðarhöfn á dögunum var falinn í flotholt-
um. Önnur efni voru geymd í töskum um borð.

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV

Með réttu úti - og innimottunum
- getur þú stoppað 80% af óhreinindunum 

við innganginn 

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

GuzzlerTM

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Heppnir tónleikagestir
vinna nýjan iPod nano
í boði FL Group

VORBLÓT /// EFTIR ÍGOR STRAVINSKÍJ
HÁSKÓLABÍÓ /// Í KVÖLD /// FÖSTUDAGSKVÖLD /// KL. 21

/// eftirpartí með hljómsveitarmeðlimum og dj þorbirni /// miðaverð 1.000 KR.
www.sinfonia.is /// midi.is

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands

Stofnaður hefur verið sjóður sem ætlað 
er að efla rannsóknir í lögfræði og sagnfræði. Það 
eru vinir og samherjar Bjarna Benediktssonar, laga-
prófessors og forsætisráðherra, sem standa fyrir 
styrkjunum en með þeim vilja þeir minnast þess 
að 30. apríl árið 2008 verða 100 ár liðin frá fæðingu 
hans. Þann dag verða sex fyrstu styrkirnir veittir. 

„Hugmyndin spratt af áhuga margra á því að 
minnast þessara tímamóta á næsta ári á einhvern 
þann hátt, sem sameinar fortíð og framtíð. Fátt er 
betur til þess fallið í nútíðinni en að ýta undir rann-
sókna- og vísindastörf ungs fólks,“ segir Björn 
Bjarnason, dómsmálaráðherra og sonur Bjarna.

Ætlunin er að þrír rannsóknarstyrkir verði veittir 
árlega á sviði stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar 
og réttaröryggis borgaranna gagnvart leyfisvaldi 
og eftirliti stjórnvalda. Að auki verða veittir þrír 
styrkir á sviði hag- og stjórnmálasögu 20. aldar til 
okkar daga með því markmiði að efla rannsóknir og 

dýpka skilning á umbreytingum í íslensku efnahags-
lífi, stjórnmálum og utanríkismálum á 20. öld. Tveir 
hæstu styrkirnir munu nema einni milljón króna en 
fjórir þeirra hálfri milljón króna.

Ákveðið hefur verið að Borgarskjalasafnið muni 
framvegis varðveita myndir og skjöl Bjarna í safn-
inu og er á döfinni að opna heimasíðu í tengslum við 
það safn.  

Stjórnvöld í Kína munu 
ekki sætta sig við leyfislausar 
mótmælagöngur eða fjöldasam-
komur á meðan Ólympíuleikarn-
ir standa yfir í Peking á næsta 
ári.

„Öll lögleg hegðun verður varin 
af lögreglu,“ segir fjölmiðlafull-
trúi almannavarnaráðuneytis 
Kína. „Öll ólögleg hegðun verður 
stöðvuð af lögreglu.“

Kínversk lög leyfa mótmæli, en 
til að mega mótmæla þarf sérstök 
leyfi, sem nær aldrei eru veitt. 
Þeir sem sækja um slík leyfi 
lenda yfirleitt undir eftirliti lög-
reglu, sérstaklega ef mótmæla á 
Kommúnistaflokknum.

Stjórnvöld líða 
ekki mótmæli

 „Nýjasta námsmanna-
kortið sem var tekið er með nafn-
inu Xu. Sá sem var með það kort 
virtist rammíslenskur í báðar 
ættir,“ segir Einar Kristjánsson, 
sviðstjóri þjónustusviðs hjá 
Strætó bs.

Eftir að fríkort í strætó fyrir 
námsmenn voru tekin í notkun í 
ágúst hefur eftirlitsmaður farið í 
vagnana og kannað hvort farþegar 
eru að framvísa námsmannakorti 
með eigin nafni. Vagnstjórarnir 
hafa lent í því að farþegar fram-
vísa korti á nafni einstaklings af 
gagnstæðu kyni. Að sögn Einars 
hafa rúmlega eitt hundrað fríkort 
verið gerð upptæk.

„Þeir sem hafa námsmannakort 
hafa skrifað undir að hafa skilríki 
með sér. Ef þeir annað hvort geta 
ekki framvísað skilríkjum eða eru 
með skilríki á öðru nafni en er á 
kortinu þá er kortið tekið,“ segir 
Einar.

Ef fólk segist 
hafa gleymt skil-
ríkjum býðst 
eftirlitsmaðurinn
til að taka af þeim 
mynd sem síðan 
er send með frí-
kortinu á skrif-
stofu Strætó. 
Komi þeir þang-
að með skilríki 
og ber saman við 
ljósmyndina sem 

tekin var í vagninum fá þeir kortið 
aftur. Annars missa þeir kortið út 
skólaárið. Nýtt kort sem gildir 
þann tíma kostar 30.500 krónur. 
Það er því dýrt spaug fyrir fríkort-
hafa að missa kortið. Sá sem mis-
notaði það sleppur hins vegar með 
að vera vísað úr vagninum.

„Það er veikleiki í löggjöfinni að 
við höfum ekkert vald til að sekta 
þá sem misnota kortin,“ segir 
Einar Kristjánsson. 

Þóttist heita Xu
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 Zimsen-húsinu, sem 
áður stóð við Hafnarstræti gegnt 
Lækjartorgi, verður komið  fyrir 
við Vesturgötu 2, nánar tiltekið á 
Grófartorgi.

„Við erum að undirbúa deili-
skipulagsbreytingu þar sem hætt 
verður við nýbyggingu á reitnum 
og Zimsen-húsinu komið þar fyrir 
í staðinn, sem fer vel við Hlað-
varpann og Kaffi Reykjavík í þess-
um hluta Kvosarinnar. Gert verð-
ur ráð fyrir veitingahúsarekstri í 
kjallaranum og skemmtilegheitum 
í umhverfinu, þar á meðal litlu 
torgi suðaustan við húsið milli 
Kaffi Reykjavíkur og Zimsens,“ 
segir Jóhannes S. Kjarval, skipu-

lagsfulltrúi hjá skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar.

Minjavernd sér um flutningana 
og að gera húsið upp.

„Við byrjum í næstu viku að 
grafa könnunarskurði til að athuga 
hvort vísbendingar séu um forn-
leifar undir en við gerum ekki ráð 
fyrir því. Í fyrstu viku í janúar 
hefjum við framkvæmdir og þá 
verður grafið fyrir undirstöðum 
hússins. Húsinu verður komið 
fyrir á gamla grjótinu sem var 
áður undirstaða þess. Þá höfum 
við tekið niður leifar af gömlum 
hafnargörðum sem stóðu við Zim-
sen í Hafnargötu, og þeir verða 
endurhlaðnir við hliðina á húsinu,“ 
segir Þorvarður Bergsson, fram-
kvæmdastjóri Minjaverndar. 

Gert er ráð fyrir að húsið verði 
tilbúið að ári liðnu. 

Komið fyrir á gamla grjótinu

Breska lögreglan var 
í gær fundin sek um að stofna 
almannafriði í hættu sumarið 
2005 þegar hún elti uppi og skaut 
til bana brasilískan mann vegna 
gruns um að hann væri hryðju-
verkamaður.

Jean Charles de Menezes var 27 
ára gamall þegar hann var skot-
inn til bana á lestarstöð í London 
22. júlí árið 2005. Grunurinn 
reyndist á engum rökum reistur. 

Daginn áður höfðu fjórir menn 
reynt að fremja sjálfsvígs-
sprengjuárásir í samgöngukerfi 
borgarinnar, aðeins hálfum mán-
uði eftir að tugir farþega í neðan-
jarðarlestum og strætisvögnum 
fórust í sprengjuárásum.

Lögreglumenn töldu Menezes 
vera einn þessara manna og höfðu 
með leynd elt hann frá heimili 
hans á Stockwell-lestarstöðina 
þar sem hann var skotinn sjö sinn-
um af stuttu færi. Enginn lög-

reglumannanna sem skutu hann 
hefur verið ákærður, en lögreglu-
embættið í Lundúnum hlaut í gær 
dóm fyrir verknaðinn. Var það 
dæmt til að greiða sektir sem 
nema rúmlega 21 milljón króna 
auk málskostnaðar upp á nærri  
47 milljónir.

Ian Blair lögreglustjóri sagði 
atburðinn hafa verið hörmulegan.
Þó hefði ekki verið framinn glæpur 
af ásetningi; mistök hefðu orðið. 

„Enginn lögreglumaður ætlaði 
sér þennan dag að skjóta saklausan 
mann,“ sagði Blair í gær. „Þetta 
var einangrað lögbrot við afar 
óvenjulegar aðstæður.“

Báðir helstu stjórnarandstöðu-
flokkar Bretlands, Íhaldsflokkur-
inn og Frjálslyndi flokkurinn, 
kröfðust þess að Blair segði af sér 
en sjálfur aftók hann slík. Jacqui 
Smith innanríkisráðherra sagðist 
bera fullt traust til lögreglustjór-
ans.

Lögreglan 
braut lögin 
Lögreglulið Lúndúnaborgar var í gær dæmt fyrir að 
skjóta mann til bana árið 2005. Skorað er á lögreglu-
stjórann að segja af sér en hann tekur því fálega.

www.ss.is
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Kryddaðu
tilveruna 
með SS

Pestó salamí áleggspylsan

er enn einn gleðigjafinn 

frá SS. Ofurlítið kröftug á 

bragðið, með óvæntum en

skemmtilegum bragðkeim sem 

pestóið gefur. Pestó salamí frá SS 

er frábær á gróft brauð en svo er

líka tilvalið að prófa hana á 

smáréttabakka, t.d. með fleiri

tegundum af kryddpylsum 

eða fínni skinku. 

N1 VERSLANIR

   Í   AVÖR

Sveinn Halldór 
Guðmarsson fréttamaður hefur 
verið ráðinn til starfa á frétta-
stofu Sjónvarpsins. Fyrst um 
sinn mun hann sinna sérstökum 
verkefnum, en í janúar tekur 
hann við nýju starfi fréttamanns 
Ríkisútvarpsins í Lundúnum.

Ráðgert er að fréttastofa 
Sjónvarps komi á næstunni upp 
útibúum í Lundúnum, Kaup-
mannahöfn og New York þar 
sem fréttamenn verði í fullu 
starfi.

Héðinn Halldórsson verður þá 
fréttamaður í Kaupmannahöfn 
og Sveinn Helgason í New York 
frá og með næsta hausti.

Flytur fréttamenn 
til heimsborga



Starfshópur um 
flutning á Innheimtustofnun 
sveitarfélaga til Ísafjarðar telur 
mögulegt að flytja sex til átta 
störf til sveitarfélagsins. 
Hópurinn taldi ekki skynsamlegt 
að flytja öll störf stofnunarinnar 
þar sem flutningurinn gæti haft 
neikvæð áhrif á innheimtu-
árangur hennar. 

Stofnunin sinnir bókhaldsstörf-
um og almennum samskiptum 
við meðlagsgreiðendur. Sam-
kvæmt álitinu getur töluverður 
hluti af vinnu stofnunarinnar 
farið fram hvar sem er á landinu.

Sigurgeir Sigurðsson, for-
maður stjórnar Innheimtustofn-
unar, telur ekki vænlegt að flytja 
störfin því það gæti komið niður 
á innheimtuárangri hennar. Þetta 
kemur fram á bb.is.  

Formaður vill 
ekki flytja störf

47 ára karlmaður 
sem starfar hjá tryggingafélagi í 
Texas skaut sig á dögunum fyrir 
slysni í báða fæturna. Maðurinn 
bar byssu innanklæða í vinn-
unni.

Lögreglustjóri sagði manninn 
líklega ekki hafa ætlað að ógna 
neinum með byssunni. „Hann 
átti ekki við nein hegðunar-
vandamál að stríða og það fór 
vel á með honum og samstarfs-
mönnum hans,“ sagði hann. „Við 
höfum engan grun um að þetta 
hafi verið annað en slysaskot.“

Starfsmaðurinn verður 
ákærður fyrir að bera vopn á 
almannafæri.

Skaut sig í fæt-
urna í vinnunni

WWW.N1.IS

Í verslunum N1 færðu úrval af bílavörum, allt frá perum og kösturum til 
barnabílstóla og slökkvitækja. Öryggi er lykilorð þegar kemur að rekstri
bílsins, og því mikilvægt að velja ávallt vandaðar og traustar vörur.

N1 - Meira í leiðinni.
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1.999,-
AÐEINS 100 EINTÖK 

Í BOÐI. TILBOÐ:

ÞÚ SPARAR 2.000,-

1.849,-
AÐEINS 100 EINTÖK 

Í BOÐI. TILBOÐ:

ÞÚ SPARAR 1.850,-

1.749,-
AÐEINS 100 EINTÖK 

Í BOÐI. TILBOÐ:

ÞÚ SPARAR 1.750,-

749,-
AÐEINS 120 EINTÖK 

Í BOÐI. TILBOÐ:

ÞÚ SPARAR 750,-

8.999,-
AÐEINS 30 EINTÖK 

Í BOÐI. TILBOÐ:

ÞÚ SPARAR 9.000,-

SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR. sími 5500 800SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR. sími 5500 800

124658

BARBIE HÚS Á 3 HÆÐUM
Með raunsæislegum hljóðum, 
mörgum herbergjum og stiga. 
Meira en 60 hlutir. Húsið er 
90 sm hátt. Notar 3 C-rafhlöður 
og 2 E-rafhlöður. Venjulegt
lágvöruverð er 17.999,-

OPIÐ LENGIALLA DAGAVirka daga
10-19

Nema fi mmtudaga 10-21
Laugardaga

10-18
Sunnudaga  12-18

222593

CUSTOM GARAGE
Notar 2 E-rafhlöður.
Margar gerðir í boði.
Venjulegt lágvöruverð
er 1.499,-

431279

DISNEY PRINSESS-KJÓLAR
4 stk. í tösku. Með Öskubusku-,
Mjallhvítar-, Þyrnirósar- og
fegurðardísarkjólum.
Hárband við hvern kjól.
Venjulegt lágvöruverð 
er 3.699,-

520824

TOY STORY RAFMAGNS BUZZ
Með fl ugskeytum og handfall-
byssu. Notar 3 C-rafhlöður.
Venjulegt lágvöruverð 
er 3.499,-

531304

PONY HÁRSKERASETT
Pony-fjölskylda sem samanstendur af 2 stórum smáhestum 
(30 sm), 2 folöldum (15 sm) og litlum smáhesti (10 sm). 
Með síðu tagli og faxi. Innifalið er hárskraut, límmiðar,
greiða, bursti og hárþurrka. Notar 1 C-rafhlöðu.
 Venjulegt lágvöruverð er 3.999,-



 „Þetta fólk heldur að það 
sé yfir allt og alla hafið og er eins 
og í fílabeinsturni um leið og búið 
er að kjósa það. En það situr í 
sínum stólum í umboði þjóðar-
innar,“ segir Ævar Sveinsson. 

Hann reyndi í tvö ár að fá viðtal 
við Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur menntamálaráðherra og 
minnti á sig í ráðuneytinu mánaðar-
lega, áður en hann gafst upp.

Á mánudaginn birtist í Frétta-
blaðinu yfirlit um viðtalstíma ráð-
herranna. Í því kom fram að „þó 
nokkrir“ væru að bíða viðtals við 
Þorgerði Katrínu, en í ráðuneyt-
inu fengust ekki nákvæmar upp-
lýsingar um fjölda þeirra, né um 
hugsanlegan biðtíma hvers og 
eins.

Því rifjar Ævar upp að hann hafi 
á sínum tíma eytt miklum tíma og 
kröftum í að ná tali af Þorgerði.

„Við vorum nokkrir sem vorum 
ósáttir við afnotagjald Ríkis-
útvarpsins og við lögðum fram 
undirskriftalista til að mótmæla 
því á bensínstöðvum og víða um 
bæinn. Við fengum tæplega 20.000 
undirskriftir, þótt talsverður hluti 
þeirra hafi skemmst. Að lokum 
áttum við um 14.000 undirskriftir 
og fórum með þær til ráðherra.“ 

Eftir langan biðtíma hafi hann 
loks fengið að afhenda undirskrift-
irnar Birni Bjarnasyni, þáverandi 
menntamálaráðherra, en lítið 
mark hafi verið tekið á þeim.

„Svo þegar Þorgerður tekur 

við segist hún ætla að fara að 
hræra upp í þessu Ríkisútvarpi. 
Ég fór því af stað og óskaði eftir 
viðtali við hana. Mér fannst að 
þessar undirskriftir ættu auðvit-
að að vera til hliðsjónar við laga-
breytinguna. Þær ráku úr mér 
garnirnar í ráðuneytinu og sögðu 
svo að hringt yrði í mig. Svo leið 
og beið og ég hringdi mánaðar-
lega. Eftir nokkra mánuði var 
mér boðið upp á að Þorgerður 
hringdi í mig og ég féllst á það. 
En hún hringdi aldrei.“ Ævar hélt 
áfram að hringja, einu sinni í 
mánuði, í heil tvö ár, áður en hann 
gafst upp.

„Ég var flokksbundinn hjá Sjálf-
stæðisflokki og talaði við skrif-

stofuna í Valhöll. Þar var mér líka 
sagt að haft yrði samband við mig, 
en ekkert gerðist.“

Ævar skilur ekki hvers vegna 
honum hafi ekki einfaldlega verið 
vísað frá. Hann hafi beðið um stað-
festingu í ráðuneytinu á því að 
ráðherra vildi ekki tala við hann, 
en ekki fengið.

„Ég sá mína sæng upp reidda og 
kaus ekki Sjálfstæðisflokkinn 
aftur. Með sinni frekju og einræði 
kom Þorgerður því svo í gegn að 
afnotagjaldið var gert að nef-
skatti,“ segir Ævar og dæsir.

Menntamálaráðherra svaraði 
ekki beiðni Fréttablaðsins um við-
tal vegna þessa máls, en hún er 
stödd erlendis. 

Beið eftir ráðherra 
í tvö ár til einskis
Ævar Sveinsson safnaði eitt sinn 20.000 undirskriftum gegn afnotagjaldi RÚV 
og vildi ræða við Þorgerði Katrínu menntamálaráðherra, þegar breyta átti lög-
um um RÚV. Hann hringdi mánaðarlega í tvö ár áður en hann gafst upp.

Hæstiréttur hefur 
staðfest níu mánaða fangelsisdóm 
yfir manni á þrítugsaldri sem 
ákærður var fyrir að hafa í fórum 
sínum tæp sjötíu grömm af 
amfetamíni og gramm af kókaíni. 

Maðurinn játaði að eiga efnin 
við yfirheyrslu, en sagðist fyrir 
dómi ekki muna eftir játningunni. 
Hann dró þó ekki í efa að hafa 
gefið skýrsluna. Í ljósi þess að 
gild játning lá fyrir sá Hæstirétt-
ur ekki ástæðu til að endurskoða 
dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 
síðan í mars. 

Maðurinn var á skilorði þegar 
fíkniefnin fundust. 

Með 70 grömm 
af amfetamíni

Lögregla í Minnesota 
í Bandaríkjunum skoðar hvort 
ákæra eigi konu fyrir að fita 
gælusvín um 50 kíló á meðan 
hún gætti þess fyrir samstarfs-
mann sinn. Eigandi svínsins 
segir þetta vera slæma meðferð 
á dýrinu.

Svínið vóg 25 kíló þegar það 
fór í pössun en níu mánuðum 
seinna var það orðið 75 kíló. 

Eiganda svínsins er mjög annt 
um það og hefur nafn þess 
húðflúrað á líkama sinn. Hún 
segist hafa grátið í marga daga 
vegna skyndilegrar offitu 
svínsins.

„Svínið er líf mitt,“ sagði 
eigandinn. „Það er ekki samt og 
áður.“

Lögreglu er nokkur vandi á 
höndum enda málið afar 
sérstakt.

Svín fitnaði um 
fimmtíu kíló

 Forseti Írans, Mahmoud 
Ahmadinejad, varar ríki Evrópu 
við að fylgja fordæmi Bandaríkj-

anna og leggja 
einhliða
viðskiptahöft á 
Íran.

Forsetinn
hótar því að 
Íran muni svara 
slíkum aðgerð-
um í sömu 
mynt. „Ef 
Evrópuríkin
vilja starfa með 
óvini írönsku 
þjóðarinnar
getum við ekki 

túlkað það sem vinalega hegðun. 
Við munum bregðast við því. 
Evrópubúar vita vel hvað gerist í 
alþjóðaviðskiptum ef Íran kýs að 
bregðast alvarlega við.“

Varar Evrópu 
við aðgerðum

Hotel Føroyar ****
krónur 36.167,-
Gisting í tveggjamanna herbergi
m / morgunmat.
Verð pr. per.

Farfuglaheimilið
Kerjalon
krónur 28.520,-
Gisting í tveggjamanna herbergi
uppábúið án / morgunmat. Verð pr. per.

Hotel Tórshavn ***
krónur 34.270,-
Gisting í tveggjamanna herbergi
m / morgunmat.
Verð pr. per.

sími: 482 2426  .  davidsam@eyjar.is  .  www.faereyjaferdir.is
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Tilboðið gildir frá 26. okt. 2007 – 31. mar. 2008.
Verð með sköttum.

frá krónum 28.520,- Flug og gisting frá föstudegi til mánudags

Helgartilboð
til Færeyja í vetur
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 Kynbundinn launamun-
ur alþingismanna er fjögur til sex 
prósent að því er rannsókn Sam-
taka atvinnulífsins sýnir. Launa-
munurinn orsakast af því að karl-
menn á þingi gegna fleiri 
ábyrgðarstöðum en þingkonur og 
fá því hærri álagsgreiðslur.

Meðallaun karlkyns þingmanna 
eru rúmlega 602 þúsund krónur á 
mánuði, en meðallaun kvenkyns 
þingmanna rúmlega 34 þúsund 
krónum lægri. Samkvæmt rann-
sókninni spilar starfsaldur inn í, 
en þingmenn með lengri starfs-
aldur eru líklegri til að fá álags-
greiðslur, til dæmis fyrir for-

mennsku í flokkum eða nefndum.
Launakerfi þingmanna byggist 

á þingfararkaupi, en þingmenn fá 
álag ofan á það fyrir að gegna ráð-
herraembætti, formennsku í 
nefnd eða vera varaforseti svo 
fátt eitt sé nefnt. Álagsgreiðslurn-
ar eru misháar eftir embættum.

59 prósent karla á þingi eru með 
álagsgreiðslur, en 49 prósent 
kvenna. Í greinargerð frá Sam-
tökum atvinnulífsins segir að eina 
leiðin til að leiðrétta þennan mun 
sé að þingkonur fái aukna ábyrgð. 
Til dæmis sé hægt að fjölga konum 
sem eru formenn stjórnarand-
stöðuflokka. 

Minni ábyrgð skýrir 
launamun kynjanna

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Dagana 2.–4. nóvember fer fram fjáröflunarátakið 

Neyðarkall björgunarsveitanna og er þetta annað árið sem við 

seljum Neyðarkallinn. Viðtökur Íslendinga í fyrra voru einstakar 

og seldist Neyðarkallinn upp í miðju átaki. Aukin verkefni 

björgunarsveitanna kalla á meira fé til starfseminnar og þetta er 

okkar leið til að bregðast við því. Fólk er því að stuðla að eigin 

öryggi með stuðningi í þessu átaki.

Líkt og í fyrra er um að ræða sölu á litlum neyðarkalli sem nú er 

eftirlíking af björgunarkonu. Við hvetjum almenning til þess að taka 

vel á móti sölufólki en Neyðarkallinn verður seldur á 1000 krónur 

við verslanir, verslunarmiðstöðvar, áfengisútsölur og aðra þá staði 

sem almenningur sækir þessa fjóra daga á meðan átakið stendur. 

Í sumum bæjarfélögum verður gengið í hús.

Kaupum Neyðarkall!

B J Ö R G U N A R S V E I T A N N A

L A N D S S Ö F N U N

2 . – 4 . N Ó V E M B E R

Aða l s t y rk ta rað i l a r  S l y sava rna fé lags ins  Landsb ja rga r  e ru

Berst fyrir lífi þínu!

Þetta er

til þín!
Neyðarkall

Þetta er

til þín!
Neyðarkall







Sumir heimildarmanna Frétta-
blaðsins halda því fram að sala 
Reykjavíkurborgar og Akureyrar-
bæjar á helmingshlut í Lands-
virkjun hafi fyrst og fremst verið 
„pólitísk eignafærsla“ mánuði 
áður en grundvallarbreyting varð 
á orkumálum í landinu með sölu á 
hlut ríkisins í Hitaveitu Suður-
nesja (HS). Gerð var grein fyrir 
þessum viðhorfum í Fréttablaðinu 
í gær. 

Við söluna á hlutnum í HS hófst 
ferli sem að grunni til er ein af 
ástæðum pólitískra og viðskipta-
legra átaka um málefni Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR), Reykjavík 
Energy Invest (REI), Geysis Green 
Energy (GGE) og HS. Undir-
liggjandi er síðan sú spurning 
hvort nýtingarréttur á orku-
auðlindum eigi að vera í höndum 
hins opinbera eða hjá einkaaðilum. 

Landsvirkjun var verðmetin á 59 
milljarða út frá forsendum sem 
raktar voru í Fréttablaðinu í gær. 
Umdeilanlegar segja margir, rök-
réttar segja aðrir. Meðal þess sem 
innifalið er í verðinu er 68 prósenta 
eignarhlutur í Landsneti hf. sem 
starfar á grundvelli raforkulaga 
frá því í maí árið 2003. Hann er 
metinn á 4,7 milljarða. Samkvæmt 
því verðmati er heildarverðmæti 
Landsnetsins um 6,8 milljarðar. 

Eigendahópur Landsnets tók 
breytingum í september síðast-
liðnum en þá varð Orkuveita 
Reykjavíkur eigandi 6,78 prósenta 
hlutar í Landsneti.

Félagið hefur það hlutverk að 
annast flutning á raforku og kerfis-
stjórnun samkvæmt lögum. Einn 
heimildarmanna Fréttablaðsins 
telur Landsneti ekki vera gert 

nægilega hátt undir höfði í verð-
matinu. „Landsnet á flutningsvirki 
fyrir raforku í landinu. Hvers 
vegna í ósköpunum eru þau ekki 
metin sem meiri verðmæti en raun 
ber vitni?“ Þessu viðhorfi eru ekki 
allir sammála en flestir telja að í 
raun sé Landsnet „ómetanlegt“ í 
ljósi mikilvægis flutningsvirkja 
fyrir raforku. „Samfélagið reiðir 
sig á flutningsvirkin, bæði fyrir-
tæki og fjölskyldur. Það má spyrja 
sig að því, hvort ekki sé tilefni til 
þess að taka öll málefni er tengjast 
flutningsvirkjum á raforku til 
endurskoðunar í ljósi þess að einka-
fyrirtæki eiga orðið hlut í þeim,“ 
segir einn heimildarmanna.

Eigendur Landsnets hf. eru 
Landsvirkjun, Rafmagnsveitur 
ríkisins, Orkubú Vestfjarða og 
Orkuveita Reykjavíkur. Flutnings-
virki eru að einhverjum hluta lögð 
inn í félagið sem hlutafé.

Landsnet fellur undir það sem 
nefnt er „órekstrartengdar eignir“ 
í verðmatinu á Landsvirkjun. Matið 
var framkvæmt á grundvelli 
núvirtra áætlaðra arðgreiðslna til 
ársins 2019. 

Heimildarmenn Fréttablaðsins, 
sem voru vel á annan tug, voru 

flestir sammála um að pólitísk yfir-
sýn í orkumálum „væri lítil sem 
engin“ eftir að ákveðið var að selja 
hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja 
til einkaaðila. Sumir telja þetta 
gæfuspor sem auki líkurnar á því 
að „raunveruleg samkeppni“ 
myndist á raforkumarkaði. Aðrir 
segja slík sjónarmið fráleit. „Þetta 
er einokunarrekstur og raunveru-
leg samkeppni getur aldrei ríkt í 
svoleiðis rekstri, nema gengið sé 
alla leið.“

Salan á hlut Reykjavíkurborgar 
og Akureyrar í Landsvirkjun til 
ríkisins er að mati margra 
heimildarmanna undanfari grund-
vallarbreytinga á orkugeiranum, 
jafnvel hlutafélagavæðingar á 
Landsvirkjun eða uppstokkunar á 
fyrirtækinu. Án þeirrar eignatil-
færslu hefði ríkið ekki getað „hald-
ið vopnum sínum“ nægilega vel að 
lokinni sölu á hlutnum í Hitaveitu 
Suðurnesja, þar sem fyrirsjáanlegt 
væri að „boltinn myndi halda 
áfram að rúlla“; það er að nýtingar-
réttur á orkuauðlindum héldi 
áfram að fara frá opinberum fyrir-
tækjum til einkaaðila. 

„Við sjálfstæðismenn erum á móti 
því að hið opinbera sé að standa í 
áhætturekstri,“ sagði Vilhjálmur Þ. 

Vilhjálmsson, þáverandi borgar-
stjóri, á blaðamannafundi í Valhöll 
hinn 8. október þar sem mælt var 
fyrir því að hlutur Reykjavíkur-
borgar, í gegnum OR, í REI yrði 
seldur á „næstu mánuðum.“ Þessi 
yfirlýsing borgarstjóra reyndist 
afdrifarík eins og fram hefur komið 
en hún hafði áhrif á það að Björn 
Ingi Hrafnsson, borgarfulltrúi 
Framsóknarflokksins, sleit meiri-
hlutasamstarfi við sjálfstæðismenn 
í borgarstjórn.

Slitin varpa ljósi á augljósan pólit-
ískan átakapunkt að mati margra 
heimildarmanna, sérstaklega innan 
Sjálfstæðisflokksins. Spyrja má 
hvernig þátttaka hins opinbera á 
samkeppnismarkaði eigi að vera á 
sviði orkumála. Opinber fyrirtæki 
hafa tekið þátt í áhættufjárfest-
ingaverkefnum í samkeppnis-
rekstri um áratugaskeið, hér á landi 
og erlendis, meðal annars með sölu 
á raforku til stóriðju. Þá hafa opin-
ber fyrirtæki stofnað félög með 
einkaaðilum á undanförnum árum 
með það fyrir augum að nýta endur-
nýjanlega orkugjafa erlendis. 
Frumvarpi Össurar Skarphéðins-
sonar iðnaðarráðherra er ætlað að 
taka á þessu umdeilda máli en 
stefnt er að því að taka það til 
umræðu og afgreiðslu á Alþingi í 
vetur.

Landsnetið ómetanlegt en þó ekki
Pólitísk og viðskiptaleg átök um orkumálefni landsmanna hafa verið í brennidepli að undanförnu. Verðlagning á flutningsvirkjum 
fyrir raforku, sem Hitaveita Suðurnesja á meðal annars, er eldfimt deilumál. 68 prósenta hlutur Landsvirkjunar í Landsneti hf. sem á 
og rekur flutningsvirki fyrir raforku í landinu er metinn á 4,7 milljarða. Stenst þessi verðmiði skoðun?



HELGAR
SPRENGJA

Penta
Akrýlbundin plastmálning á loft og 
veggi, gljástig 5
7207040-6

10 ltr

2.999
6.990

Veggmálning
Jotaplast, gljástig 7,
beinhvítt
7119800

55%
afsláttur

Takmarkað magn.

föstudag til sunnudags

3.499

499
725

Léttspartl
750 ml, alhliða spartl
7111008

Fínspartl
750 ml, í sprungur 
og naglagöt
7111005

Rúlla og bakki
23 sm
7014821

699
1.350

Við blöndum

alla liti
afhvaða
litakorti sem er

Fríar
L i t a p r u f u r
a ð e i n s
f ö s - s u n n u d .



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Betri er einn fugl í 
hendi en 9.999 í skógi

Úr orrahríð í blanka-
logn

Endurútgáfa bókarinnar Tíu 
litlir negrastrákar minnir 
rækilega á að tungumálið er 
lifandi fyrirbæri sem tek-
ur stöðugum breytingum.  
Guðrún Kvaran, Andri Snær 
Magnason og Mörður Árna-
son velta fyrir sér hvað við-
brögð við bókinni segja um 
íslenska tungu og sjálfsmynd 
okkar í upphafi 21. aldar.  

„Eins og margir ólst ég upp við 
bókina Tíu litlir negrastrákar og 
fann aldrei neitt að þessu fyrr en á 
seinni árum, þegar farið var að 
tengja þetta við enskuna,“ segir 
Guðrún Kvaran prófessor. 

Hún bendir á að vissulega megi 
finna fleiri dæmi um orð sem áður 
þóttu ágæt til síns brúks en eru 
ekki boðleg lengur. „Blámaður og 
surtur eru önnur dæmi um orð 
sem höfð voru yfir svertingja en 
þykja ekki góð og gild lengur. 
Fáviti er neikvætt orð og það má 
ekki lengur segja að nokkur maður 
sé klepptækur eða brjálaður, eins 
og almenna orðið var þegar ég var 
að alast upp. Helst má ekki segja 
gamalmenni, þaðan af síður gaml-
ingi, heldur aldraður.“  

Guðrún nefnir einnig að mörg 
orð hafi upphaflega verið búin til 
sem jákvæð orð en merkingin hafi 
snúist við í tímans rás. „Nefna má 
orðið vangefinn. Það þótti lengi 
vel hið ágætasta orð en svo fóru 

menn að nota það sem skammar-
yrði og þá var ekki hægt að nota 
það í venjulegri merkingu. Það er 
ekki við hugtakið sjálft að sakast 
hedlur notkun í daglegu tali. Þá 
var orðið nýbúi upphaflega búið 
til yfir þann hóp sem var verið að 
taka á móti til landsins. Síðar var 
farið að tala um nýbúa í niðrandi 
merkingu og neikvæðum texta og 
það verkar þá um leið særandi.“

Hún segir þess líka mörg dæmi að 
orð sem áður þóttu verstu 
skammaryrði verði hlutlaus, jafn-

vel jákvæð. „Það 
er hægt að snúa 
við merkingu hug-
taka ef það er gert 
meðvitað og mark-
visst. Það er ekki 
langt síðan það 
þótti verulegt 
skammaryrði að 
kalla einhvern 
homma eða lesbíu, 
en þessir hópar 

tóku það upp hjá sér að nota þessi 
orð sjálf og breyttu þannig merk-
ingunni.  Þetta sýnir að oft er ekki 
ástæða til að skipta orðum út 
heldur tala um þau á jákvæðan 
hátt og setja í annað samhengi.“

„Í fyrsta lagi finnst mér þessi bók 
illa ort og atlaga að öllum með 
brageyra,“ segir Andri Snær 
Magnason um endurútgáfu Negra-
strákanna.

„Annars er ég á báðum áttum. 
Ég held að fáir Íslendingar noti 
orðið negri sem níðyrði, ég hugsa 
að þeir noti sterkari orð til þess. 
Sem heimild verður þessi bók allt-
af til. Sumir segja að þessi bók 
hafi ekki haft nein áhrif hér á 
landi. En það verður ekki framhjá 
því litið að kynslóðin sem gaf hana 
út og las var sama kynslóð og vildi 
ekki fá svarta hermenn til lands-
ins. Við erum því ekki alveg sak-
laus í þessum efnum.“ 

Andri segir að oft sé best að fara 
sömu leið og hommar og lesbíur, 

tileinka sér orðin frekar en að 
flýja þau. „Maður kemst aldrei 
langt áður en næsta orð verður 
líka ónýtt. Í Bandaríkjunum þykir 
orðið svartur til dæmis ekki boð-
legt lengur, heldur er talað um 
„African-American“. En kannski 
er ekki hægt að fara þessa  leið í 
þessu máli því við erum í rauninni 
orðanýlenda; við stjórnum ekki 
alveg merkingu orðsins heldur 
ræðst hún af miklu flóknari þátt-
um. Erlenda útgáfa bókarinnar – 
Ten Little Niggers – er til dæmis 
næg ástæða til að gefa bókina ekki 
út.“

Andri segir að þar sem margir 
virðist taka endurúgáfunni illa 
eigi að virða það. „Hins vegar er 
hættan sú að það sama gerist og í 
Bandaríkjunum, þar sem er til-
hneiging til að ritskoða þessa hluti 
allrækilega. Á meðan fara miklu 
ógeðslegri hlutir upp á yfirborðið 
á netinu og í tölvuleikjum. Í þýð-

ingu á Bláa hnett-
inum fyrir Banda-
ríkjamarkað átti 
til dæmis að taka 
fyrir selát. Tólf 
ára börn í Banda-
ríkjunum mega 
sem sagt ekki lesa 
um selát en það er 
í lagi að spila 
Grand Theft Auto. 
Þetta er ofboðs-

lega þversagnakennt.“ 
Þá telur Andri möguleika á að 

umræðan sjálf verði skaðleg. 
„Börn skynja ekki að vinir þeirra 
séu öðruvísi þótt þeir séu ekki eins 
á litinn. En svo ætlum við hin full-
orðnu að hefja einhverja upplýsta 
umræðu og af henni gætu börnin 
lært öll orðin og hugmyndirnar 
sem ekki þykir við hæfi að nota. 
Mér finnst engin augljós lending í 
þessu; þetta er félagslegt jarð-
sprengjusvæði.“

„Ég held að þetta sé að mörgu leyti 
vondur draumur sem við vöknum 

af,“ segir Mörður Árnason, 
íslenskufræðingur og fyrrverandi 
alþingismaður. „Þegar ég sá þessa 
bók aftur varð mér aðallega brugð-

ið vegna mynd-
anna, sem lýsa allt 
öðrum hugarheimi 
en nú ríkir og 
manni finnst við 
hæfi. En þessi 
tími er ekkert svo 
langt undan.“

Mörður bendir 
hins vegar á að 
þegar rætt sé um 
óviðurkvæmileg

orð verði menn að greina á milli 
orða sem séu í sjálfu sér hlutlaus 
og öðrum orðum þar sem málleg-
ur grundvöllur þeirra sé byggður 
á fordómum. „Í fyrri flokkinn 
myndi ég setja orð á borð við negri 
en í þann seinni færu orð eins og 
kynvillingur og litaður. Þetta eru 
hiklaust niðrunaryrði sem verð-
skulda ekki annað en að vera lögð 
af. Svo eru önnur orð, eins og 
svertingi , sem í sjálfu sér og oft í 
upphafi voru hlutlaus.“ 

Mörður segir umræðuna um bók-
ina til marks um að sjálfsmynd 
Íslendinga breytist miklu hraðar 
en hún gerði áður. „Sumir eiga 
hreinlega erfitt með að fóta sig í 
öllu þessu. Þegar mín kynslóð rifjar 
upp sína bernsku man hún eftir 
þeim viðhorfum sem er lýst í bók-
inni gagnvart öðrum en hvítum 
Vesturlandabúum. Afstaða Íslend-
inga lýsir sér líka í því að við eigum 
ýmis orð um fólk af öðrum litar-
hætti en erum aftur á móti hlutlaus 
gagnvart okkar eigin litarafti, orðið 
hvítingi er til dæmis notað yfir 
albinóa. Þetta eru sem sagt „við“ og 
aðrir sem eru öðruvísi á litinn. Það 
er ekki ástæða til að fara á flótta 
með orð sem eru í sjálfu sér ekki 
neikvæð en það verður líka að ríkja 
jafnræði og þarna þurfa nútíma 
Íslendingar að hugsa málin upp á 
nýtt því Íslendingar eru ekki lengur 
einsleit hvít þjóð, við erum nú í 
öllum regnbogans litum.“ 

THIS IS 
ENGLAND

MYND EFTIR SHANE MEADOWS

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321

Grænmetisætur og óræð kyn

Reiður

Orð á flótta undan nýrri sjálfsmynd 
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fréttir og fróðleikur

Stuðla að 
samstarfi

Síðan Hæstiréttur Banda-
ríkjanna heimilaði aftökur 
á ný árið 1976 hafa meira 
en þúsund dauðadæmdir 
fangar verið teknir af lífi 
þar í landi, síðustu árin 
nánast allir með banvænni 
sprautu. Sú aðferð þykir nú 
vafasöm og bíður úrskurðar 
hæstaréttar Bandaríkjanna.

Hæstiréttur Bandaríkjanna 
úrskurðaði nú í vikunni að fresta 
skyldi aftöku morðingjans Earl 
Wesley Berry í Mississippi. Þessi 
afstaða dómstólsins þykir ótví-
rætt merki um að hann vilji fresta 
flestum aftökum í Bandaríkjunum 
fram á vorið.

Ástæðan er sú að í vor er reikn-
að með því að Hæstiréttur taki 
afstöðu til þess hvort framkvæmd 
dauðarefsinga með banvænni 
sprautu samræmist stjórnarskrá 
Bandaríkjanna.

Earl Wesley Berry var dæmdur til
dauða árið 1988 fyrir að hafa rænt 
og myrt 56 ára gamla konu, Mary 
Bounds. Ættingjar hennar brugð-
ust ókvæða við þegar tilkynnt var 
um úrskurð hæstaréttar seint á 
miðvikudagskvöld, rétt áður en 
framkvæma átti verknaðinn. „Þið 
skulið aldrei hleypa þessum manni 
út úr fangelsi,“ sagði eftirlifandi 
eiginmaður hennar, Charles 

Bounds, „því annars fáið þið mig. 
Ég mun drepa hann.“

Berry hafði reynt allar aðrar 
leiðir til að fá dómnum áfrýjað þar 
til lögmönnum hans hugkvæmdist 
nú síðast að leita til hæstaréttar 
um að fá úrskurð um réttmæti 
aðferðarinnar, að beita hinni ban-
vænu sprautu.

Mánuði fyrr, hinn 25. september, 
hafði Hæstiréttur Bandaríkjanna 
nefnilega fallist á að taka til með-
ferðar mál fanga í Kentucky þar 
sem úrskurðað verður um lög-
mæti þessarar líflátsaðferðar. 
Síðan þá hefur aðeins einn fangi 
verið líflátinn, en Hæstiréttur 
hefur í þrígang stöðvað aftöku 
sem átti að framkvæma.

Á árinu hafa auk þess yfirvöld í 
Kaliforníu, Illinois, Flórída og 
fleiri ríkjum Bandaríkjanna tekið 
þá ákvörðun að bíða með aftökur 
þar til fundin hefur verið lausn á 
þeim hnökrum sem komið hafa í 
ljós á þessari líflátsaðerð.

Reynslan af banvænu spraut-
unni, sem átti að vera mannúð-
legri dauðarefsing en aðrar, hefur 
nefnilega verið sú að stundum 
virka lyfin ekki rétt. Dauða-
dæmdir fangar hafa hvað eftir 
annað þurft að engjast í kvölum 
langa hríð áður en dauðinn misk-
unnar sig yfir þá.

Hugmyndin er sú að þremur efnum 
sé sprautað í æð fangans í þessari 
röð: fyrst er svæfingarlyfið 
natríum-thiopental notað til að 
svæfa fangann; næst er sprautað í 
hann pancuronium-brómíði sem 
lamar vöðvakerfið og stöðvar 
öndun; loks stöðvar kalíum-klóríð
hjartað og fanginn deyr.

Vandinn við sprautuna er meðal 
annars sá að siðareglur lækna 
banna þeim að taka þátt í að lífláta 
fólk. Þeir sem taka að sér fram-
kvæmdina hafa oft litla reynslu og 
eiga erfitt með að reikna út réttan 
lyfjaskammt auk þess sem oft er 
erfitt að finna nothæfar æðar í 
föngum sem jafnvel hafa árum 
saman notað eiturlyf.

Afleiðingin hefur því verið sú að 
stundum virka lyfin ekki eins og 
ætlast er til þannig að hinn dauða-
dæmdi getur verið enn með með-
vitund, þótt svæfingarlyfið sé 
byrjað að virka til hálfs, þegar 
næsta lyf, sem lamar vöðvana og 
stöðvar öndunina, byrjar að virka.

Samkvæmt stjórnarskrá Banda-
ríkjanna er bannað að beita fanga 
„ómannúðlegum eða óvenjulegum 
refsingum“, og undir það fellur 
refsing sem fólgin er í því að fang-
inn eigi langt og kvalafullt dauða-
stríð. Þess vegna hafa bandarísk 
stjórnvöld allt frá síðustu áratug-
um 19. aldar reynt að finna aðferð-
ir til að lífláta dauðadæmda fanga 
með mannúðlegum hætti.

Gamla aðferðin, henging, þótti 
ekki henta nægilega vel til þess að 
tryggja mannúðlega aftöku vegna 
þess hve erfitt er að meta hve löng 
snaran þarf að vera miðað við 
líkamsþyngd fangans. Stundum 
reyndist snaran of stutt, sem gerði 
það að verkum að hann kafnaði 

hægt í staðinn fyrir að deyja 
strax.

Ekki þótti mikið skárra að stilla 
hinum dauðadæmda upp fyrir 
framan skotsveit. Hætta er á því 
að ekkert skot fari beint í hjartað, 
og þá er næsta víst að fanganum 
blæði hægt út og hann kveljist 
óstjórnlega á meðan. 

Fyrsta „nútímalega og mannúð-
lega aðferðin“ var rafmagnsstóll-
inn, sem fundinn var upp árið 1888 
og fyrst notaður 1890. Með tíman-
um kom þó í ljós að oft vantar upp 
á mannúðina þar líka. Iðulega þarf 
að gefa fanganum raflost hvað 
eftir annað þangað til hann deyr 
og dauðastríðið þykir ófagurt upp 
á að horfa: fanginn missir þvag og 
saur með tilheyrandi fnyk sem 
berst til áhorfenda, stundum skjót-
ast augun út úr tóftunum, líkam-
inn fær á sig æ rauðari lit eftir því 
sem hann hitnar meira og bruna-
lykt berst um herbergið. Stundum 
kviknar í fanganum.

Gasklefar áttu sömuleiðis að 
vera mannúðlegri en hengingin, 
en reynslan er sú að dauðastríðið 
verður oft langt og kvalafullt. Til 
dæmis vegna þess að fanginn 
reynir ósjálfrátt að halda niðri í 

sér andanum þegar gasið byrjar 
að streyma og dregur þannig and-
látið á langinn.

Fyrir þrjátíu árum töldu menn 
sig hins vegar loks hafa fundið 
lausnina á þessum vanda, nefni-
lega banvænu sprautuna.

Síðustu árin hafa nánast allar 
aftökur í Bandaríkjunum farið 
fram með þessum hætti, þótt raf-
magnsstóllinn hafi einnig verið 
notaður í einstaka tilfellum. Í þrjá-
tíu af ríkjum Bandaríkjanna er 
dauðarefsing eingöngu fram-
kvæmd með banvænni sprautu. 
Aðeins í einu ríki, Nebraska, er 
rafmagnsstóllinn enn notaður 
stöku sinnum. 

Nú er staðan breytt. Búast má 
við að fáum dauðarefsingum verði 
fullnægt í Bandaríkjum fyrr en 
Hæstiréttur hefur kveðið upp 
úrskurð sinn, sem væntanlega 
verður ekki fyrr en í vor.

Flestum aftökum frestað til vors

Grínframboð íhaldssamrar gervipersónu





KeppinauturinnDótabúðin Leikbær

Við pökkum inn fyrir viðskiptavini
Við veitum ráðleggingar við gjafainnkaup
Við sendum í póstkröfu hvert á land sem er
Við tölum og skiljum íslensku

Póstkröfusími: 568-4860
www.leikbaer.is

Samkvæmt könnun sem Dótabúðin Leikbær lét gera,
kom í ljós að Dótabúðin Leikbær býður nákvæmlega

sömu verð og keppinauturinn

Einnig getur starfsfólk okkar bjargað sér á ensku



Við fengum öll
sjálfstæði árið 1944

Erum við með verslun í Þínu hverfi?
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   Fyrir um ári síðan boðaði ég til blaðamanna-
fundar og tilkynnti að Leikbær stefndi að
auknum umsvifum á komandi ári. Aukin
umsvif setja okkur í sterkari stöðu gagnvart
erlendum birgjum.
   Það hagræði sem kæmi til vegna hagstæðari
innkaupa myndum við skila út til neytenda. 
   Í dag eru Leikbær, Liverpool og Dótabúðin
sameinaðar undir nafninu Dótabúðin Leikbær
og stefnt er að opnun Just 4 Kids innan 2ja
vikna.
   Við höfum þegar lækkað verð um 20% eins
og lofað var og munum fylgja þeim lækkunum
enn frekar eftir ef markaðsaðstæður breytast.

Elías Þorvarðarson
Framkvæmdastjóri



taekni@frettabladid.is

Fjórir milljarðar IP-talna við það að klárast

Sjötíu sentimetra löng rifa á 
sólarrafhlöðu ógnar framtíð 
Alþjóðlegu geimstöðvar-
innar, sem er á braut um 
jörðu. Þeir sem eiga hlut að 
verkefninu reyna nú eins og 
þeir geta að laga rafhlöð-
una með vírum, límbandi, 
fimmtán metra langri stöng 
og hugrökkum geimfara.

Geimfarar um borð í Alþjóðlegu 
geimstöðinni reyna nú að gera við 
rifu á stórri sólarrafhlöðu sem sér 
stöðinni fyrir orku. Takist ekki að 
laga rafhlöðuna gætu áætlanir um 
stækkun stöðvarinnar verið í 
hættu vegna orkuleysis. Geim-
göngum og rannsóknum hefur 
verið frestað í millitíðinni.

Sólarrafhlaðan rifnaði þegar 
verið var að færa hana á þriðju-
dag. Rifan er rúmlega sjötíu senti-
metrar að lengd en skemmdirnar 
hafa enn sem komið er ekki dregið 

úr orkuframleiðslunni. Geimfar-
arnir sem sjá um viðgerðirnar 
komu til geimstöðvarinnar með 
Discovery-geimskutlunni á þriðju-
dag í síðustu viku.

„Ef það tekst ekki að laga sólar-
rafhlöðuna eða koma henni í 
stöðugt ástand höfum við ekki úr 
mörgu að velja — líklegast munum 
við þurfa að varpa henni fyrir 
borð,“ sagði Michael T. Suffredini, 
framkvæmdastjóri geimstöðvar-
verkefnisins hjá bandarísku geim-

ferðastofnunnini NASA, í samtali 
við New York Times. Án orkunnar 
sem sólarrafhlaðan framleiðir 
fyrir geimstöðina verður erfitt að 
stækka geimstöðina, eins og áætl-
að er að gera.

Aðferðin sem geimfararnir 
munu beita til að laga rafhlöðuna 
er ekki sú tæknilegasta. Þar sem 
rifan er á enda rafhlöðunnar, til-
tölulega langt frá sjálfri stöðinni, 
var enginn búnaður á lausu sem 
gæti komið manni þangað á örugg-
an hátt. 

Eftir að geimfararnir og stjórn-
endur á jörðu niðri höfðu lagt höf-
uðið í bleyti fundu þeir leið til að 
festa fimmtán metra langa bómu, 
sem er framlenging á tölvustýrð-
um armi geimstöðvarinnar, á arm-
inn með geimfarann Scott E. Par-
azynski á endanum. Þannig verður 
hann fluttur að rifunni þar sem 
hann mun reyna að laga hana með 
tæki, sem að stórum hluta er gert 
úr vírum og límbandi, og var smíð-
að sérstaklega af þessu tilefni. 

Rifin rafhlaða veldur 
geimförum vandræðum

Uppskeruhátíð fjölspilunarleiks-
ins EVE Online hófst í Laugardals-
höll í gær. Eins og fram hefur 
komið í Fréttablaðinu koma um 
þúsund erlendir gestir á ráðstefn-
una, sem nefnist Fanfest. Þetta er 
í fjórða skipti sem hátíðin er hald-
in, en henni lýkur á sunnudag.

Meðal hápunkta um helgina 
verður fyrirlestur Hilmars Veig-
ars Péturssonar, framkvæmda-
stjóra CCP, fyrirtækisins sem á og 
rekur leikinn.  Ný viðbót við leik-
inn verður einnig kynnt í fyrir-

lestri ásamt kynningu á nýju fyrir-
komulagi leiksins þar sem spilarar 
fá að taka þátt í ákvarðanatökum 
um leikinn í gegnum sérstakt leik-
mannaráð.

„Ég er mjög spenntur fyrir því 
að vera kominn aftur til Íslands á 
þessa hátíð,“ segir Kristoffer Tou-
borg, Dani sem er að koma á Fan-
fest í annað sinn. „CCP á það til að 
setja upp frábæra sýningu, og 
þetta er gott tækifæri fyrir okkur 
Evrópubúa að hitta bandaríska 
vini okkar á hlutlausum stað.“ 

EVE Online-ráðstefnan hafin
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[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...
Hagnaður 365 á þriðja ársfjórðungi 
nemur 40 milljónum króna. Á sama 
tíma í fyrra nam tap félagsins 323 
milljónum af sömu starfsemi, en 3,1 
milljarði í heildina.

Viðsnúningur í rekstri félagsins 
er verulegur. Sé horft til fyrstu níu 
mánaða þessa árs tapar félagið 40 
milljónum króna, en í fyrra nam tap 
af áframhaldandi starfsemi tæp-
lega 1,7 milljörðum króna. Sölu-
tekjur félagsins námu 8,3 milljörð-
um króna fyrstu níu mánuði ársins. 
Ari Edwald, forstjóri félagsins, 
segir þriðja ársfjórðung þessa árs 
þann besta í sögu fjölmiðlarekstr-
arins.

Hagnaður á hlut á þriðja ársfjórð-
ungi 2007 nemur 1,1 eyri. 

Viðsnúningur 
hjá 365 hf.

Hagnaður til hluthafa Landsbanka 
Íslands nemur 8,5 milljörðum króna 
á þriðja ársfjórðungi samkvæmt 
uppgjöri sem birt var í gær. Aukn-
ingin frá sama tíma í fyrra nemur 
61,3 prósentum. 

Hagnaður hluthafa fyrstu níu 
mánuði ársins nemur hins vegar 34,2 
milljörðum króna, 36 prósentum 
meira en á sama tíma í fyrra þegar 
hann var 26,2 milljarðar króna. 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri 
Landsbankans, segir afkomu og 
arðsemi bankans mjög góða þar 
sem hagnaður eftir skatta nemi 35 
milljörðum króna og arðsemi eigin 
fjár 33 prósentum. Hann bendir á 
að nú komi um helmingur tekna 
bankans að utan, auk þess sem stór 
hluti af tekjum innlendrar starf-
semi sé tengdur erlendum myntum. 
Hann segir hlutfall erlendra mynta 
í heildartekjum nema um það bil 
tveimur þriðju hlutum. 

Þá bendir Halldór J. Kristjánsson 
bankastjóri á að í uppgjörinu gæti 
jákvæðra áhrifa af margháttuðum 
aðgerðum sem bankinn hafi gripið 
til á fyrri hluta árs 2006 til að draga 
úr áhættu og bæta fjármögnun. 
Hann segir að sérstaklega hafi 
komið sér vel, í óróa á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum síðsumars, 
skref sem stigin voru við fjármögn-
un bankans. Innlán viðskiptavina 
nemi nú um helmingi af heildar-
fjármögnun samstæðunnar og muni 
þar mestu um innlán frá 110 þúsund 
viðskiptavinum sem valið hafi 
IceSave-innlánsform bankans í 
Bretlandi. 

Helmingur tekna Lands-
bankans er frá útlöndum
Hluthafar hagnast um 8,5 milljarða á þriðja fjórðungi.

Eimskipafélag Íslands hefur selt 
fasteignir í Kanada til fasteigna-
félagsins Kingsett fyrir 305 millj-
ónir Kanadadala, eða rúma 19 
milljarða króna. 

Alls hefur félagið selt eignir í N-
Ameríku fyrir rúmlega 43,1 millj-
arð króna á ársfjórðungnum, en í 
byrjun október var tilkynnt um 
sölu á 23 kæli- og frystigeymslum 
í Bandaríkjunum og Kanada. Sam-

hliða sölunni hefur Eimskip gert 
leigusamning um eignirnar. 

Eimskip á eftir söluna fasteign-
ir tengdar rekstri Versacold og 
Atlas sem metnar eru á 900 til 
1.000 milljónir kandadískra doll-
ara, eða 56 til tæpra 63 milljarða 
króna. Til stendur að setja þær 
eignir í sérstakt félag og selja 
meirihlutann í því á næstu mánuð-
um.

Fasteignir seldar fyrir 
rúma 43 milljarða króna

Davíð Oddsson segir að til 
lengri tíma litið séu það 
ríkir hagsmunir fyrir ís-
lensku þjóðina að ná verð-
bólgunni niður. Þótt menn 
finni að háum vöxtum og 
sterku gengi, verði að hafa 
rót vandans í huga. Seðla-
bankinn hækkaði ekki vexti 
sér til skemmtunar. 

„Slakara aðhald nú myndi aðeins 
leiða til þrálátari verðbólgu og 
sársaukafyllri aðlögunar síðar,“ 
sagði Davíð Oddsson seðlabanka-
stjóri í gær þegar hann rökstuddi 
óvænta stýrivaxtahækkun bank-
ans um 0,45 prósentustig. Stýri-
vextir bankans eru nú 13,75 pró-
sent og höfðu ekki hækkað síðan í 
desember 2006. 

Davíð sagði að verðbólga hefði 
aukist á ný og að horfur væri á því 
að hún yrði meiri á þessu ári og 
því næsta en fyrri spár gerðu ráð 
fyrir. Tólf mánaða verðbólga 
mælist 4,5 prósent. 

Í grunnspá Seðlabankans um 
stýrivexti, sem birt er í Peninga-
málum, var gert ráð fyrir að 
bankastjórnin hækkaði vextina 
um 0,2 prósentustig 1. nóvember. 

Davíð Oddsson sagði að 0,45 pró-
senta hækkun nú sýni einbeittan 
vilja Seðlabankans til aðhalds.

Seðlabankinn gerir ráð fyrir 
óbreyttum vöxtum fram á mitt 
næsta ár, en síðan verði þeir lækk-
aðir heldur skarpt og verði komnir 
í um fjögur prósent árið 2009. 
Davíð sagði þetta þó ekki fela í sér 
fyrirheit um að vaxtalækkunin 
gangi endilega fram með þessum 
hætti.

Seðlabankastjóri sagði að vís-

bendingar væru um að eftirspurn 
hefði aukist frá því í sumar og frá 
síðustu vaxtaákvörðun bankans í 
september. Auk þess hefði hag-
vöxtur í fyrra reynst meiri en ráð 
var fyrir gert. Hækkun á verði 
fasteigna skýrði einnig að tölu-
verðu leyti vaxandi verðbólgu 
undanfarið. Einkaneysla hefði 
aukist á öðrum fjórðungi ársins og 
vísbendingar væru um að hún 
myndi enn aukast á hinum þriðja. 
Umframeftirspurn hefði valdið 
viðvarandi skorti á fólki til starfa 
og launaskriði. Ráðstöfunartekjur 
hefðu einnig vaxið óvenju hratt í 
ár og í fyrra, vegna lægri skatta 
og hærri launa. „Þá hefur fjárfest-
ing hins opinbera vaxið stórlega, 
þvert á fyrirheit og væntingar,“ 
sagði Davíð. 

Þá segir í Peningamálum Seðla-
bankans að spenna á vinnumark-
aði hafi enn aukist í aðdraganda 
kjarasamninga og fyrirtæki virð-
ist áforma að velta auknum launa-
kostnaði og hækkun á verði 
aðfanga út í verðlagið.

Hækka ekki stýrivexti 
sér til skemmtunar



Gildir til 8. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Ótrúlegt
verð

Philips 32" LCD Sjónvarp 32PFL7332
• 32" HD 16:9 LCD Sjónvarp • Upplausn: 1366x768 punktar
• Pixel Plus 2 HD Myndtækni - Eykur línufjölda og skerpu
• Digital Natural Motion og Progressive Scan
• HD Ready • Skerpa: 5.000:1 og svartími: 8ms
• Sjónsvið (H/V): 176/176° og birtustig: 550 cd/m2

• Ljósskynjari og Active Control - minnkar glampa
• 2 x 20w Nicam Stereó hljóðkerfi  með Dolby Virtual Surround
• 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• USB tengi • Textavarp með 1.200 síðna minni
• Svefnrofi  og fjarstýring • Borðstandur með snúningi fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 80,5x54,7x12 og þyngd: 14,4kg

149.990kr

GOTT VERÐ

139.990kr

GOTT VERÐ

United 42" LCD Sjónvarp LTV42W42
• 42" HD 16:9 LCD Sjónvarp • Upplausn: 1366x768 punktar • Progressive Scan • HD Ready 
• 30w Nicam Stereó Hljóðkerfi • 3 Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi 
• VGA tengi • Textavarp með 1.000 síðna minni • Svefnrofi  og fjarstýring 
• Borðstandur fylgir • Mál í cm (bxhxd): 118,8x69,3x12,4 og þyngd: 21,8kg

Untied 27" LCD Sjónvarp LTV27W63
• 27" HD 16:9 LCD Sjónvarp • Upplausn 1280x720 punktar •
Progressive Scan • HD Ready • 2x6w Nicam Stereo Hljóðkerfi • 2 Scart, 
HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi • VGA tengi • Textavarp
• Fjarstýring • Borðstandur fylgir • Stærð í cm (bxhxd): 79,5x43,8x11

69.990kr

Verð áður 89.990,-

United 20" LCD sjónvarp
LTV20L42
• 20" 4:3 LCD Sjónvarp 
• Upplausn: 640x480 punktar 
• Digital Comb Filter • 10w
Nicam Stereó hljóðkerfi • 2 Scart 
(með RGB), Component, SVHS, 
CVBS • VGA tengi • Textavarp
• Fjarstýring • Borðstandur
fylgir • Stærð í cm (bxhxd): 
58,5x40,5x9,2

49.990kr

GOTT VERÐ

United 32" LCD Sjónvarp LTV32W63
• 32" HD 16:9 LCD Sjónvarp • Upplausn: 1366x768 punktar • HD Ready • Progressive
Scan • Nicam Stereo hljóðkerfi • 2 Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi • VGA tengi • Textavarp • Fjarstýring • Stærð í cm (bxhxd): 91,7x51,7x11

79.990kr

Verð áður 89.990,-

Dantax 19" LCD sjónvarp
19LCDDVDP3
• 19" 16:9 LCD skjár • Upplausn:
1440x900 punktar • Progressive
Scan • HD Ready • Innbyggður DVD 
Spilari • Spilar DVD, DVD+R/RW,
DVD-R/RW og (S)VCD • Spilar CD, 
CD-R/RW og JPEG • Sjónsvið H/V 
150/130° og birtustig: 450 cd/m2

• Skerpa: 500:1 og svartími: 4ms 
• Nicam Stereó hljóðkerfi •
kortalesari SD/MS/MMC • USB
tengi • Scart, HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi 
• VGA tengi • Textavarp • Svefnrofi
og fjarstýring • Borðstandur fylgir 
• Mál í cm (bxhxd): 47x37x6,8

49.990kr

GOTT VERÐ

39.990kr

GOTT VERÐ

Dantax 15" LCD sjónvarp 15LCDDVDP1
• 15" 16:9 LCD skjár • Upplausn: 1440x900 
punktar • Progressive Scan • HD Ready 
• Innbyggður DVD Spilari • Spilar DVD, 
DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD 
• Spilar CD, CD-R/RW og JPEG • Sjónsvið
H/V 150/130° og birtustig: 450 cd/m2

• Skerpa: 500:1 og svartími: 3,5ms 
• 12v og 220v • Nicam Stereó hljóðkerfi
• Kortalesari SD/MS/MMC • USB tengi 
• Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi • VGA tengi 
• Textavarp • Svefnrofi  og fjarstýring 
• Borðstandur fylgir • Mál í cm (bxhxd): 
38,3x30,9x6,5

Öll raftæki fást í Smáralind, takmarkað úrval í öðrum verslunum



greinar@frettabladid.is

Rjúpnaveiðitímabilið hófst í gær. Í 
haust verða veiðar á rjúpu ein-

göngu leyfðar í nóvembermánuði, fjóra 
daga vikunnar. Þetta er gert í ljósi 
niðurstöðu rjúpnatalningar Náttúru-
fræðistofnunar Íslands sem sýndi að 
fækkað hefur í varpstofni rjúpunnar 
um 70.000 fugla frá því í fyrra. Við 
aðstæður sem þessar ber stjórnvöldum 
að gæta ítrustu varfærni við ákvörðun 
um veiðistjórnun og við því hefur verið brugðist 
með því að fækka veiðidögum úr 26 í 18. Auk þess 
verður griðlandi rjúpu á Suðvesturlandi viðhaldið 
og sölubanni á rjúpu og rjúpnaafurðum fram-
lengt. Fækkun veiðidaga á ekki að koma niður á 
þorra skotveiðimanna. Breytingin mun hins 
vegar verst koma við þá fáu magnveiðimenn sem 
eftir eru. 

Veiðikortakerfi það sem notað er við veiði-
stjórnun hér á landi hefur að mörgu leyti reynst 
vel. Engu síður hefur borið á því að skil veiði-
manna á veiðiskýrslum dreifist nokkuð yfir árið. 

Það er hins vegar nauðsynlegt að 
skýrslurnar skili sér fyrr, það er að 
þær hafi allar borist að vori, svo að 
stjórnvöld geti unnið úr upplýsingun-
um og haft hliðsjón af þeim við 
ákvörðunartöku um rjúpnaveiði. Ég 
mun á næstunni beita mér fyrir breyt-
ingu á lögum um vernd, friðun og 
veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum til að svo megi verða.           

Undanfarin ár hafa skotveiðimenn 
brugðist vel við óskum umhverfis-
ráðuneytisins um hófsamar og 
ábyrgar veiðar. Rjúpnaskyttur bera 

mikla ábyrgð á því að vel takist til við veiðarnar 
í haust og eiga jafnframt mikilla hagsmuna að 
gæta að vel takist til. Ég vil þess vegna hvetja 
veiðimenn til þess að leggja sitt af mörkum og 
skjóta ekki fleiri rjúpur en þeir þurfa fyrir sig 
og sína. Þannig stuðla þeir að því að áfram verði 
gengið til rjúpna á Íslandi um ókomna framtíð. 
Að lokum óska ég veiðimönnum ánægjulegrar 
útivistar í íslenskri náttúru. 

Höfundur er umhverfisráðherra. 

Stundum hófsamar veiðar

Hávær hópur úrtölumanna 
reynir nú að öskra niður 

Sigurð Kára Kristjánsson 
alþingismann og aðra flutnings-
menn frumvarps um að leyfa 
að selja bjór og léttvín í búðum. 
Voði sé á ferð. Ég spyr: Ætlið 
þið þá ekki að banna bjórinn 
aftur? 

Þið notuðuð sömu rök fyrir 
tuttugu árum gegn Geir H. 
Haarde og öðrum flutnings-
mönnum frumvarps um að 
leyfa bjórsölu. Heimurinn hlyti 
að farast í nýju áfengisflóði. En 
ekkert gerðist, þegar bjórbann-
inu var hnekkt, annað en það, 
að víndrykkja, sem áður 
mældist ekki í opinberum 
tölum, kom fram og að drykkju-
siðir Íslendinga bötnuðu, eins 
og allir geta borið vitni um, 
sem komnir eru yfir miðjan 
aldur. Með bjórbanninu var 
fólki mismunað: Þeir, sem áttu 
oft erindi til útlanda, gátu 
jafnan útvegað sér bjór. Aðrir 
urðu að hafa miklu meira fyrir 
því að kaupa hann. Með 
núgildandi sölubanni í venju-
legum búðum er fólki líka 
mismunað: Þeir, sem eiga 
heima langt frá ríkisbúðunum, 
eiga erfiðara með að útvega sér 
léttvín með mat eða bjór yfir 
sjónvarpi en aðrir. 

Úrtölumennirnir vilja vegna 
áfengisbölsins banna sölu bjórs 
og léttvíns í venjulegum 
búðum. Ég spyr: Hvers vegna 
viljið þið þá leyfa hana í 
ríkisbúðunum, sem hefur 
snarfjölgað síðustu ár, um leið 
og úrval hefur þar batnað? Er 
ekki nær, að við hættum að 
öskra hvert á annað og kom-
umst að samkomulagi? Hér er 
tillaga: Þeir menn, sem ekki 
vilja kaupa bjór og léttvín í 
venjulegum búðum, fá leyfi 
okkar hinna til að gera það ekki 
og kaupa þennan varning alls 

ekki eða kaupa hann aðeins í 
ríkisbúðunum. Hinir, sem vilja 
fá að kaupa bjór og léttvín í 
venjulegum búðum, fá hins 
vegar leyfi til að gera það. 
Hver gerir þá það, sem honum 
líkar. Verða ekki allir ánægðir? 

Ég er bindindismaður fyrir 
sjálfan mig, ekki fyrir aðra, 
sagði Guðmundur Magnússon 
hagfræðiprófessor. Mikil speki 
er fólgin í þessum orðum. Þótt 
sölubannið í búðum sé vissu-
lega smámál, er það um leið 
stórmál, þegar sumir ætla eftir 

geðþótta sínum að ráða því 
beint eða óbeint, hvað aðrir 
drekka með mat eða yfir 
sjónvarpi.

Heimurinn ferst ekki í nýju 
áfengisflóði, þótt reglur um 
sölu léttvíns og bjórs verði 
rýmkaðar. Árni Pálsson 
prófessor sagði, að rónarnir 
mættu ekki koma óorði á vínið. 
Við tökum ekki málfrelsi af 
öllum, þótt sumir misnoti það. 

Á sama hátt hljótum við að 
miða reglur um sölu léttvíns og 
bjórs við venjulegt fólk, sem 
vill gjarnan fá að stinga einni 
flösku af léttvíni niður í 
matarkörfuna í kjörbúðinni, ef 
það á von á gestum um kvöldið, 
í stað þess að þurfa að gera sér 
sérstaka ferð í ríkisbúðina, sem 
oft er langt í burtu. Við getum 
ekki látið þetta fólk gjalda 
þess, að sumir aðrir vilja fara 
beina leið til helvítis og nota til 
þess ýmist áfengi eða önnur 
efni. Þeir menn verða alltaf til. 
Á að refsa venjulegu fólki fyrir 
það? 

Ekki er heldur verið að ana 
út í neitt ævintýri. Það er vitað, 
hvaða afleiðingar hefur að selja 
léttvín og bjór í venjulegum 
búðum. Þetta er gert í lang-
flestum löndum, sem Íslend-
ingar sækja heim, án þess að 
neitt hafi þar breyst til hins 
verra. Raunar virðist mér, að 
vínmenning verði því betri sem 
reglur um meðferð víns eru 
frjálslegri.

Það má áfengið eiga, að það 
hefur engum gert mein að 
fyrra bragði, eins og Tómas 
Guðmundsson skáld benti 
hógværlega á. Það er hvorki 
því né venjulegu fólki, sem 
notar léttvín og bjór í hófi, að 
kenna, að illa fer fyrir sumum í 
lífinu. Ekki er heldur úr vegi að 
minna á, að nýjar rannsóknir 
sýna, að það sé fólki beinlínis 
hollt að drekka hæfilega mikið 
rauðvín, því að þá dragi úr 
hjartasjúkdómum. Það er leitun 
að drykk, sem er í senn hollur 
og eykur vellíðan, og full 
ástæða til að auðvelda aðgang 
að honum fremur en torvelda. 

Í brúðkaupinu í Kana forðum 
breytti Kristur vatni í vín við 
mikinn fögnuð. Nú er kominn 
tími til að bæta víni við vatn í 
kjörbúðum.

Vín í búðir! 

Við getum ekki látið þetta fólk 
gjalda þess, að sumir aðrir 
vilja fara beina leið til helvítis 
og nota til þess ýmist áfengi 
eða önnur efni. Þeir menn 
verða alltaf til. Á að refsa 
venjulegu fólki fyrir það? 

Þ
að er eitthvað mjög öfugsnúið við að íbúar í einu húsi, 
eða jafnvel einni íbúð, komist upp með að halda næsta 
nágrenni sínu í heljargreipum svo mánuðum skiptir. 
Fréttablaðið sagði í gær frá einu slíku tilfelli. Í því dæmi 
mega íbúar í götu í miðbænum búa við stöðugt ónæði og 

ógn frá nágrönnum sínum sem stunda fíkniefnasölu nánast fyrir 
opnum tjöldum, með öllum þeim hörmungum sem geta fylgt þeim 
viðskiptum.

Á þessu ári hafa verið færðar til bókar sextán heimsóknir lög-
reglunnar í viðkomandi hús og þar hafa fundist fíkniefni, þýfi og 
afsöguð haglabyssa.

Það er engin furða að fólkið sem býr í næsta nágrenni við slík 
ósköp óttist um sig og sína. 

Því miður er þetta ástand ekki einsdæmi. Í Fréttablaðinu í 
dag er sagt frá því að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur síst 
ofáætlað að viðvarandi vandamál vegna óreglu íbúa tengist fimm-
tán til tuttugu húsum eða íbúðum í borginni. Gera má ráð fyrir 
að hvert þessara húsa og íbúða trufli líf nokkurra fjölskyldna og 
einstaklinga í næsta nágrenni. Það þýðir að á hverjum degi þurfa 
mögulega tugir eða hundruð saklausra borgarbúa að lifa við þá 
tilfinningu að vera ekki öruggir inni á eigin heimili.

Úrræðaleysi kerfisins gagnvart þessum vanda virðist vera 
sláandi.

Í frétt Fréttablaðsins í gær kemur fram að nágrannar hússins 
í miðbænum hafa skrifað borgarfulltrúum bréf og farið fram á 
þeirra hjálp í málinu. Bréfriturum finnst óskiljanlegt að fíknefna-
sala geti viðgengist á sama stað í svo langan tíma, þrátt fyrir ítrek-
aðar kvartanir til lögreglu. Þar er síst of sterkt til orða tekið. 

Stefán Eiríksson, hinn röggsami lögreglustjóri höfuðborgar-
svæðisins, segir að lögreglan deili áhyggjum íbúa og verið sé að 
skoða hvað hægt sé að gera til að koma málinu í rétt horf. 

Eftir sextán heimsóknir á sama stað, upptöku þýfis, eiturlyfja 
og haglabyssu, sem hefur verið breytt í árásarvopn, hefði maður 
ætlað að málið ætti fyrir löngu að vera komið af skoðunarstigi. Ef 
þetta dugar ekki til aðgerða, hvað þá?

Lögreglan hefur sýnt í verki að vont ástand getur lagast hratt 
ef hún leggur af lausatök. Besta dæmið er stórbætt hegðun fólks í 
miðbænum að nóttu til um helgar. Þar komust menn áður upp með 
ýmis skrílslæti, brjótandi glös og mígandi þar sem þeim sýnd-
ist, eins og það væri viðunandi framkoma. Þegar lögreglan varð 
loks sýnileg í miðbænum var hún fljót að leiðrétta þann mikla 
misskilning. Og ólíkt því sem hinn reyndi yfirlögregluþjónn Geir 
Jón Þórisson hélt fram fyrir fáeinum mánuðum þurfti ekki mörg 
hundruð lögreglumenn í það verk.

Svipaða viðhorfsbreytingu virðist þurfa innan lögreglunnar 
gagnvart íbúum ógæfuhúsa og íbúða í borginni. Nágrannar þeirra 
eiga skýlausan rétt á því að lögreglan taki mun fastar á málum en 
nú virðist vera raunin. Jafnvel þó að það kosti stöðuga viðveru 
lögreglumanna við viðkomandi hús til að koma í veg fyrir ólíðandi 
yfirgang íbúa þeirra. 

Ólíðandi 
yfirgangur



Valgerður Bjarnadóttir er 
komin inn á Alþingi sem 

varaþingmaður fyrir Samfylk-
inguna. Hún er ein þeirra sem 
gagnrýnt hafa eftirlaunafrum-
varpið ill-
ræmda 
sem 
skammt-
aði æðstu 
embætt-
ismönn-
um ríkis-
ins, 
alþingis-
mönnum 
og síðast 
en ekki 
síst ráðherrum lífeyrisréttindi 
langt umfram það sem almenn-
ingur í landinu býr við. Þessi lög 
voru gagnrýnd harðlega á sínum 
tíma og á Alþingi fékk frumvarp-
ið þá einkunn af hálfu undirrit-
aðs, að verið væri að búa til „doll-
arabúð lífeyrisréttinda“ og var 
þar skírskotað til aðstæðna sem 
sovéskur forréttindaaðall bjó við 
með aðgangi að sérstökum doll-
arabúðum með lúxusvarning á 
boðstólum sem ekki var að finna 
annars staðar. 

Á Alþingi hefur komið til tals 
að breyta þessum eftirlauna-
lögum lítillega og hef ég jafnan 
lagst gegn því og lýst yfir að 
kæmi fram slík tillaga myndi ég 
koma með breytingartillögu um 
algert afnám laganna. Lýta-
aðgerð – breytingar til að sýnast 
– eru nefnilega verri en ekkert. 
Þær eru til þess eins að villa 
fólki sýn. Á Alþingi hefur til 
þessa ekki verið meirihluti til að 
rífa lögin upp með rótum. Nú 
kann hins vegar sá meirihluti að 
hafa skapast enda gefin loforð 
um afnám laganna af hálfu 
annars stjórnarflokksins, 
Samfylkingarinnar, fyrir síðustu 
kosningar. Frumvarp Valgerðar 
Bjarnadóttur afnemur ekki þau 
réttindi sem þegar hafa myndast 
með eftirlaunalögunum en 
myndi hins vegar verða til þess 
að koma í veg fyrir frekari 
eignamyndun á grundvelli 
þeirra. 

Með því að leggja frumvarp 
sitt fram stígur Valgerður 
Bjarnadóttir skref sem ég tel 
vera mjög lofsvert. Stundum 
hefur þingmálum verið hraðað í 
gegnum Alþingi. Þótt ég mæli 
ekki almennt með slíkum 
vinnubrögðum væri ég því fylgj-
andi í þessu tilviki. Málið liggur 
nefnilega kristaltært fyrir. Allir 
ættu að gerþekkja málið enda 
auðskilið. Til er lífeyrissjóður 
sem stendur öllum hlutaðeigandi 
opinn, Lífeyrissjóður ríkis-
starfsmanna. Hann skapar 
prýðileg réttindi en byggir ekki 
á þeirri fráleitu forréttinda-
hugsun sem eftirlaunafrum-
varpið var reist á.

Höfundur er þingmaður VG.

Gott hjá 
Valgerði 

Ítilefni af skýrslu verk-
efnisstjórnar um olíu-

birgðastöðina í Örfirisey er 
ástæða til að íhuga málið 
nánar. Núverandi staðsetn-
ing olíubirgðastöðvarinnar 
í Örfirisey er nefnilega alls 
ekki besti kosturinn ef grannt er 
skoðað. Annar kostur er fyrir hendi 
sem er miklu vænlegri og frá þeim 
stað mætti trúlega afgreiða yfir 
90% af því eldsneyti sem þörf er 
fyrir á öllu Suðvesturlandi án telj-
andi flutninga á þjóðvegum lands-
ins.

Lítum á málið með opnum huga. 

Skýrsla samráðsnefndar 
samgönguráðuneytis og 
Reykjavíkurborgar um 
framtíðarskipan flugmála 
rakti ýmsa kosti en forðað-
ist að nefna þann kostinn 
sem gefur mesta mögu-
leika, þ.e. Skerjalandið. 
Ástæðan er ekki tæknileg 
en virðist vera pólitísk. 
Hvað felst svo í Skerja-

landshugmyndinni: Hugmyndin er 
mjög stór og felur í sér 2.300 hekt-
ara af nýju landsvæði vestast á 
höfuðborgarsvæðinu. Fram-
kvæmdin er ódýr, aðeins um 3 
milljarðar. Öll tækni er vel þekkt. 
Næstum engin landfylling. Hug-
myndin var m.a. kynnt og rökstudd 
í tímaritinu Arkitektúr, verktækni 

og skipulag, 3.tbl. 2005, bls. 55-61. 
og lauslega kynnt í dagblöðum. 
Engar tæknilegar athugasemdir 
eða gagnrýni hafa komið fram. 
Engir stjórnmálamenn hafa þorað 
að nefna Skerjalandið og það er 
ekki nefnt í opinberum skýrslum 
og athugunum. Skerjalandið myndi 
kæfa allar Vatnsmýrardeilur og 
gera Vatnsmýrina næsta verðlausa. 
Kröfur um tafarlausan flutning 
olíutankanna eru ástæðulausar. 
Málið þarf að skoða miklu betur.

1. Skammtímasjónarmið: „Sam-
tök um betri byggð“ halda því fram 
að fjármagnstap vegna vannýt-
ingar á um 150 hektara svæði 
Vatnsmýrarinnar nemi um 3,5 
milljörðum kr. á ári. Þetta tap renn-
ur út í sandinn í samanburði við 

Skerjalandið. Fjármagnstapið við 
að nýta ekki Skerjalandið, 2.300 
hektara, nemur um fimmtán sinn-
um hærri upphæð eða um 50 millj-
örðum kr. á ári með sömu rökum. 
Það liggur greinilega ekkert á að 
rýma Reykjavíkurflugvöll og sam-
göngumiðstöð í Vatnsmýrinni er í 
hæsta máta eðlileg.

 2. Langtímasjónarmið: Skerja-
landið þarf pólitískan aðlögunar-
tíma vegna þess að möguleikarnir 
sem 2.300 hektarar lands skapa á 
miðju höfuðborgarsvæðinu krefj-
ast verulegs pólitísks hugrekkis 
sem ekki er ennþá fyrir hendi. 
Verði flugvöllurinn fluttur úr 
Vatnsmýrinni einhvern tíma í fram-
tíðinni má byggja nýjan flugvöll á 
Skerjalandinu og allt farþegaflug, 

innanlands- og millilandaflug flyst 
þangað. „Reykjavik International 
Airport“ verður vestast á Skerja-
landinu með flugstefnur yfir sjó 
eða (eina) í mikilli hæð til austurs. 
Olíuhöfn og olíutankar koma í 
næsta nágrenni. Vöruflutningar og 
varnarmálin verða áfram á Kefla-
víkurflugvelli.

Á heimasíðu minni − http://brunn-
ur.rt.is/bk − eru ýtarlegar upplýs-
ingar um Skerjalandshugmyndina. 
Ég hvet til þess að borg og ráðu-
neyti sýni þá pólitísku dirfsku að 
láta kanna alla þá stórkostlegu 
möguleika, sem Skerjalandið býður 
upp á og kynna almenningi. 

Höfundur er fyrrverandi prófessor 
og einkaflugmaður.

Örfirisey, olíubirgðastöðin og framtíðarflugvöllur



Áætlað er að ein af 
hverjum þremur 

konum um allan heim hafi 
orðið fyrir ofbeldi ein-
hvern tíma á lífsleiðinni 
og ofbeldi gegn konum er 
mannréttindabrot af gróf-
ustu tegund. Á alheims-
vísu er talið að ofbeldi gegn konum 
dragi jafnmargar konur til dauða og 
krabbamein og sé mun algengari 
ástæða fyrir heilsubresti kvenna en 
umferðarslys og malaría til sam-
ans. 

Baráttan gegn kynbundnu ofbeldi 
er ein af megináherslum í starfi 
UNIFEM, sem er þróunarsjóður 
Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna 
og eingöngu myndaður með frjáls-
um framlögum. Hæstu framlögin 
koma frá aðildarríkjum Sameinuðu 
þjóðanna en auk þeirra rennur það 
fjármagn sem landsnefndir UNI-
FEM afla til þróunarsjóðsins. Hér á 
Íslandi starfar landsnefnd UNIFEM 

sem frjáls félagasamtök 
og er hlutverk hennar að 
styðja við starf UNIFEM í 
baráttunni fyrir jafnrétti 
og bættri stöðu kvenna 
um allan heim. 

Á vegum UNIFEM er 
rekinn Styrktarsjóður til 
afnáms ofbeldis gegn 
konum. Sem betur fer eru 
framlög í sjóðinn alltaf að 
aukast en á hinn bóginn 

er þörfin því miður einnig alltaf að 
aukast. Á síðasta ári bárust umsóknir 
um tíu sinnum meira fjármagn en 
hægt var að úthluta. Fjáröflun fyrir 
Styrktarsjóðinn er eitt af forgangs-
verkefnum UNIFEM á Íslandi. Fyrir-
tæki eru byrjuð að styðja við  sjóð-
inn með frjálsum framlögum og 
stöðugt eru ný fyrirtæki að bætast í 
hópinn.

Á döfinni er viðburður til styrktar 
UNIFEM á vegum líkamsræktar-
stöðvarinnar Hreyfingar. Haldinn 
verður fjöldatími í zumba og þannig 
safnað til styrktar baráttunni gegn 
ofbeldi gagnvart konum í Suður-
Ameríku. Zumba er æfingakerfi 

sem byggist á léttum sporum við 
suðræna tónlist og er það nýjasta í 
heilsuræktargeiranum í dag. Leið-
beinendur verða John Fernando, 
kólumbískur gestakennari, og Máni 
Þorfinnsson, leiðbeinandi hjá Hreyf-
ingu. Leikin verður dúndrandi suð-
ræn tónlist og að sögn fagfólks eru 
sporin einföld og ættu allir að geta 
tekið þátt í tímanum á sínum hraða. 
Aðgangseyrir verður að lágmarki 
1.000 kr. en allur ágóði mun renna í 
Styrktarsjóð UNIFEM til afnáms 
ofbeldis gegn konum. Zumba-tím-
inn til styrktar UNIFEM verður 
haldinn í Valsheimilinu laugardag-
inn 3. nóvember og verður húsið 
opnað kl. 13.30 en tíminn hefst kl. 
14.00. 

Við hjá UNIFEM á Íslandi viljum 
hvetja alla til að taka þátt og leggja 
góðu málefni lið. Hægt er að skrá 
sig í líkamsræktarstöðinni en einnig 
verðum við frá UNIFEM í Valsheim-
ilinu á laugardag. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
UNIFEM á Íslandi. 

Skemmtum okkur í zumba 
og styðjum UNIFEM

Upplýsingafulltrúi 
Vegagerðarinnar 

segir í grein í Frétta-
blaðinu 26. október sl. 
að áformaður vegur á 
milli Laugarvatns og 
Þingvallavatns sé góð 
leið. Þetta er því miður 
ekki rétt þegar málið er 
skoðað heildstætt.

Umrædd leið, sem Vegagerðin 
kallar Lyngdalsheiðarveg, liggur 
nokkuð norðan Lyngdalsheiðar yfir 
óraskað og verndað hraunið frá 

Reyðarbarmi vestur að 
Miðfelli. Þessi leið mun 
hafa óafturkræf áhrif á 
landslag og ásýnd 
svæðis sem liggur að 
þjóðgarði landsmanna 
sem skráður hefur 
verið á heimsminja-
skrá UNESCO. Vegar-
stæðið er í grennd við 
verðmæt vatnsból sem 
hætta er á að yrði spillt 
með framkvæmdum. 

Vegur með þessum hætti mun óhjá-
kvæmilega kalla á frekari umferð í 
gegnum Þjóðgarðinn á Þingvöllum 
og auka mengun og spilla friðsæld. 
Sýnt hefur verið fram á að aukin 

niturmengun vegna viðbótar 
gegnumumferðar getur spillt lífrík-
inu í vatninu vegna ofauðgunar á 
viðkvæmum hrygningarsvæðum. 
Þegar allt er reiknað virðist þessi 
áformaða vegarbót aðeins stytta 
leiðina á milli Reykjavíkur og 
Laugarvatns sem nemur fáeinum 
mínútum. Því miður hefur Vega-
gerðin ekki tekið mark á fjölmörg-
um vel rökstuddum ábendingum 
opinberra stofnana, samtaka, sér-
fræðinga og einstaklinga um 
framangreind efni. 

Vanda þarf til vegagerðar á 
Íslandi og velja leiðir með þeim 
hætti að þær valdi ekki óásættan-
legu tjóni á umhverfi okkar og nátt-

úru. Vegagerð af því tagi sem boðuð 
er við Þingvallavatn brýtur í bága 
við almenn og viðurkennd náttúru-
verndarviðmið og virðist ekki í 
samræmi við ýmsa alþjóðlega sátt-
mála sem Ísland hefur undirgeng-
ist. Rannsókn á málsmeðferð og 
efnislegum forsendum á niðurstöðu 
mats á umhverfisáhrifum gæti nú 
leitt til þess að málið fari fyrir dóm-
stóla. 

Það er brýnt að Vegagerðin finni 
aðra lausn til að mæta óskum íbúa 
um greiða og hraðfara leið til höfuð-
borgarinnar. Mikil náttúruverð-
mæti búa í óspilltu landi og við 
þennan helgasta stað þjóðarinnar 
er áformuð vegagerð á villigötum. 

Við Þingvallavatn á náttúran að 
njóta vafans. Æskilegt er að bæta 
núverandi akveg frá Gjábakka og 
austur á Reyðarbarm (Barmskarð) 
eða Laugarvatnshelli (gamla Kóngs-
veginn) sem ferðamannaveg um 
áhugaverða skoðunarstaði og með 
tilkomumikið útsýni yfir Þingvalla-
vatn. Landvernd, Ómar Ragnarsson 
og Pétur M. Jónasson vatnalíffræð-
ingur hafa kynnt aðrar hugmyndir 
um almennar samgöngubætur á 
svæðinu sem Vegagerðin ætti að 
huga betur að.

Höfundur er áhugamaður um 
náttúruvernd og vandaða 

vegagerð.

Vegagerð á villigötum

Harðvítugar deilur hafa 
að undanförnu staðið um 

þá ákvörðun stjórnenda REI 
(útrásarfyrirtækis OR) að 
sameinast Geysi Green 
Energy ehf. Svo harðvítugar 
hafa þær verið að sjálfstæðis-
menn í Reykjavík misstu 
völdin og við hefur tekið nýr 
meirihluti. Það er í raun hægt að halda því fram að 
það sem er að gerast og hefur verið að gerast í mál-
efnum Hitaveitu Suðurnesja sé í raun miklu alvar-
legra en það sem gerst hefur í málefnum OR. Orku-
veita Reykjavíkur er ekki lögð að veði heldur á hún 
aðeins hlut í útrásarfyrirtæki, en Hitaveita Suður-
nesja er í raun komin að 48% í eigu áhættusækinna 
aðila sem ætla sér að sjálfsögðu ekkert annað með 
henni en að græða. Fjárfestingin kostaði mikla fjár-
muni og eðlilega verður krafist góðrar ávöxtunar af 
þeirri fjárfestingu. 

Bæjarfulltrúar A-listans í Reykjanesbæ lögðu fram 
tillögu í bæjarstjórn hinn 2. júlí sl. um að sveitar-
félagið nýtti sér forkaupsrétt á hlut ríkisins í HS. Því 
miður varð ekki samstaða um það í bæjarstjórn, 
heldur náði bæjarstjórinn fram þeirri ætlan sinni að 
GGE fengi hlutinn og raunar gott betur en það. Á 
þessum sama fundi sagði bæjarstjórinn að það yrði 
aldrei samþykkt að GGE eignaðist stærri hlut í HS 
en Reykjanesbær. En núna er hann tilbúinn til þess 
að samþykkja að eitt fyrirtæki eigi tæplega helm-
ingshlut í HS eða umtalsvert stærri hlut en Reykja-
nesbær á og segir nú í viðtölum að hann hafi bara átt 
við GGE. Hvers lags málflutningur er þetta? Hversu 
langt er bæjarstjórinn tilbúinn að ganga til þess að 
þóknast þeim sem hafa aðgang að peningum?

Nú tala sjálfstæðismenn um að skipta hitaveitunni 
upp og segja að þeir ætli sér að eiga meirihluta í 
nýrri hitaveitu. En þeir skýra ekki hvers konar hita-
veitu þeir eru að tala um. Hin nýja hitaveita þeirra 
sjálfstæðismanna er hitaveita sem á dreifikerfi og 
verður að kaupa sér aðgang að orku sem aðrir ráða 
yfir. Þessir aðrir verða þá útrásaraðilarnir eða einka-
aðilar sem koma til með að eiga virkjanirnar og 
miklar landareignir ásamt nýtingarrétti á orku-
auðlindum.

Mér hefur veist erfitt að skilja hvers vegna salan á 
hlut ríkisins í HS var framkvæmd á þann hátt sem 
raunin varð og engar skýringar hafa fengist á því 
hvers vegna þetta var gert með þessum hætti. Hita-
veitan var í eigu margra opinberra aðila og því 
algjörlega fordæmalaust að einn aðilinn ákveði 
hverjir megi kaupa og hverjir ekki. Nú er að koma í 
ljós að fleiri eru undrandi vegna þessarar ákvörðun-
ar. Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins 20. okt. sl. 
voru málefni orkufyrirtækja viðfangsefni greinar-
höfundar. Sá sem skrifaði þetta Reykjavíkurbréf er 
allsendis ósáttur við framkvæmdina og spyr m.a. 
eftirfarandi spurninga vegna sölu ríkis á hlut sínum 
í Hitaveitu Suðurnesja:

1.Hvers vegna var sú ákvörðun tekin?
2. Hvaða rök lágu þar að baki? Það er ljóst að salan 

hefur leitt til þess að einkaaðilar hafa komizt með 
fótinn inn fyrir dyrnar í fyrirtæki sem áður var í 
opinberri eigu. 

3.Eru einhver tengsl milli þeirrar ákvörðunar og 
þeirrar atburðarásar sem þjóðin hefur orðið vitni að 
í tengslum við Orkuveitu Reykjavíkur? 

Höfundur Reykjavíkurbréfsins hafnar algjörlega 
þeirri aðferðarfræði sem viðhöfð var við sölu á hlut 
ríkisins í HS og krefst atkvæðagreiðslu þjóðinni til 
handa í þessu máli. Ég tek undir þau sjónarmið og 
hef talið rangt að farið í þessu máli. 

Ég ætla í lokin að leyfa mér að kasta fram eigin 
hugrenningum vegna þessara spurninga sem settar 
voru fram í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins. 

1. Þáði þáverandi fjármálaráðherra ráð frá 
aðstoðarmanni sínum, Böðvari Jónssyni, þegar 
ákvörðun um sölu var tekin og þá aðferðarfræði sem 
var viðhöfð? Og hafði þá aðstoðarmaðurinn samráð 
við samstarfsmenn sína í meirihlutanum í Reykja-
nesbæ?

2. Eða var þessi aðferð valin vegna þess að með 
henni var hægt að koma hitaveitunni eða stórum 
hluta hennar í hendur einkaaðila sem er auðvitað í 
samræmi við kenningar frjálshyggjumanna sem nú 
ráða ríkjum í Reykjanesbæ?

3. Er það tilviljun að núverandi forstjóri GGE, 
Ásgeir Margeirsson, er fyrrverandi aðstoðarfor-
stjóri OR og verðandi forstjóri REI?  Er það tilviljun 
að Bjarni Ármannsson,  fyrrverandi Glitnisbanka-
stjóri, er núverandi stjórnarformaður REI sem er 
komið í eigu sömu aðila og eiga Glitni? Og er það til-
viljun að sömu aðilar stjórna þessu öllu, GGE, REI, 
Glitni, FL Group, Fasteign hf. og kannski Reykjanes-
bæ?

Höfundur er oddviti A-listans í Reykjanesbæ.

Hitaveita til skiptanna – fyrir hverja?

Kraftmiklar ryksugur
fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

15.990

Miele
ryksugur

– litlar og liprar.



Fjölskylda Nönnu Rögnvaldardóttur býr vel en 
hún býður sínum nánustu í mat einu sinni í viku.

Nanna Rögnvaldardóttir, sem meðal annars hefur sent 
frá sér matreiðslubækurnar Matarást og Matreiðslu-
bók Nönnu, býður börnum sínum tveimur, tengdabörn-
um og barnabörnum í mat einu sinni í viku. „Í fyrstu 
bauð ég þeim um helgar en svo voru þau orðin hálf leið 
á því að fá alltaf veislumat og nú held ég boðið yfirleitt 
á miðvikudögum,“ segir Nanna. Á miðvikudagskvöldið 
var eldaði hún vetrarpottrétt. „Þetta er notalegur 
vetrarréttur sem tilvalið er að elda á letilegum laugar-
degi þegar hægt er að gefa sér góðan tíma. Kjötið þarf 
að fá að malla lengi við hægan hita svo það verði meyrt 
og svo bragðið þroskist. Þetta er tiltölulega ódýr réttur 
og er meginuppistaðan kjöt, kartöflur og tómatar,“ 
segir Nanna og bætir við að rétturinn ætti að geta fallið 
í kramið hjá öllum aldursflokkum. 

Uppskriftin er úr Stóru matarbókinni – matargerð 
meistaranna sem nýlega kom út í þýðingu Nönnu en 
þar er farið yfir helstu grunnþætti matargerðar og 
einnig undirstöðuatriði í svæðisbundinni matargerð. Í 

bókinni eru uppskriftir eftir marga af frægustu mat-
reiðslumeisturum heims og er vetrarpottrétturinn 
eftir Marcus Wareing sem er vel þekktur á Englandi. 
„Í bókinni heitir rétturinn reyndar hreindýrapottréttur
en ég breyti öllum uppskriftum,“ segir Nanna „og í 
þetta sinn notaði ég lambaframhrygg sem ég skar í 
bita“. Nanna staðfærir einnig uppskriftirnar í bókinni 
og bendir á hvernig hægt er að breyta þeim. „Í upp-
runalegu uppskriftinni er dökkur bjór en ég nota malt-
öl. Maltið gerir sósuna svolítið sæta en tómatarnir og 
kartöflurnar vega upp á móti. Til að gera réttinn bragð-
meiri, þar sem villibráðarbragðið vantar, notaði ég 
helmingi meira af malti en er í upprunalegu uppskrift-
inni,“ segir Nanna og bætir við að matarboðið hafi 
heppnast vel og að Úlfur Árnason, dóttursonur hennar, 
hafi verið sérlegur aðstoðarkokkur. 

Auk Stóru matarbókarinnar gaf Nanna nýlega út 
bókina Maturinn okkar sem kom út á ensku undir heit-
inu Cool Cuisine fyrir tveimur árum. Þar er að finna 
uppskriftir að íslenskum heimilismat frá mömmum, 
ömmum og langömmum landsins ásamt myndskreyt-
ingum.

Matarveisla í hverri viku

Swopper
vinnustóllinn
• Bylting fyrir bakið
• Styrkir magavöðvana
• Frelsi í hreyfingum
• Ánægja við leik og störf
• Fæst í ýmsum litum

www.eirberg.is

Fallegar íslenskar 
peysur
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Halldór Halldórsson er ungur 
maður með ævintýraþrá í 
blóðinu. Hann hefur lagt 
eldamennsku fyrir sig og vakið 
athygli fyrir snilli sína í faginu. 

„Ég var tólf ára þegar ég byrjaði 
að pæla í matreiðslu sem framtíðar-
starfi og átján ára þegar ég fór að 
læra,“ segir Halldór glaðlega þegar 
í hann næst. Þá er hann við störf á 
Hótel Höfn, þar sem hann er hag-
vanur því hann var þar sem nemi 
frá 2002-2006 og útskrifaðist úr 
Hótel- og matvælaskólanum í MK 
vorið 2006. Eftir það tók hann að 
sér eldhús hótelsins á Hallorms-
stað og var síðan yfirkokkur á 
Hótel Reykholti. Í mars 2007 flutti 
hann til Sviss með kærustunni, 
ferðaðist um Evrópu í fjóra mán-
uði og lærði frönsku. Nú eru þau í 
þriggja mánaða ferð í Asíu og Eyja-
álfu að skoða veitingastaði. Hall-
dór hefur samt Hornafjörð í sigti. 
„Á Hornafirði er allt. Ferskt sjávar-
fang, ferskar landbúnaðarvörur, 
egg, endur, gæsir. Það er skemmti-
legast að vinna með það sem fæst 
úr heimahaganum,“ segir hann. 

Halldór er einn þeirra sem koma 
við sögu í nýrri matreiðslubók sem 
Salka er að gefa út með laxa-
uppskriftum eftir kokka í 
veiðihúsum landsins 
og myndum eftir 
Lárus Karl Ingason 
ljósmyndara. Hann 
sá nefnilega um elda-
mennsku við Eystri-Rangá í 
sumar. „Það var góð reynsla og 
öðruvísi en víða annars staðar,“ 
segir hann. „Maturinn var yfirleitt 
seint á kvöldin og eldaður fyrir 
framan tigna gestina. Maður var 
því nokkurs konar skemmtikraftur 
í leiðinni,“ segir hann og brosir. 
Hann segir lambakjötið tvímæla-
laust vinsælast hjá veiðimönnum. 

Sjálfur þróaði 
hann rétt sem hefur 
þá sérstöðu að hann bakar 
kjötið inni í kartöflunum. „Ég 
fikraði mig áfram,“ segir hann 
yfirlætislaus og tekur því vel að 
gefa Fréttablaðinu uppskriftina. 

Fikraði sig sjálfur áframSérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



Tískan fer oft í hringi og vekur 
það kátínu hjá eldri kynslóð-
inni þegar gömlu hallærislegu 
fötin og fylgihlutirnir líta aftur 
dagsins ljós. 

Eins manns rusl getur verið 
annars manns fjársjóður og nú 
ætti fólk að hugsa sig tvisvar um 
áður en það fleygir stóru, litríku 
gleraugunum sem sáust víða í 
kringum fæðingartíma Stöðvar 2. 

Gunnhildur Þórðardóttir mennta-
skólanemi er ein þeirra sem fallið 
hafa kylliflatir fyrir töfrum súpu-
skálagleraugnanna sem þekja 
hálft andlitið og setja svo sannar-
lega sinn svip á eigandann.

„Ég fékk mín gleraugu í Popp á 
Laugaveginum en þar er mikið 
úrval. Þar eru margar tegundir 
frá fjölbreyttum merkjum. Þó að 
þetta séu gömul gleraugu þá eru 
þau samt ónotuð þar sem þetta er 
gamall lager,“ útskýrir Gunnhildur 
sem er mjög ánægð með gleraugun 
sín. Hún lét setja gler með styrk-
leika í umgjörðina í gleraugnabúð 
og var það lítið mál. En hvað er 
svona heillandi við þessi gler-
augu?

„Þau eru sérstök og það eiga 
ekki allir eins gleraugu. Mér finnst 

þau líka bara flott og gaman að 
vera með þau,“ segir Gunnhildur 
og bætir við hlæjandi að fyrst hafi 
mamma sín fengið dálítið sjokk 
þegar hún sá gleraugun en hafi 
svo vanist þeim.

„Hún átti nú svona gleraugu 
sem ég ætlaði fyrst að vera með 
og ég fór með þau til gleraugna-
smiðs. En af því að þau voru gömul 
og notuð þá var ekki hægt að setja 
nýtt gler í því þá var hætt við því 
að þau myndu brotna,“ segir 
Gunnhildur sem á nú gráröndótt 
gleraugu með gyllingu að ofan.

„Gleraugun hafa vakið mismikla 
lukku en það er aðallega fjölskyld-
an sem talar um þau. Þeim finnst 
þetta dálítið fáránlegt en ég hef 
samt fengið mikið hrós frá jafn-
öldrum mínum,“ segir Gunnhildur 
kímin. Vinkona hennar á sams 
konar gleraugu og fékk hún þau í 
Kolaportinu þannig að hægt er að 
nálgast þau víða. Frá því að Gunn-
hildur keypti sín gleraugu í ágúst 
hefur hún orðið vör við auknar 
vinsældir gleraugnanna.

„Ég hef séð heilmikið af fólki 
með svona en það er aðallega fólk 
á mínum aldri,“ segir Gunnhildur 
og heldur áfram að brosa framan í 
heiminn með geggjuð gleraugu á 
nefinu.

Geggjuð gleraugu

Ný sending
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Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is

Bergþóra Magnúsdóttir

bergthora@frettabladid.is

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Anton Brink

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

MORGUNMATURINN:
Grísk jógúrt og lífrænir ávextir, múslí eða beygla með rjómaosti og laxi eða egg á 
ýmsa vegu, skrömbluð/spæld og fullt af sterku kaffi og 
heimapressaður ávaxtadjús.
SKYNDIBITINN:
Alveg hætt að borða skyndibita.
UPPÁHALDSVERSLUNIN:
Whole foods er besta matvöruverslun sem ég hef komið í. Get
verið þar tímunum saman.
LÍKAMSRÆKTIN:
Ungbarnajóga og göngutúrar. Svo lyfti ég lóðum þegar 
ég nenni.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Ég er eiginlega hætt að nenna út að borða. Ég hef 
svo mikið sjálfstraust í eldhúsinu og finnst ég 
elda besta matinn.
BEST VIÐ BORGINA?
Stanslaus blíða og 
hægt að vera úti flesta 
daga ársins.

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
leikkona

SAN DIEGO

Hætt að nenna út að borða

F atahönnuðurinn Ásgrímur 
Már er kominn heim til 
Íslands á ný eftir að hafa 
freistað gæfunnar í Dan-

mörku. Nú er hann búinn að hanna 
fatalínuna E-label sem seld verður í 
gegnum netið. Í Danmörku var 
hann aðstoðartískustjóri hjá tíma-
ritinu Cover sem er eitt heitasta 
tískublaðið í Danmörku.  

Hinn 15. nóvember mun hann 
frumsýna línuna E-label sem ein-
kennist af þægilegum en jafnframt 
smart fötum fyrir konur á öllum 
aldri. Það sem er sérstakt við fata-
línuna er að hún verður eingöngu 
seld á netinu en það er gert til að 
geta haft hana á sem bestu verði.

„Fyrsta fatalínan er öll svört, við 
ákváðum að hafa hana í einum lit 
en svo sjáum við til hvort við 
blöndum ekki fleiri litum inn í 
næstu línu,“ segir Ásgrímur Már. 
Hann leggur áherslu á að E-label sé 
glamúrleg en um leið sjúklega þægi-
leg. Í línunni eru aðallega hettu-
peysur, skyrtur og bolir. Efnin eru 
falleg en línan er framleidd í heild 
sinni á Indlandi. Ásta Kristjánsdóttir 
og Andrea Brabin, oft kenndar við 
Eskimo, eru framkvæmdaaðilarnir 
á bak við línuna.

„Hugmyndin er búin að vera í 
þróun í tvö ár. Við Andrea höfum 
verið töluvert á Indlandi vegna verk-
efna og komumst í kynni við fata-

framleiðsluna þar og fannst tilvalið 
að láta reyna á þetta. Öll hönnun er 
þó í höndum Ásgríms,“ segir Ásta. 
Hún segir að netverslun sé algerlega 
málið enda færist það í vöxt að fólk 
kaupi fatnað og annað dót á netinu. 
„Kosturinn við að gera þetta á 
Íslandi er að afhendingartíminn er 
skammur og því þurfa konur ekki 
að bíða lengi eftir vörunum,“ segir 
hún.

Ásmundur segir að þau hafi gert 
200 prufuflíkur fyrr á árinu  til að 
athuga hvernig stemningin væri 
fyrir fötunum.

„Það seldist allt upp og í fram-
haldi var ákveðið að kýla á þetta,“ 
segir Ásgrímur en hann teiknaði 

línuna upp meðan hann starfaði í 
Danmörku. Hann er þó feginn að 
vera kominn heim.

„Danmörk er ekki fyrir mig. Þetta 
var fín reynsla og gaman að fá að 
vinna á svona flottu blaði. En mér 
finnst Danir ekki vera með þetta 
„tískusense“ sem til þarf. Þar eru 
allir í því sama og það er innprentað 
í þjóðarsálina að það sé bannað að 
skera sig úr,“ segir hann. Meðfram 
vinnu við E-label er hann að kenna 
tískuteikningu við Listaháskóla 
Íslands. 

Áhugasamir geta farið inn á 
síðuna WWW.E-LABEL.IS og litið 
dýrðina augum.

martamaria@365.is

ÁSGRÍMUR MÁR HANNAR FYRIR E-LABEL

SPLUNKUNÝ SKVÍSUFÖT

H allgrímur Helgason er búinn að taka tvö ár í að mála 
ómálaða málverkið sem fór á 20 milljónir á Unicef-

galaboðinu sem haldið var til styrktar Barnahjálparinnar í 
desember 2005. Mikil leynd hvíldi yfir því hver fjárfesti í 
verkinu og sögusagnir voru um að Jón Ásgeir eða Hannes 
Smárason hefði keypt enda ekki á allra færi að reiða fram 
20 milljónir fyrir málverk, jafnvel þótt það væri eftir Hall-
grím sjálfan. Þegar Sirkus hafði samband við Hallgrím vildi 
hann ekkert segja um það hver hefði keypt verkið. „Ég er að 
vinna í þessu, það verður tilbúið um áramótin,“ sagði hann. 
Þegar hann var spurður út í litapallettuna í verkinu var fátt 
um svör. „Ég vil ekkert segja um hana, það verður bara að 
koma í ljós þegar verkið er tilbúið. Ég hef ekki sýnt neinum 
verkið enn þá,“ segir hann. 

Ef gæði eru talin í klukkustundum ætti málverkið að 
verða ódauðlegt enda varð það landsfrægt löngu áður en 
það var málað. 

Hallgrímur nostrar við
20 milljóna listaverkið

HALLGRÍMUR HELGASON Hann er búinn að vera í tvö ár að mála 
20 milljóna verkið. GRIM Ætli Grim fái að vera með á myndinni?

Dularfullt boðskort
Í vikunni fékk valinkunnur hópur boðskort 
frá Ingibjörgu Pálmadóttur, athafnakonu 
og kærustu Jóns Ásgeirs Jóhannesson-
ar, um boð í haustfagnað. Mikið var lagt í 
boðskortið, það var kolbikasvart að lit 
með upphleyptum stöfum. Það var þó 
ekki fyrir sjóndapra að lesa það því 
stafirnir voru einnig svartir og því 
ógreinilegir. Á boðskortinu var hins vegar 
ekkert talað um hvenær boðið væri eða 
klukkan hvað, heldur einungis verið að 
tryggja að 
viðkomandi tæki 
17. nóvember 
frá. Eflaust eru 
margir sem bíða 
spenntir eftir 
frekari 
upplýsing-
um um 
haustfagn-
að ársins. 

ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR OG ÁSGRÍMUR MÁR FATAHÖNNUÐUR BÍÐA SPENNT EFTIR AÐ E-LABEL MERKIÐ KOMI Á NETIÐ EN SÍÐAN OPNAR FORMLEGA 15.NÓVEMBER.

Bannar kærastanum að tala 
við Séð og heyrt
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, fegurðar-
drottning og laganemi, leggur mikið upp 

úr því að eiga sitt 
einkalíf út af fyrir 
sig. Sögusagnir 
herma að hún 
hafi bannað 

kærastan-
um,
Reynaldi
Hinrikssyni,
að tjá sig 
við Séð og 
heyrt. Ef
tímaritið
hringir á 
hann að 
skella á. 
Þetta kallar 
maður að 
hafa stjórn á 
hlutunum.
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FANNEY LÁRA GUÐMUNDSDÓTTIR ER 
MISS SCANDINAVIA

Til í tuskið

UNGFRÚ NORÐURLÖND OG EYSTRASALT „Þetta er búið að vera skemmtilegt og í 
rauninni væri ég alveg til í að upplifa þetta einu sinni enn en ég kem náttúrlega 
hingað aftur á næsta ári til að krýna arftakann minn.“

L íf Darra Johansen, rithöfundar og við-
skiptastjóra á auglýsingastofunni TBWA\

Reykjavík, tók heldur betur stakkaskiptum fyrir 
rúmum þremur árum. Hann hafði nýkynnst 
konu sinni, Ingibjörgu Dögg Kjartansdóttur, 
blaðamanni á tímaritinu Ísafold, þegar í ljós 
kom að þau áttu von á barni. Á stuttum tíma 
breyttist líf þeirra mjög hratt. Frelsið og 
áhyggjuleysið sem hafði áður einkennt líf þeirra 
beggja vék fyrir ábyrgðinni og skuldbindingunni
sem fylgir foreldrahlutverkinu. „Meðan á með-
göngunni stóð hélt ég dagbók yfir hugsanir 
sem fóru í gegnum huga minn og skrifaði um 
allt sem kom upp á. Ég hef alltaf haft mikla þörf 
fyrir að skrifa og í upphafi var engin ástæða 
fyrir skrifum mínum önnur en sú að fá útrás 
fyrir tilfinningar mínar og þær breytingar sem 
fram undan voru.“ Bókaútgáfan Salka gefur út 
þessa dagbók Darra sem ber nafnið „Maður 
gengur með. Dagbók verðandi föður“ og kemur 
út 9. nóvember. „Þetta er mín persónulega saga 
um hvernig ég upplifði meðgöngu kærustu 
minnar. Hún lýsir tilhlökkun minni, kvíða og 
spennu, skondnum uppákomum og vanga-
veltum um föðurhlutverkið allt frá þeirri stundu 
frá því við vissum að við ættum von á erfingja 
þar til barnið okkar leit dagsins ljós.“ Bókin 
„Maður gengur með. Dagbók verðandi föður“ 
er án efa áhugaverð lesning fyrir foreldra sem 
og tilvonandi foreldra og gefur lesandanum 
skemmtilega sýn inn í veröld verðandi föður.

bergthora@frettabladid.is

DAGBÓKIN HANS DARRA

Veröld verðandi föður

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista

Mugiboogie   Mugison
Tímarnir okkar Sprengjuhöllin
Vivere Best Of BocelliCD/DVD Andrea Bocelli
Hold er mold   Megas og Senuþjófarnir
Pictures   Katie Melua
Forever   Pavarotti
Síðasta vetrardag CD/DVD Síðan skein sól
Vivere: Best Of Bocelli Andrea Bocelli
Complete Clapton Eric Clapton
Human Child/Mannabarn Eivör
Bara    Hara
All The Last Souls  James Blunt
Human Child   Eivör
Iceland Airwaves 2007 Ýmsir
The first Crusade Jakobínarína
Pottþétt 44   Ýmsir
Magic    Bruce Springsteen
Íslandslög 1-6 (6CD) Ýmsir
Life In Cartoon Motion Mika
Snákar í Garðinum Rúnar Júl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mýrin
SPIDER-MAN 3 (2 DISC)
Arthur og Minimóarnir
Köld Slóð
TMNT (2007)
Death Proof
300
Zodiac DVD
Simpsons Season 10
The Illusionist
Delta Farce
Perfect Stranger
Sunshine
John Tucker Must Die
28 Weeks Later
Apocalypto
Shooter
The Sentinel
Blades of Glory
Little Miss Sunshine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Football Manager 2008
Fifa 08
Crash of the Titans
Heroes of Might & Magic Tribes
Counter-Strike Source
Simpsons Hit and Run
Sims 2 Bon Voyage
Halo 3
NBA Live 08
Neverwinter Nights 2 Betrayer

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR

„Ingibjörg er tekin að ljóma. Sé gleðina 
skína meira og meira úr augum hennar. 
Finnst eins og eftirvæntingin sé smátt og 
smátt að afvopna kvíða fæðingar – eða 
óvissu framtíðarinnar.”( Darri Johansen, 
Maður gengur með. Dagbók verðandi 
föður. Salka, 2007.)

„Þetta kom mér alveg rosalega á óvart. Ég bjóst alls ekki við þessu enda 
tala ég ekki málið og skildi ekkert hvað þau voru að segja fyrr en ég 
heyrði nafnið mitt,“ segir Fanney Lára Guðmundsdóttir, sem var krýnd 
Miss Scandinavia Baltic Sea á miðvikudagskvöldið. Fanney Lára var í 
skýjunum þegar Sirkus náði tali af henni í gær þar sem hún var í versl-
unarmiðstöð ásamt sænsku stelpunni sem lenti í þriðja sæti. „Ég er 
alveg rosalega ánægð með þetta en það verður gott að komast heim. 
Þetta er búið að vera mikil og löng törn,“ segir hún en Fanney fékk pen-
inga, föt, skart og bikar í verðlaun. „Kórónan er orðin svo gömul svo ég 
fæ ekki að taka hana með mér heim. Hins vegar fékk ég flottan bikar 
sem ég má eiga,“ segir Fanney sem fór ein til Finnlands til að taka þátt í 
keppninni en Elín Gestsdóttir var formaður dómnefndar. Aðspurð 
hvort sigurinn opni dyr að frekari keppnum segist hún ekki viss. „Ég 
held að þetta sé búið núna. Þetta er búið að vera skemmtilegt og í raun-
inni væri ég alveg til í að upplifa þetta einu sinni enn en ég kem náttúr-
lega hingað aftur á næsta ári til að krýna arftakann minn,“ segir Fanney 
Lára sem kemur til Íslands í dag. indiana@frettabladid.is



er lent
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Þ egar ég var yngri var ég meira og 
minna alltaf í íþróttagöllum. Á 

gelgjuskeiðinu skipti ég svo yfir í 
gallabuxurnar,“ segir Sif Atladóttir, 
landsliðskona í knattspyrnu. Sif segist 
þó enn þá freistast til að ganga í 
íþróttagöllum utan æfinga enda sé 
ekki minni tíska í sportinu en öðrum 
klæðnaði. Þegar hún er beðin um að 
lýsa stílnum sínum segist Sif aðallega 
ganga í því sem henni þyki flott og 
þægilegt. „Ég er ekki mikið að hugsa 
um tískumerki og finnst mikilvægast 
að ég fíli fötin. Ég á ekki auðvelt með 
að velja einhverja eina uppáhalds-
verslun hér heima en ef ég ætla að 
kaupa mér flottan kjól fer ég helst í 
Cosmo. Annars er það bara Sautján 
og Kolaportið og allt þar á milli,“ segir 
Sif og bætir við að hún reyni að komast 
í búðarráp þegar hún sé erlendis með 
landsliðinu. „Þá er það H&M og 

skóbúðirnar sem verða fyrir valinu. 
Áráttan mín er helst í skónum,“ segir 
Sif sem á um 20 pör af skóm. „Ég er 
búin að gefa mikið af skónum mínum 
en þar sem kærastinn minn er með 
sömu áráttu er þetta mikill fjöldi sem 
er löngu búinn að sprengja af sér skó-
skápinn,“ segir hún hlæjandi. Sif segir 
að stíll hennar hafi þróast síðasta árið 
úr fínum, hefðbundnum fötum yfir í 
meiri götustíl. „Í fyrra gekk ég mikið í 
háhæluðum skóm sem hafa í dag 
vikið fyrir Converce-skónum og hettu-
peysunni. Mér finnst götutískan í 
Japan rosalega flott en annars horfi ég 
ekki upp til neins þegar kemur að 
tísku. Vonandi kemst ég einhvern 
tímann til Japans til að geta skoðað 
fötin þar því ég fíla þegar fólk klæðir 
sig eins og það vill án þess að hugsa 
hvað öðrum finnst.“

indiana@frettabladid.is

SIF ATLADÓTTIR KNATTSPYRNUKONA HEFUR SKIPT HÆLASKÓNUM ÚT FYRIR CONVERSE OG HETTUPEYSU. 
SIF OPNAÐI FATASKÁPINN FYRIR SIRKUS.

MEÐ ÁRÁTTU FYRIR SKÓM

ÓHRÆDD AÐ PRÓFA SIG ÁFRAM “Ég var í þessu dressi á 
lokahófi KSÍ. Þetta er fallegur hvítur kjóll með ljósbláu 
munstri í stíl við bláu Converse-skóna.”

LEGGINGS
„Ég tek 
alveg þátt 
í leggings-
tískunni
líka og 
þennan
flotta bol 
gaf systir 
mín mér 
þegar hún 
kom heim 
frá
Köben.“

SPARIDRESSIÐ „Ég fékk þetta svarta dress í H&M og ég nota 
það þegar ég fer eitthvað fínt.“

BLÁR Í UPPÁHALDI „Kúrekaskyrtuna fékk ég að gjöf. Ég held 
að blár sé minn litur, það er allavega mjög margt blátt í 
fataskápnum mínum.“

EKTA SIF „Þetta er týpísk ég. Gallapils og hettupeysa, fínt en samt götustíll.“ MYND/VALLI

MEÐ ÆÐI FYRIR SKÓM Sif og 
kærastinn hennar eru bæði 
með æði fyrir skóm. „Það er 
mjög létt að kaupa handa 
okkur gjafir. Við erum alltaf 
ánægð með skópar.“

UPPÁHALDSSKÓRNIR „Bláu Converse-
skórnir mínir og þessir Adidas-skór eru í 
uppáhaldi hjá mér.“





BLS. 8 | sirkus | 2. NÓVEMBER 2007

L eiðindin eru ekki að þvælast fyrir 
Andreu Róberts, sjónvarpskonu, 

meistaranema, sveitakonu og stjórnar-
konu Unifem. Með gleðina og húmor-
inn að vopni sameinar hún leik og 
starf án þess að taka sjálfa sig of hátíð-
lega. Í haust hóf þátturinn 07/08 Bíó 
leikhús göngu sína hjá Sjónvarpinu 
en Andrea er einn af umsjónarmönn-
um þáttarins ásamt Ásgrími Sverris-
syni, Elsu Maríu Jakobsdóttur og Jóni 
Agli Bergþórssyni undir ritstjórn 
Þorsteins Joð. Hún segir að það sé 
gaman að vera komin aftur á skjáinn. 

 „Þátturinn fjallar um bíó og leik-
hús frá öllum hliðum, þó aðallega 
ferskum og faglegum. Þetta eru nátt-
úrlega allt snillingar á sínu sviði sem 
ég vinn með og engin busabræla í 
gangi. Hann er á dagskrá á fimmtu-
dögum fyrir þá sem finnst gott að 
glápa,“ segir Andrea og glottir. Hún er 
þakklát fyrir að hafa fengið þetta tæki-
færi því hún segir þáttagerðarvinn-
una henta sér afar vel og hún hafi 
lúmskt gaman af því að vera ráðin 
aftur til fyrrum yfirmanns.

 „Mér fannst alveg kjörið að prófa 
að starfa hjá Sjónvarpinu, svo er þetta 
ekki fullt starf og hentar því ágætlega 
með skólanum og mastersritgerðinni 
í mannauðsstjórnun. Ég er reyndar 
líka stjórnarkona í Unifem sem er þró-
unarsjóður Sameinuðu þjóðanna í 
þágu kvenna. Ég er sem sagt að næra 
vinnualkann í mér og nú er sá tími að 
fara í hönd þar sem vinnuvikan er átta 
dagar og sólarhringurinn 25 stundir. Í 
þessu ástandi finn ég það líka að það 
er kominn tími til að skoða gildin 
betur í lífinu, horfa á sig á röngunni 
og pæla aðeins í því hvað skiptir 
mestu máli í þessu lífi. Kominn tími 
til að klófesta tímaþjóf. Ég á það til að 
taka að mér of mög verkefni en er 
orðin þokkaleg í að segja nei. Áður en 
ég fór að æfa mig í því að segja nei var 
vöðvabólga mitt millinafn,“ segir hún 
og hlær. Hún segist þó ekki hafa þurft 
að hugsa sig um tvisvar þegar henni 
bauðst starfið í þættinum 07/08. „Ég 
er almennt fljót að taka ákvarðanir. 
Annars hef ég ekki unnið neitt fjöl-
miðlaverkefni á Íslandi þar sem tími 
hefur gefist til að hugsa yfir sig. Þetta 
gerðist hratt, eitt símtal og málið 
dautt.“ 

Í gegnum sjónvarpsstarfið hefur 

Andrea kynnst ógrynni af fólki en hún 
segir að fólkið sjálft gefi starfinu gildi. 
„Um daginn sat ég í förðun í Sjónvarp-
inu þegar Jón Gnarr kom inn ber að 
ofan til að máta hárkollur og hin ýmsu 
gervi fyrir tökur. Það gerði mikið fyrir 
mig og það var þá sem ég hugsaði 
með mér: Það eru forréttindi að fá að 
vinna í sjónvarpi.“ 

Þegar hún er spurð út í vandræða-
leg atvik á skjánum hugsar hún sig 
um í smástund og segir svo að það 
hafi alveg komið fyrir að hún hafi 
viljað eiga stórt strokleður. „Það getur 
verið erfitt að vinna í sjónvarpi þegar 
illa stendur á í einkalífinu og svo er 
algjört helvíti að fá hláturskast í 
beinni,“ segir hún og fer að hlæja. Nú 
er búið að tilnefna Andreu og hennar 
fólk til Eddu-verðlaunanna í flokkn-
um menningar- og lífsstílsþáttur árs-
ins. 

„Ég brosti þegar ég frétti af tilnefn-
ingunni fyrir þáttinn sem segir 
kannski eitthvað. Ég væri með svarta 
tungu og nefið væri að stækka ef ég 

segði annað. Mér finnst gaman að við 
skyldum vera tilnefnd og hlakka til að 
sjá hver hlýtur Edduna þegar hún 
verður afhent síðar í mánuðinum. Ég 
hvet alla til að kjósa á www.visir.is en 
ég er ekki að plata þegar ég segi að ég 
tek verðlaunahátíðir ekki mjög hátíð-
lega. Ég mun að minnsta kosti ekki 
rispa bílinn hjá akademíunni ef við 
vinnum ekki.“ 

Kindur í innkeyrslunni 
Fyrir nokkrum árum var Andrea 
dæmigerð miðbæjarrotta, bjó í þekkt-
asta hverfi landsins þar sem stutt var í 
hringiðuna og allan þann unað sem 
því hverfi fylgir. Nú hefur hún hins 
vegar vent sínu kvæði í kross og flutt í 
Hvalfjörðinn ásamt kærastanum, Jóni 
Þóri Eyþórssyni.

„Í mér blundar bóndi og ég veit fátt 
betra en að vera heima hjá mér. Þetta 
er ekkert Southfork, við búum í litlu 
húsi með trjám allt í kring. Nágrann-
arnir eru algjörir snillingar og það er 
ekki hægt að segja annað en hamingjan 

elti mig á röndum. Eins og framsóknar-
gaurinn Bjarni Harðarson segir þá er 
aðeins ein árstíð á Íslandi og hún 
heitir ekki neitt. Það átti ekki við síð-
asta sumar, þá var sól og sumar með 
stóru S-i sem þýddi mikið hangs í 
hengirúmi og gesti alla daga. Sveitin 
er að rokka; kindur í innkeyrslunni, 
lækur, skógur, sjósund, ugla sem býr í 
garðinum og rjúpur sem kíkja í kaffi. 
Ferlega ferskt loft og frábært útsýni. 
Það getur samt verið mjög fyndið á 
morgnana að standa á bílaplaninu 
með gloss í háum hælum á leiðinni í 
vinnuna og þurfa að reka kindurnar í 
burtu svo ég geti bakkað út úr 
stæðinu.“ 

Hún segir að það hafi blundað lengi 
í þeim Jóni Þóri að flytja út fyrir 
bæjarmörkin og því keyptu þau hús 
sem er gamall bústaður í byrjun árs-
ins. Þegar hún er spurð að því hvort 
þetta sé ekki of langt frá bænum segir 
hún svo ekki vera. „Ég nýt þess að 
drekka kaffið mitt í bílnum á leiðinni í 
bæinn, þetta hefur mun fleiri kosti en 

hitt og ég var vön að ferðast til og frá 
vinnu þegar ég bjó erlendis.“ 

Talið berst að heimilum. Áður fyrr 
lagði hún mikið upp úr fallegu heimili 
og átti dýrt innbú. Nú segist hún hafa 
þetta svolítið öðruvísi og sé mun 
afslappaðri gagnvart dauðum hlutum. 

„Heimilið mitt er fremur látlaust en 
þó ekki kuldalegt. Mínimalismi sem 
hefur verið merkisberi smekkvísinnar 
á Íslandi síðustu ár er umhverfi sem 
knúsar mig ekki og heillar því ekki 
sérstaklega. Bilið á milli óskasjálfs og 
raunsjálfs hjá mér hefur alltaf verið að 
styttast og á tímum verið við það að 
hverfa. Þess vegna skipta dauðir hlutir 
mig alltaf minna og minna máli. 
Efnisleg gæði og áþreifanlegir hlutir 
létta samt stundum lífið og spara 
sporin. Þess vegna getur verið gott að 
grípa í tæki og tól og hafa aðgang að 
þvottavél og ryksugu í amstri dagsins. 
Tölvan, farsíminn og fleiri tækniundur 
eru síðan orðin framlenging á manni 
sjálfum. Tæknin er af hinu góða svo 
lengi sem við gleymum ekki að mann-
fólkið skapaði og bjó til tæknina en 
ekki öfugt. Ég fæ samt mikið út úr því 
að fara á söfn og finnst alveg frábært 
þegar notagildi og hönnun fer saman. 
Það er góð hönnun fyrir mér.“

Stöðugt á bremsunni
Í fyrra ákvað hún að láta gamlan 
draum rætast. Hún seldi allar verald-
legar eigur sínar og hélt á vit ævintýr-
anna ein síns liðs með bakpoka að 
vopni. Andrea segir að orð nái ekki að 
lýsa ferðinni því þetta sé eitthvað sem 
allir verði að prófa. 

„Ég er vanalega dugleg að fara út 
fyrir þægindarammann og mér finnst 
það mjög mikilvægt. Ég skellti mér 
ein í bakpokaferð í nokkra mánuði og 
fór til Indlands, Taílands, Kambódíu 
og Laos. Ég ætlaði til fleiri landa í Asíu 
en það verður að bíða betri tíma. Ég 
náði að lifa algjörlega í núinu og njóta 
augnabliksins betur, kynntist fjöl-
mörgum gullmolum frá öllum heims-
hornum. Í lok ferðarinnar leið mér 
eins og ég hefði fundið uppskriftina 
að eilífri hamingju, nokkurs konar 
nirvana, og mér fannst hugsanirnar 
vera á mínu valdi. Þetta var ótrúlegur 
tilfinningarússibani sem gerði mér 
einstaklega gott. Svona ferð víkkar 
sjóndeildarhringinn, gerir mann 

Það blundar í mér bóndi
Á hvaða geisladisk ertu að hlusta?  Ég tékkaði á i-podnum um daginn 
og sá að ég á mest með Bubba. Mér finnst tónlist ólýsanleg snilld 
sem ég nýti mér við hin ýmsu störf og við hinar ýmsu aðstæður. Ég 
er með Sprengjuhöllina í bílnum og mér finnst diskurinn þeirra góður. 
Þessi tvö dæmi eru samt ekki lýsandi fyrir tónlistarsmekkinn þar sem 
ég er algjör alæta á tónlist. Ég verð að hrósa því tónlistaruppeldi 
sem ég fékk þar sem einhver plata var alltaf undir nálinni. Í útlöndum 
tapa ég mér í plötubúðum. 

Uppáhaldsmaturinn: Síðustu vikurnar hefur það verið Asíu-súpan sem 
kærastinn gerir en síðan klikkar sushi aldrei. 

Uppáhaldsflíkin: Gúmmítúttur.

Áhugamálið: Ástin og lífið.

Bíllinn minn er ... nauðsynlegur eftir að ég flutti í sveitina en ég átti 
ekki bíl áður þar sem ég seldi hann áður en ég fór í bakpokaferða-
lagið. Ferðaðist með strætó, hjólaði mikið og labbaði lengra en 
Reynir Pétur. Það var málið þar sem ég bjó í miðbænum. Núna verð 
ég að eiga bíl. Að taka skólabílinn út á afleggjara til að taka 
Akranesstrætó í bæinn er helst til of tímafrekt fyrir mig þessa 
stundina. Nú á ég kagga sem ég bruna um á og kolefnisjafna af 
krafti með öllum trjánum á lóðinni.

Líkamsræktin: Ekki rassgat að frétta af þeim málum, engar medalíur 
síðustu ár en markmiðið hefur verið lengi að að komast í splitt – á 
báðum.

ANDREA RÓBERTS ER MÆTT AFTUR Á SKJÁINN OG NÚ ER BÚIÐ AÐ TILNEFNA ÞÁTTINN HENNAR
07/08 BÍÓ LEIKHÚS TIL EDDUVERÐLAUNANNA. UNDANFARIÐ ÁR HEFUR ORÐIÐ MIKIL BREYTING Á
LÍFI HENNAR EN SNEMMA Á ÁRINU FLUTTI HÚN ÚR MIÐBÆNUM Í HVALFJÖRÐINN. HÚN ER ÞÓ ALLS
EKKI HÆTT AÐ VERA SKVÍSA ÞÓTT HÚN SÉ FLUTT Í SVEITINA, GÚMMÍSKÓR MEÐ GLIMMERÍVAFI
VERÐA VÍST MÁL MÁLANNA EFTIR TVÖ ÁR.

MYND/VALLI



vetrarlíf
FÖSTUDAGUR 2. NÓVEMBER 2007

Gengið um Grænland
Leifur Örn Svavarsson fjallaleiðsögu-
maður rifjar upp fyrstu gönguskíðaferð 
sína til Ammassalik á Grænlandi. BLS. 8

Opið laugardaga, í Kringlunni 10–18, Rauðarárstíg 11–14
Rauðarárstígur 14, sími 551 0400 · Kringlan, sími 568 0400 · www.myndlist.is

Íslensk list
gerir hús að heimili

Gallerí Fold · Rauðarárstíg og Kringlunni
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Kristalstjörnur á fugla-
berjum. Loðlúffur til að 
skapa heilt snjómannkyn 
með. Rjómasúkkulaði á 
brúsa. Kertaljós í luktum. 
Doppóttur dúkur. Ostur 
í smjördeigshorni. Góða 
skapið. Ullarhúfa og um-
vefjandi teppi. Þá er allt 
fullkomnað fyrir lautarferð í 
Laugardal á fegurstu dögum 
skammdegisins.

Lautarferðum þarf ekki að linna 
þótt fyrsti vetrardagur hafi sýnt 
sig í dagatali og veðráttu, og 
lautarferð í Laugardal svíkur 
engan. Þar er allt fyrir hendi til 
að gera góðan dag enn betri og 
innan seilingar að fara á skauta 
eða í sund, og heimsækja húsdýr 

í vetrarbúningi því opið er alla 
daga ársins frá 10 til 17 í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum. 

Samt er feikinóg að ganga 
saman um dalinn, fóðra endur á 
tjörnum Grasagarðsins, renna 
sér í brekkum, búa til snjókarla, 
tína köngla og fuglaber fyrir að-
ventuna, og finna nestisborð í 
fallegu umhverfi þar sem gaman 

er að dúkleggja, bera á borð ljúf-
meti og kveikja á kertaluktum 
meðan borgarasinn suðar í 
fjarska.

Skelli svo á með óveðri má 
finna griðastað í gamla garð-
skálanum og húsakynnum Café 
Flóru sem opin eru almenn-
ingi til að njóta til klukkan 17 
síðdegis.

Auðvitað er svo hvarvetna 
hægt að skapa ógleymanlegar 
minningar þótt úti sé kalt og 
dagurinn stuttur. Eina sem þarf 
er hlýr klæðnaður, nesti og smá 
fyrirhyggja til að útbúa fallega 
samverustund á töfrandi stað 
eftir leiki og samveru í vetrar-
ríkinu.

thordis@frettabladid.is

Lautarferð í Laugardal

Kertaljós á frosnu nestisborði með 
gómsætum veitingum fylla sálina af 
gleði.

Fuglaber eru jólaskraut náttúrunnar, 
en vilja oft heim í stofu líka.

Heitt og ilmandi súkkulaði gefur yl í 
kroppinn og ekki skemmir unaðinn 
að skvetta smá koníaki saman við.

Þegar kólna tekur er nauðsynlegt að eiga góða úlpu. Mikilvægt er að velja hana 
gaumgæfilega þannig að hún þjóni persónulegum þörfum eigandans og falli 
auk þess að smekk hans. Við fórum á stúfana og fundum nokkrar úlpur sem eru 
í senn skynsamlega hannaðar, hlýjar og fallegar. Allar úlpurnar fást í fleiri en 
einum lit og er um að gera að kíkja á úrvalið í viðkomandi verslun. - hs

Cintamani-úlpa sem kallast 
Eygló og er sérstaklega létt 
úr ekta gæsadúni. Efnið 
hrindir frá sér vatni og 
vindi en er þó afar létt og 
andar. Í ermum eru stroff á 
úlnliðum og vasi innan á. 
Úlpan hefur verið prófuð 
í ýmsum leiðöngrum, til 
dæmis á Everest, og hefur 
reynst mjög vel. Hún fæst 
meðal annars í verslunum 
og Cintamani og kostar 
22.990 krónur.

Hugvitssamlega hönnuð 
Titanium-dúnúlpa frá Columbia. 

Vatnsheld og andar vel með ýmiss 
konar vösum, meðal annars fyrir 

gemsa, gleraugu og iPod. Hægt 
er að aðlaga þrengd að neðan, í 

hálsmáli og á hettu og á úlnliðum 
eru mjúk stroff. Við rennilás er 

lítill vasi þar sem finna má áfastan 
klút til að þurrka af gleraugum og 
undir handakrikum eru rennilásar 

til að opna og lofta út. Fæst í 
Ellingsen á 22.990 krónur.

Hlýjar og harðgerar úlpur

Loðfóðruð úlpa með 
fallegu mynstri bæði 
á herra og dömur. 

Fæst í 66° norður á 
34.200 krónur. 

Síð Columbia-dúnúlpa. Hettan 
er með loðkraga og í hálsmáli er 
sylgja til að herða að svo blási 
síður inn undir. Úlpan er vind- og 
vatnsheld og fæst í Ellingsen á 
16.990 krónur en Ellingsen hefur 
nýverið hafið sölu á Columbia-
útivistarvörum.

Klassísk dúnúlpa frá 
66°Norður með stroffi 
og frönskum rennilás 
á úlnliðum og hettu 

sem hægt er að taka 
af. Verð er 20.700 

krónur.

Stásslegur snjókarl með sorgmæddan svip, enda 
erfiður viðskilnaður við skapara sína að kveldi.

Rómantískur garðskáli Grasagarðsins, þar sem 
njóta má inniveru og kósíheita til kl. 17 á daginn.

Hreindýrin í Húsdýragarðinum gleðjast líka yfir 
heimsókn mannanna þegar kólnar í dalnum.

Guð skapaði heiminn til að leika sér 
í og mennina sem dulbúna engla. 
MYNDIR/GETTYIMAGES
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Ferðaþjónusta bænda - eitthvað fyrir alla!

Hvað er skemmtilegra en að fara upp í sveit og njóta þess sem náttúran og mannlífið á landsbyggðinni hefur upp á að bjóða, allan ársins hring?
Ferðaþjónusta bænda býður upp á fjölbreytta gistimöguleika:

• Heimagisting: Fyrir þá sem vilja dvelja inni á heimili gestgjafa og njóta persónulegrar þjónustu. 

• Gistihús bænda: Fyrir þá sem vilja vera útaf fyrir sig en njóta persónulegrar þjónustu og notalegs yfirbragðs.

• Sveitahótel: Fyrir þá sem vilja dekra við sig og bragðlaukana.

• Sumarhús:  Fyrir þá sem eiga ekki sumarhús eða vilja vera út af fyrir sig á því svæði sem heimsótt er.

Innan vébanda Ferðaþjónustu bænda eru yfir 130 bæir - 4.000 gistirými.
Veitingar og fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar einnig í boði.

Ævintýralegur vetur í Djúpinu. 
Gönguskíðabrautir, norðurljósaskoðun
og dásamlegur náttúrupottur.

HEYDALUR

Rómantísk aðventa í uppsveitum 
Borgarfjarðar, til dæmis danskur 
julefrukost með íslensku ívafi.

HRAUNSNEF

Hátíðlegur jólamarkaður í Galleríi 
Álfhóli. Gisting og gönguferðir með 
leiðsögn allt árið um kring.

BJARTEYJAR-
SANDUR

Fundaraðstaða í gömlu hlöðunni.
Námskeið um Orku manns og jarðar
undir stjórn Erlu Stefánsdóttur í
nóvember.

EYRARKOT

Girnileg villibráðaveisla í nóvember 
og jólahlaðborð í desember.
Æfingaaðstaða fyrir golfáhugamenn.

HÓTEL
HEKLA

Hægt að slaka á og leika sér. 
Heilsulind og spennandi námskeið
á döfinni.

HÓTEL LAKI

Glæsilegur fimm rétta jólamatseðill
í desember. Falleg staðsetning á 
bökkum Lagarfljóts.

GISTIHÚSIÐ
EGILSSTÖÐUM

Hin sívinsælu jólahlaðborð í Fljóts-
hlíðinni. Hópar alltaf velkomnir,
tilvalið fyrir árshátíðina.

SMÁRATÚN

Jólahlaðborð á fallegum stað 
í Eyjafirði. Góð aðstaða fyrir 
fundarhöld og námskeið.

ÖNGULS-
STAÐIR

Jólahlaðborð og þorrablót. Góð stað-
setning fyrir iðkun vetraríþrótta og
nálægð við menningarlífið á Akureyri.

SVEINBJARNAR-
GERÐI Aðventan við Mývatn.

Jólasveinar í fjósinu, sérstakur 
aðventumatseðill og mývetnskar 
matarkörfur til sölu.

VOGAFJÓS

SKEMMTILEGUR VETUR
með ferðaþjónustubændum
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Nánari upplýsingar á www.sveit.is
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Þegar skauta- og skíðaskórnir eru farnir að þrengja 
að fætinum er óhjákvæmilegt að endurnýja. Í Skíða-
þjónustunni á Fjölnisgötu 4b á Akureyri er nokkurs 
konar skiptimarkaður á skíðaskóm, skautum, hjólum 
og skíðum.  

„Við erum með nýtt og notað og tökum notað upp í nýtt og 
notað upp í notað,“ segir Viðar Garðarsson, verslunarmaður 
í Skíðaþjónustunni, glaðlega. Hann hefur staðið vaktina í 
yfir 20 ár og segir alltaf mikið að gera, einkum þegar snjór 
sé á jörð. Nú eru Akureyringar farnir að framleiða sinn 
eigin snjó í Hlíðarfjalli og auðvitað eykur það viðskiptin 
hjá Vidda, en svo er kaupmaðurinn snjalli kallaður. 

„Ég sel skíði og skauta á veturna og hjól á sumrin og við 
erum bæði með skíðaverkstæði hér og hjólaverkstæði,“ 
lýsir Viðar hress í bragði. „Sumir fara á skíði, kannski 
tvisvar, þrisvar á ári, en vaxa svo upp úr skónum og þeir 
eru sem nýir. Krakkar stækka náttúrlega hratt og þurfa að 
skipta um skíðaskó og skauta á hverju ári. Þeir fá hér aðra 
stærri í staðinn og borga einhvern þúsundkall á milli.“ 

Viðar bjó til búðina, eins og hann orðar það, fyrir rúmum 
20 árum, meira að segja heima í bílskúr til að byrja með. 
„Ég var töluvert á skíðum og var skíðaþjálfari líka en svo 
fór ég út í verslunarrekstur enda vantaði svona þjónustu.“ 
Hann telur skiptiþjónustu með skíði og skauta hafa verið 
í borginni líka, nánar tiltekið í Sportmarkaðinum, en hún 
hafi lognast út af því snjóinn hafi vantað og þar með við-
skiptin. „Nú fæ ég bara Sunnlendingana hingað norður 
enda er opið hér frá 10 til 19 bæði laugardaga og sunnu-
daga að vetrinum ef snjór er,“ segir hann kampakátur. 
„Oft kemur fólk að sunnan á föstudagskvöldum og áttar 
sig á að skórnir eru of litlir. Þá þarf ég að vera á svæðinu 
enda er oft fjör hérna hjá okkur. Ég er með stóran lager 
og nóg handa öllum.“ Hann segir minna um að fólk endur-

nýi skíðin sín enda þurfi ekki að skipta þeim eins ört út og 
skónum. „Skíðin geta dugað lengur og þau mega vera lítil,“ 
segir hann. „Það gerir ekkert til þótt þau séu stutt.“   

Viðar segir bjart yfir haustinu því nýbúið sé að ræsa 

snjóvélarnar í fjallinu. „Göngumenn fóru líka um daginn 
aðeins að gá hvort færið væri komið. Þeir allra hörðustu. 
Menn eru svona í startholunum og þetta lofar góðu.“ 

gun@frettabladid.is

Notað upp í nýtt og notað upp í notað

Viðar leitar vel og finnur eitthvað handa öllum í Skíðamiðstöðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS
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Það viðrar ekki alltaf til skauta-
iðkunar á Tjörninni og hafa borgar-
búar vanið komur sínar á skauta-
svellin tvö á höfuðborgarsvæðinu.

Skautasvell Egilshallarinnar
er í fullri stærð fyrir alþjóðlegar 
keppnir og er á 2. hæð. Þar er 
Skautafélagið Björninn með sinn 
heimavöll og alla starfsemi sína 
bæði í íshokkí og listdansi á skaut-
um. Áhorfendaaðstaða er fyrir um 
300 áhorfendur ásamt búnings- og 
félagsaðstöðu.

Í Egilshöll er skautasvellið opið 
almenningi mánudaga til fimmtu-
daga frá 13.00 til 15.00. Á föstu-
dögum er opið frá 13.00 til 21.00 og 
13.00 til 18.00 um helgar.

Aðgangseyrir er 400 krónur 
fyrir börn, 500 fyrir fullorðna en 
ókeypis fyrir öryrkja, eldri borg-
ara og leikskólabörn. Skautaleiga 
er 300 krónur. www.egilsholl.is

Skautahöllin í Laugardal er
3.700 fermetrar að stærð, þar af 
er svellið 1.800 fermetrar. Allt að 
þúsund manns komast þar í stæði. 
Grunnskólar höfuðborgarsvæðis-
ins hafa nýtt sér aðstöðuna í miklum 
mæli en Skautafélag Reykjavíkur 
æfir í höllinni. Félagið býður upp á 
íshokkíæfingar og listskautaiðkun 
fyrir fólk á öllum aldri.

Skautahöllin er opin almenn-
ingi mánudaga og þriðjudaga frá 
12.00 til 15.00, lokað er á miðviku-
dögum fram að jólum. Á fimmtu-
dögum frá 12.00 til 15.00 og 17.00 
til 19.30, föstudaga frá 13.00 til 
20.00. Um helgar er opið frá 13.00 
til 18.00.

Aðgangseyrir fyrir börn er 
500 krónur, 700 fyrir fullorðna 
en fyrir leikskólabörn 200 krónur 
með skautaleigu.
www.skautaholl.is

Skautað í hlýju húsi
Á skautasvellum borgarinnar má líta marga klára krakka.
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 SKÍÐAVERTÍÐ HEFST Í HLÍÐARFJALLI  Vetur konung-
ur er genginn í garð á Akureyri. Falleg snjódrífa liggur nú yfir Eyjafjarð-
arsvæðinu eftir snjókomu undanfarinna daga. Þá er snjóframleiðslan 
hafin í Hlíðarfjalli og snjóframleiðslukerfið látið ganga allan sólarhring-
inn þar sem nú er unnið hörðum höndum að því að gera skíðabrekk-
urnar klárar. Vonast er til að skíðavertíðin geti hafist laugardaginn 10. 
nóvember. 

www.hlidarfjall.is 

Leifur Örn Svavarsson fjalla-
leiðsögumaður hefur farið í 
nokkrar gönguskíðaferðir til 
Grænlands og rifjar hér upp 
sína fyrstu ferð þangað og 
upplifunina sem hann varð 
fyrir í landinu.

„Íslenskir fjallaleiðsögumenn hafa 
boðið upp á skipulagðar göngu-
skíðaferðir til Ammassalik, oft-
ast í kringum páska, og stefnum 
við að því að fara í slíka ferð um 
næstu páska,“ segir Leifur en að-
eins tekur einn og hálfan klukku-
tíma að fljúga til Grænlands. „Í 
fyrstu ferðinni þangað fórum við 
beint úr flugvélinni inn í þyrlu 

sem flutti okkur 
í þorp sem núna 
er yfirgefið og 
heitir Kandorti-
vit. Skíðunum 
á þyrlunni var 
bara tyllt niður 
og spaðarnir 
voru í gangi 
meðan við hopp-
uðum út. Síðan 
hvarf þyrlan 
yfir höfuð okkar 
og skildi okkur 
eftir í þögn-
inni þar sem við 
vorum komin 

inn í allt annan menningarheim á 
ótrúlega stuttum tíma.“

Leifur segir að á sama tíma og 
þyrlan hvarf úr augsýn hafi fólk 
á hundasleðum komið inn í þorpið 
úr veiði dagsins með fisk og seli 
sem gert var að fyrir utan hin 
örfáu hús þorpsins, í sólinni og 
hvítum snjónum. „Okkur fannst 
við vera komin áratugi aftur í 
tímann meðan við fylgdumst 
með þessu. Það var ekki bara 
landslagið sem var öðruvísi en við 
eigum að venjast með hvössum 
graníttindum og dal- og hvilftar-
jöklum í bröttum fjöllunum, sem 
teygja sig sumir alveg niður í sjó. 
Öll menning, fólk og tungumál 
var þannig að okkur fannst við 
vera komin í allt aðra heimsálfu 
þrátt fyrir þetta stutta flug,“ segir 
Leifur og bætir því við að þetta 
hafi verið fyrsta upplifun hópsins 
af þessu svæði og hún hafi verið 
jafnsterk í hvert skipti sem hann 
hafi farið til Grænlands. 

„Við höfum lagað ferðir okkar 

að breyttum aðstæðum á Græn-
landi því við hlýnun loftslagsins 
hefur lagnaðarísinn ekki verið 
nægilega traustur til ferða-
mennsku milli þorpa. Nú förum 
við því þvert yfir Ammassalik-eyj-
una á landi og gistum alfarið inni 
í skálum á leiðinni,“ segir Leifur 
og bætir því við að hápunktur 
ferðarinnar sé þegar stoppað er 
í þorpi við Sermiligaaq-fjörð-
inn. „Það er mjög fallegur stað-
ur þar sem gríðarlega stórir 
borgarísjakar berast út fjörðinn. 
Við gistum í tvær nætur í þorpinu 
þannig að við höfum heilan dag til 
að ganga þar um á milli jakanna 
og skoða landslagið í kringum 
þorpið.“ Leifur segist stundum 
velta því fyrir sér þegar hann sitji 
úti í snjónum, í sínum hlýjustu 

fötum, hvernig í ósköpunum fólk 
gat lifað við frumstæðar aðstæð-
ur í þessu loftslagi. „Þarna hefur 
fólk búið kynslóð fram af kynslóð 
nánast við steinaldarskilyrði þar 
til fyrir rúmum hundrað árum,“ 
segir hann. 

„Gönguskíðaferðirnar okkar til 
Grænlands eru vikuferðir og há-
marksfjöldi er tólf manns í hverjum 
hópi. Við erum með hundasleða 
með okkur sem taka allan farangur 
þannig að menn ganga bara léttir 
með dagsferðarbúnað fyrir dag-
inn,“ segir Leifur og bætir því við 
að heilmikið sé fram undan hjá 
Íslenskum fjallaleiðsögumönnum 
þannig að fólk ætti endilega að 
kynna sér ferðamöguleikana jafnt 
innanlands sem utan.

sigridurh@frettabladid.is

Gengið um Grænland

Grænland er kjörið til skíðagöngu þar sem yfirleitt er bjart og stillt veður svo útsýni 
er gott að öllu jöfnu. MYND/LEIFUR ÖRN SVAVARSSON

Hundasleðarnir eru gríðarlega mikið notaðir á Grænlandi enda einn fárra farkosta sem nýtilegir eru í landinu.
MYND/LEIFUR ÖRN SVAVARSSON

Borgarísjakarnir geta verið geysifallegir þar sem þeir gnæfa upp úr sjónum.
MYND/LEIFUR ÖRN SVAVARSSON

Leifur Örn Svavars-
son fjallaleiðsögu-
maður hefur farið 
nokkrum sinnum 
til Grænlands og 
segir upplifunina 
jafnsterka í hvert 
skipti.
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Skíðaáhugamenn á höfuðborgar-
svæðinu og víðar hafa orðið illa 
úti af snjóleysi hin síðari ár. Þar 
sem ekki hefur viðrað byrlega til 
skíðaiðkunar hefur áhugi fólks 
stóraukist á skíðaferðum til út-
landa. Alparnir á Ítalíu, Sviss og 
Austurríki laða að með fallegum 
brekkum, lúxushótelum og góðum 
mat.

Ferðaskrifstofur hér á landi 
bjóða upp á sérstakar skíðaferðir 
til nokkurra áfangastaða. Hér eru 
taldar upp nokkrar þeirra: 

Heimsferðir með ferðir til 
Alpanna nánar tiltekið Flachau, 
Lungau og Zell am See.

Úrval-Útsýn býður upp á ferðir 
til Selva Val Gardena og Madonna 
á Ítalíu, og Flachau, Kirchberg og 
Kitzbuhel í Austurríki. Þá er einn-
ig boðið upp á ferðir til Andorra 
sem er nýjung í ferðum Úrvals-
Útsýnar.

GB ferðir bjóða upp á skíðaferð-
ir til Colorado í Bandaríkjunum.

Express ferðir eru með skíða-
ferð til Ischgl í austurrísku 
Ölpunum, Davos í Sviss, Lech í 
Austurríki og skíða- og brettaferð 
til Flims Laax í Sviss.

Á skíðum 
skemmti ég mér

Margar ferðaskrifstofur bjóða upp á 
skíðaferðir til útlanda í vetur.

 SNJÓKARLAR 
eru tákn vetrarins og jólanna 
enda ófá jólakort skreytt 
með þessum skemmtilegu 
körlum, já og kerlingum. 
Stærsti snjókarl í heimi var 
hlaðinn árið 1999 í Banda-
ríkjunum. Hann var kallaður 
Angus, konungur fjallanna, 
og var tæpir 35 metrar á 
hæð. Snjókarlar hafa víða 
komið við sögu í kvikmynd-
um, bókum og teiknimynda-
sögum. Nýlegustu dæmin 
eru líklega kvikmyndin 
Jack Frost frá 1998 þar sem 

Michael Keaton breytist í snjókarl þegar 
hann deyr. Þá koma snjókarlar einnig oft 
við sögu í teiknimyndunum um Calvin og 
Hobbes. Svo þekkja auðvitað allir sönginn 
um Snæfinn snjókarl:

Snæfinnur snjókarl
var með snjáðan pípuhatt,
Gekk í gömlum skóm
og með grófum róm
gat hann talað, rétt og hratt.
„Snæfinnur snjókarl!
Bara sniðugt ævintýr,“
segja margir menn,
en við munum enn
hve hann mildur var og hýr.

Vetrarvefur Námsgagnastofnunar 
er fullur af fróðleik fyrir krakka 
sem nú fagna vetri.

Námsgagnastofnun heldur úti 
umfangsmikilli heimasíðu með 
ýmsum flokkum og undirvefjum. 
Vetrarvefurinn er einn þeirra og 
hefur verið starfræktur frá janúar 
í ár.

Vefurinn tekur fyrir þætti eins og 
árstíðaskipti í heiminum, hvernig 
snjór verður til og fjallar um ýmis 
íslensk orð yfir veður og snjó. 
Vefurinn var gerður í samstarfi við 
Veðurstofu Íslands og að sögn for-
svarsmanna hjá Námsgagnastofnun 
hefur almenningur tekið hressilega 
við sér og hefur greinilega sterkar 
skoðanir á hvernig talað er um 
vetur og snjó.

Vefurinn er sérstaklega hugsaður 
fyrir börn á yngsta og miðstigi 
grunnskólanna og markmiðið er 
að gera upplýsingar um veðrið 
aðgengilegt fyrir þennan hóp.

Nánari upplýsingar er að finna á 
vef Námsgagnastofnunar þar sem 
smellt er á „Í dagsins önn“. 
Þar undir er 
meðal ann-
ars að finna 
Vetrarvef-
inn.
www.nams.is 

- rh

Ótal orð yfir 
vetur og snjó

Örugg leið til árangurs

PÚLSÞJÁLFUN



 2. NÓVEMBER 2007  FÖSTUDAGUR10 fréttablaðið vetrarlíf

Á veturna sækja smáfuglarnir í 
garða víðs vegar um landið og 
þá getur verið gaman að setja 
upp fuglahús eða bretti og 
gefa þeim örlítið í gogginn.

„Margir fóðra smáfugla ár eftir 
ár og finnst gaman að fá þá í 
mat. Þess vegna er mikilvægt 
að bjóða fuglana velkomna með 
góðri aðstöðu og vanda fóðrið,“ 
segir Einar Ó. Þorleifsson, 
náttúrufræðingur hjá Fuglavernd. 

Helstu garðfuglarnir á Íslandi 
eru skógarþrestir, auðnutittlingar 
og starrar og Einar segir það 
mikilvægt að fuglarnir séu 
fóðraðir daglega svo þeir eyði 
ekki orku í fæðuleit. „Fuglarnir 
vilja helst mjúkt fæði, haframjöl, 
brauðmola og kartöflur. Auk þess 
sem matarafgangar eins og kjöt 
og fita hakkað saman eru góður 
orkugjafi. Fuglarnir þurfa fitu á 
veturna og þess vegna er gott að 
dýfa brauðinu í matarolíu og blanda 
henni í annað fæði,“ segir Einar og 

bætir við: „Mörgum fuglum finnst 
líka gott að fá epli og rúsínur. Það 
laðar líka að sjaldséða og skraut-
lega fugla eins og silkitopp, svart-
þresti og gráþresti. Hins vegar er 
best að gefa snjótittlingum fræ á 
bersvæði og fóðra auðnutittlinga 
með fræjum úr þar til gerðum 
fóðrara.“

Til þess að fuglarnir nái að matast 
er mikilvægt að þeir hafi greiðan 
aðgang að fóðrinu og þá eru bæði 
fóðurbretti, hús og fuglafóðrarar 
tilvalin lausn. Fóðurbrettin fást í 
ýmsum búsáhalda- og byggingar-
vöruverslunum en síðan er líka 
gaman að smíða sín eigin með 
krökkunum og muna að þrífa þau 
þegar milt er í veðri. 

Brettið á að vera 60-80 cm 
á lengd og 50 cm á breidd með 
köntum svo fóðrið fjúki ekki burt. 
Síðan er það fest á 1,5 m háa stöng, 
svo kisa nái ekki til, og stungið 
ofan í jörðina. Þá þarf fólk að vera 
vakandi fyrir því að setja bjöllur á 
kisurnar sínar.

Fuglahús eru af öllum stærðum 
og gerðum og þar verpa sumir 
fuglar eggjum. Á vef Fuglaverndar 
má sjá nokkrar tegundir af húsum 
og þau er einnig hægt að búa til 
heima. „Fuglarnir þurfa að snyrta 
fjaðrirnar vel allan ársins hring 
og þá getur verið gott fyrir þá að 
komast í bað enda sérstaklega 
mikilvægt á veturna til þess að 
fiðrið haldi einangrunargildinu,“ 

segir Einar og heldur áfram: „Best 
er að hafa fuglabaðið nokkra senti-
metra hátt og síðan þarf vatnið 
alltaf að vera hreint og má ekki 
vera klístrað svo þeir geti líka 
fengið sér að drekka.“ 

Fram undan er margt spenn-
andi hjá Fuglavernd, meðal annars 

nýtt tímarit og fyrirlestrar. „Við 
erum nýbúin að gefa út garðfugla-
bæklinginn endurskoðaðan. Síðan 
er fram undan tímaritið okkar 
Fuglar og í næstu viku erum við með 
fyrirlestur í sal Kennaraháskólans 
þar sem Guðmundur A. Guðmunds-
son mun fjalla um ferð sína um 

heimskautalöndin og náttúrufarið 
þar,“ segir Einar en nánari upplýs-
ingar um dagskrá félagsins er að 
finna á www.fuglavernd.is. 

Upplýsingar um íslenska fugla 
er að finna á vef Námsgagnastofn-
unar: www.nams.is/fuglar

rh@frettabladid.is

Smáfuglarnir eru mættir í mat

Einar Ó. Þorleifsson, náttúrufræðingur hjá Fuglavernd, hlakkar til að taka á móti garðfuglunum í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bústnir auðnutittlingar gæða sér á fóðri 
í snjónum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið 
og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. 
Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafl a látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu 
vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna 
sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður 
en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið 
þar sem börn hvorki ná til né sjá.





læsan á menningu annarra þjóða og 
gerði mig þakklátari. Ég hvet alla til 
að fara í svona ferð. Ég er samt helvíti 
hrædd um að ég sé komin á fulla ferð í 
neyslusamfélaginu á ný en samt er ég 
meðvituð um það og er því stöðugt á 
bremsunni.“

Meðan á ferðinni stóð bloggaði 
Andrea. Þegar heim kom settist hún 
við skriftir og skrifaði bókina, Spenn-
ið beltin – til Asíu með Andreu 
Róberts, sem kom út hjá JPV fyrir 
síðustu jól.

„Ég er algjör busi í bókabransanum 
og er ekki viss um að þessi bók hefði 
átt að vera í jólabókaflóðinu. Kannski 
átti hún betur heima í jólabókafjör-
unni. Bókin átti að hvetja fólk til að 
ferðast og í henni má finna margar 
gagnlegar upplýsingar um bakpoka-
ferðalag. Það prumpaði einn gagn-
rýnandi á bókina en Silja Aðalsteins, 
bókaormur Íslands, kom þá og hældi 
bókinni á heimasíðu sinni, www.tmm.
is, fyrir það sem hún var. Silja taldi 
blaðamanninn ekki vera að rýna til 
gagns og hún var ekki ein um það, það 
voru margir glaðir með bókina. Samt 
fannst mér þessi mikli metnaður 
bókaútgáfunnar detta niður í kjölfarið 
og bókin var sama og ekkert auglýst. 
Ég er lítið að velta mér upp úr því 
hvað gerst hefur og segi sjaldan 
„hefði“ heldur dreg af þessu mikinn 
lærdóm. Ég er tilfinningahlunkur en 
ég meina, það eru engin leiðindi. Mér 
þótti ótrúlega vænt um ummæli Silju 
og síðan þykir mér frábært að hafa 
fengið bréf og póst frá fólki sem fór í 
ferðalag eftir mína hvatningu og sagð-
ist ekki hafa getað gert það án minna 
ráða. Ég er þakklát fyrir þetta tæki-
færi og dæmi hver fyrir sig, bókin á að 
vera til í betri bókabúðum. Ég útiloka 
ekki aðra bók en þá verður margt gert 
öðruvísi en ég held að ég geri bíó-
mynd fyrst,“ segir hún með dularfullum 
rómi. 

„Ég hef verið að vinna að handriti í 
nokkur ár og verð að fara að finna 
mér tíma til að klára það. Geri ráð 
fyrir að það þarfnist andlitslyftingar 
þar sem það er líklega farið að slá 
aðeins í það.“ 

Hlakkar til að útskrifast
Um þessar mundir er Andrea að ljúka 
meistaranámi í mannauðsstjórnun 
við viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands. „Námið hefur verið 
ótrúlega gefandi en það má kannski 
segja að mér hafi stundum liðið eins 
og fíl í kristalsverslun þar sem ein-
staklingshyggja er áberandi innan 
mannauðsstjórnunar. Ég gef nefni-
lega lítið fyrir einstaklingshyggju þar 
sem sumir eru jafnari en aðrir. Ég hef 
upplifað valkvíða þegar ég hef þurft 
að velja á milli spennandi námsleiða 
og námskeiða. Áhugasvið mitt er 
breitt og mig grunar að ég sé ekki 
hætt. Próf er ein súrsætasta tilfinning 
sem ég hef kynnst; eftir síðasta próf á 
önn eða skil á stóru verkefni fæ ég 
svaðalegt kikk og upplifi sæluvímu. 
Ég er mikið fyrir að fá tíu.“ 

Þrátt fyrir það er hún ekki búin að 
ákveða hvað hún ætlar að verða þegar 
hún verður stór.

„Mig grunar að ég eigi eftir að vinna 
í starfsmannamálum eða við einhvers 
konar hönnun. Það er margt sem 
kemur til greina þar sem ég hef mik-
inn metnað fyrir hönd míns sjálfs en 
einnig fyrir hönd annarra.“

Fór út af sporinu
Það er vel á annan áratug síðan fót-
leggir Andreu voru meðal annars vald-
ir flottustu leggirnir í Fegurðarsam-
keppni Íslands. Áratug síðar hefur hún 
allt aðrar skoðanir. 

„Það má frekar segja að ég hafi farið 
út af brautinni. Ég var helvíti gott efni í 
femínista en síðan grunar mig að ég 
hafi dottið á hausinn. Ég sé samt ekki 
eftir neinu sem ég hef gert því það 
hefur gert mig að því sem ég er í dag. Ég 
hefði þó stundum átt að hlusta betur á 
eigið brjóstvit og síðan hefði verið hel-
víti huggulegt að hafa fundið orðin fyrr 
en það gerði ég í kynjafræðinni. Mér 
líður betur í eigin skinni með aldrinum 
og hef mikinn áhuga á að berjast fyrir 
viðurkenndri samfélagsstöðu kvenna 
og fullu jafnrétti. Samkvæmt bók-
stafnum eru íslenskar konur nú vel 
varðar lagalega séð fyrir kynjamisrétti 
en niðurstöður rannsókna sýna fram á 
stöðnun og bakslag. Ég sit í stjórn Uni-
fem sem er þróunarsjóður Sameinuðu 
þjóðanna í þágu kvenna og finnst 
mikilvægt að leggja mitt af mörkum. 
Árið 2000 dóu fimm konur á Indlandi 

dag hvern vegna „slysabruna“ í eldhúsi 
sem eiginmenn eða tengdaforeldrar 
ollu, tvær milljónir stúlkna eru 
umskornar á hverju ári og talið er að 
ofbeldi gegn konum dragi jafnmargar 
konur til dauða á alheimsvísu og 
krabbamein. Meðan að ástandið er 
svona finnst mér full ástæða til að ljá 
krafta mína í baráttunni fyrir betri 
heimi.“

Þótt Andrea sé rétt skriðin yfir þrí-
tugt hefur hún verið lengi í umræð-
unni. Hún var mjög áberandi í skemmt-
analífinu og það var varla hægt að 
opna blað nema að rekast á mynd af 
henni. 

„Það er ekki eins og ég hafi verið 
alveg: „Hei, hér er ég – taktu mynd!““ 
segir hún og hlær og bætir við: „Að 
stórum hluta held ég að þetta tengist 
fjölmiðlastarfinu þar sem erfitt er að 
neita um viðtal þegar þú vinnur sjálf 
við að fá fólk í viðtal. Svo stjórnar þú 
umræðunni ekki beint sjálf. Ég komst 

snemma inn á skemmtistaðina, var á 
undan í skóla, oftast með eldra fólki og 
fullorðinsleg miðað við aldur. Það var 
ávísun á inngöngu á skemmtistaðina. 
Mér finnst ég hafa verið svo lengi til. 
Ætli fólk haldi ekki bara að ég sé sex-
tug eða eitthvað.“ 

Ertu hætt að djamma?
„Nei, nei, en að vakna snemma um 
helgar er snilld og ég vil frekar eiga 
innileg samtöl og vera í matarboði 
með góðum vinum í heimahúsi eða 
á næsta bæ. Mitt djamm er ekki endi-
lega að vera full í glansgalla í mið-
bænum eða díla við slefandi fólk á 
skemmtistað. Það er samt nauðsyn-
legt annað slagið.“

Í gegnum tíðina hefur Andrea 
verið fastagestur á listum yfir best 
klæddu konur landsins. Hún segist 
þó alls ekki eyða miklu í föt en henn-
ar fatamottó er að föt séu ekki dýr ef 
þau eru bara notuð nógu mikið. 

„Ég kaupi alveg meiri háttar lítið 
af fötum. Ég breyti og hanna slatta 
sjálf og finnst það gaman. Er dugleg 
að blanda og svo er ég svo heppin að 
vera Þórhallur miðill þegar kemur 
að fötum, ég veit yfirleitt hvað er í 
tísku eftir tvö ár. Þannig hefur það 
alltaf verið og því fæ ég oft föt á 
mörkuðum og annars staðar á klink. 
Fatnaður er mjög merkingarbær og 
ég er meðvituð um að samfélagið 
tekur á móti manni á ólíkan máta 
eftir útliti og klæðaburði. Mér finnst 
gaman að vera í fötum sem ekki allir 
eru í, annars er ég lítið að hamast í 
lúkkinu og legg áherslu á þægindi. 
Flottasta útkoman er þegar ég tek 
mig til á örskotsstundu.“

Þegar hún er spurð út í hvernig við 
hinar eigum að vera í vetur mælir 
hún með fötum í anda Jacqueline 
Kennedy og Audrey Hepburn. Þá 
vitum við það! 

martamaria@365.is
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HEITUSTU PIPARSVEINAR LANDSINS
PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON LEIKARI
Glaðlegi grínarinn Pétur Jóhann Sigfússon hefur ekki enn fundið 
hina einu sönnu ást í lífinu. Sagt er að hláturinn lengi lífið og 
eitt er víst að sú heppna mun lifa vel og lengi með Pétri. Pétur 
hefur heldur betur slegið í gegn sem leikari og er nú tilnefndur 
til Edduverðlaunanna fyrir stjörnuleik sinn í Næturvaktinni. 
Pétur þykir afar heillandi og uppátækjasamur og er góður karl-

kostur fyrir hverja hláturmilda konu og hver veit nema að 
hann bregði sér í líki villikattarins góðkunna á góðum degi, 

eitt er víst að sá villiköttur inniheldur ekki margar 
kaloríur. 

VIGNIR SVAVARSSON HANDBOLTAMAÐUR
Hann er ekki bara handboltakappi heldur Hafnfirðingur 
og golfari með meiru og hefur heillað marga stúlkuna 
með töktum sínum innan vallar sem utan. Hann þykir 
með eindæmum myndarlegur og ekki spilla breiðar karl-
mannlegar axlir fyrir honum. Vignir hefur mikla unun af 
mat og matargerð og því gæti leiðin að hjartanu farið í 
gegnum magann. Faðmur hans er efalaust einn af þeim 
heitustu á landinu og sú kona sem mun krækja í hann verður 
ekki svikinn enda toppleikmaður á ferð sem reikar einsamall 
um enn sem komið er. 

MAGNÚS GEIR ÞÓRÐARSON
LEIKHÚSSTJÓRI
Hann er búinn að sanna sig en hann var lengi ein 
af vonarstjörnum íslensks leikhússlífs. Gárungar 
segja hann næsta Borgarleikhússtjóra en það 
verður tíminn að leiða í ljós. Eftir að Magnús 
fluttist norður um heiðar hefur aðsókn í leikhúsið 
þar margfaldast og þykir hann mikill kraftaverka-
maður í öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur. 
Svo spillir útlitið ekki fyrir honum. Sú kona sem 
mun vinna hug og hjarta leikhússtjórans mun eiga 
blómlegt og fagurt leiksvið fyrir höndum í fram-
tíðinni. 

GUÐMUNDUR ARNARSSON,
RITSTJÓRI GOLFBLAÐSINS
Hann hefur ekki slegið hina einu réttu holu í lífinu 
enn þá en hefur sveiflu sem leynist engum þeim 
sem til hans þekkja. Hann þykir hrókur alls 
fagnaðar á mannamótum og vinirnir sogast að 
honum. Guðmundur er ekki bara fjallmyndarlegur 
heldur er hann með höfuðið rétt skrúfað á þegar 
kemur að húmor og orðheppni. Þeirri sem krækir 
í Guðmund ætti ekki að leiðast eina mínútu.

KARL SIGURÐSSON BAGGALÚTUR
Baggalúturinn glaðhýri, Karl Sigurðsson, eða 
Kalli eins og hann er kallaður, hefur boðað 
alla íslensku þjóðina með sér í gamlárspartí 
við miklar vinsældir án þess þó að rekast á 
yngismey sem hann hefur viljað fagna með 
næstu 30 áramótum eða svo. Ómþýð rödd 
hans og glaðleg augun bræða hverja þá 
konu sem kynnist Baggalútnum síkáta og 
ætti hann að geta sungið sig inn í hjarta 
hverrar tengdamóður án þess að blikna. 

GUÐJÓN MÁR GUÐJÓNSSON
ATHAFNAMAÐUR
Galdrakarlinn oftast kenndur við Oz hefur ekki framið 
ástargaldurinn í lífinu. Hann hefur hins vegar náð langt 
í tölvubransanum og hefur heldur betur rétt úr kútnum 
eftir að Oz-ævintýrið leið undir lok. Guðjón festi kaup á 
Næpunni í Þingholtunum fyrir nokkrum misserum, 
sem endurspeglar fágaðan smekk hans og næmt auga. 
Galdrahöllin þykir eitt fegursta hús Reykjavíkur og ætti 
að rýma mikið af ást. 

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON KÖRFUBOLTA-
MAÐUR
Körfuknattleikskappinn Jón Arnór Stefánsson er talinn einn 
af efnilegustu íþróttamönnum sem Ísland hefur getið af sér. 
Jón Arnór hefur sagt skilið við Ameríkuna og NBA-deildina og 
leikur nú körfuna í mekka Húlíóanna, Róm á Ítalíu, þar sem 
hann gefur hinum súkkulaðibrúnu sísætu töffurum ekkert 
eftir. Kappinn þykir svo heillandi og myndarlegur að stúlkur 
hafa sett mynd af piltinum á desktoppið hjá sér og sumar 
hverjar hafa sofið með mynd af honum undir koddanum. 

FJÖLNIR ÞORGEIRSSON ATHAFNAMAÐUR
Hestamaðurinn Fjölnir Þorgeirsson er sannur íslenskur 
víkingur. Hann hefur marga fjöruna sopið þegar kemur að 
kvennamálum og þekkir kvenmannshjartað af dýpstu 
raun. Fjölnir þykir herramaður af guðs náð og ekki spillir 
karlmannlegur vöxtur hans, sem lætur hverja konu kikna í 
hnjánum. Á meðan Fjölnir riddari þeytist um á hvíta 
hestinum einsamall ætti engin kona að örvænta. 

ORRI HAUKSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI
Framkvæmdastjórinn Orri Hauksson kemur 
ár sinni vel fyrir borð hvar sem hann stígur 
fæti. Hann var á sínum tíma aðstoðar-
maður forsætisráðherra í tíð Davíðs 
Oddssonar og er fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Símans og er nú eigandi 
Tæknivara. Orri þykir einstaklega vel 
gefinn og kemur vel fyrir sig orði. Hann 
er mikill aðdáandi hljómsveitarinnar 
Duran Duran og því gæti hliðartagl og 
snefill af 80‘s stemningu hitt Orra beint í 
hjartastað.

Það þýðir ekkert
 fyrir kvenpeninginn að 
kvarta yfir dræmu úrvali 
á markaðnum. Sirkus tók 

saman heitustu pipar-
sveinana og eins og
 listinn sýnir þá eru 
engar smámurtur

í boði heldur
stórlaxar..
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Á tískuvikunni á Ítalíu á 
dögunum sýndi ítalska 
hátískumerkið GUCCI 
vorlínu 2008. Það vakti athygli 
hvað pinnahælar voru 
áberandi en margir 
tískuspekúlantar voru 
búnir að úrskurða þá 
dauða. Nei, aldeilis ekki, 
GUCCI lýgur ekki. Á 
sýningunni var líka 
mikið um bleika tóna, 
stuttar buxur og 
dömuleg snið. Glamúr-
gellur sem elska 
pinnahæla og bleika liti 
geta því glaðst 
allhressilega yfir 
þessum fregnum.

Pinnahælar eru ekki 
  búnir að vera
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Afmælisþema um helgina
„Ég verð með lítið matarboð á laugardaginn þar sem 
ég átti afmæli í vikunni. Síðan ætlar maðurinn minn að 
bjóða mér út að borða á sunnudaginn af sama tilefni. 
Hver veit nema að maður skelli sér í sund, það er svo 
gott svona um helgar.“

BRYNJA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR, BLAÐAMAÐUR Á 
ÍSAFOLD.

Aðallega vinnuhelgi
„Helgin mun einkennast mest af vinnu hjá mér. Ég er 
að sýna í Borgarleikhúsinu í sýningunni „Viltu finna 
milljón?“ og önnur sería Sigtisins (þriggja diska 
eðalútgáfa) kemur út á DVD núna 1. nóvember og af 
því tilefni munum við Sigtis-bræður hittast og leggja á 
ráðin um hvernig sé vænlegast að herja á landann. Ef
tími gefst mun ég síðan reyna að gera eitthvað 
skemmtilegt með fjölskyldunni.“

GUNNAR HANSSON, LEIKARI OG ÞÁTTASTJÓRNANDI.

Helgin mín

Verslunin IPK Heimili og hugmyndir var 
opnuð í vikunni með pomp og prakt. 
Verslunin selur vandaðar heimilisvörur 
á viðráðanlegu verði. Margt var um 
manninn á opnuninni og notalegt 
andrúmsloft verslunarinnar umvafði 
gesti og gangandi.

Opnun á IPK Heimili 
og hugmyndir

OPNUN VERSLUNAR, HUGMYNDIR OG HEIMILI Mikið hefur verið lagt í umgjörð verslunarinnar og góðar hugmyndir 
leynast í hverju horni. MYNDIR/VÖLUNDUR

OPNUN VERSLUNAR, HUGMYNDIR OG HEIMILI Kristín
Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður og austurríski 
vínbóndinn Hubert Sandhofer skáluðu í eðalvíni 
ræktuðu frá Hubert sjálfum. Það er gaman að sjá 
hvernig Kristín brýtur upp svartan klæðnaðinn 
með þessu rómantíska armbandi og hringnum 
sem hún ber.

OPNUN VERSLUNAR, HUGMYNDIR OG HEIMILI
Björg Þórhallsdóttir óperusöngkona og Steinunn Birna Ragnardóttir 

píanóleikari stilltu saman strengi sína. OPNUN VERSLUNAR, HUGMYNDIR OG
HEIMILI Ástin skein af Ragnhildi
Gísladóttur og Birki Kristinssyni. Takið
eftir undurfögru hálsskrauti Ragnhildar.
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 Hverjir voru hvar
Helgin var þéttsetin hjá sirkusstjóranum 
sem hefði ekkert haft á móti einu ullar-
sirkustjaldi eða svo til að ylja sér 
á þegar ferðast var á milli 
staða síðustu helgi. 

Það var fjölbreytt mannhaf á 
Boston sl.föstudagskvöld og 
margir sem sóttu þar í 
brjóstbirtu og hlýju. 
Friðrik Sophusson
leit þar inn með dóttur 
sinni, Gabríelu Friðriksdóttur myndlistar-
manni og Baggalúturinn Karl Sigurðsson 
var þar í góðum gír. Dansleikur 
Heimilistóna sem fór fram í Iðnó á 
laugardagskvöldið hleypti heldur betur 
blóðinu af stað í æðum sirkusstjórans. 
Hljómsveitarmeðlimirnir, leikkonurnar 
Elva Ósk, Katla Margrét, Ólafía Hrönn, 
Vigdís Gunnars og Ragga Gísla, skörtuðu 
sínu fegursta eins og þeirra er von og 
vísa og héldu uppi miklu stuði ásamt 

góðum gestum. Þær stöllur 
Elma Lísa Gunnarsdóttir 
og Edda Eyjólfsdóttir
leikkona stigu trylltan 
„gógó“-dans með bandinu 

og Ilmur Kristjánsdóttir 
leikkona tók lagið við mikla 
hrifningu viðstaddra. 
Rokkdrottingin Andrea 

Jónsdóttir lét ekki sitt eftir 
liggja og þeytti skífum í pásum 
hljómsveitarinnar. Grænmetisdrottingin 
Valentína Björnsdóttir hjá 
Móður náttúru sýndi flotta 
takta á dansgólfinu. 
Leikararnir Björn Hlynur,
Kjartan Guðjóns, Nína
Dögg og Edda Arnljóts 
létu þetta samkvæmi 

ekki fram hjá 
sér fara sem og stjörnulög-
fræðingurinn Sveinn Andri 
Sveinsson sem hafði 
pússað dansskóna svo 

um munaði.

Eftir svita og hita hélt 
sirkusstjórinn á 

Ölstofuna, en þar sást til Silju Hauksdótt-
ur leikstýru og Hörpu Þórsdóttur, 
framleiðanda hjá Saga film. Þegar líða 
tók á nóttina skaut Davíð Þór Jónsson 
tónlistarmaður inn kollinum og hleypti 
hressum straumum inn á ölið sem var 
annars frekar rólegt þetta kvöld.
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SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Rétt svör: 1.Mugiboogie. 2. Paulo Coelho. 3. 1986. 4.Veðra-
mót (11 tilnefningar). 5. Synir Beckhamhjónanna. 6. Gunnar 
Hansson. 7. Ben Stiller. 8. Gary Megson. 9. James Hetfield. 
10. 27. október.

Steinn Ármann
1. Mugiboogie.
2. Ekki hugmynd.
3. 1985.
4. Veðramót.
5. Beckham-drengirnir.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram. Hannes fékk 9 stig af tíu mögulegum á móti sex stigum 
Steins Ármanns. Steinn Ármann skorar á Davíð Þór Jónsson svo Hannes má taka á honum stóra sínum í 
næstu viku. Fylgist með.

1. Hvað heitir þriðja sólóplata Mugi-
son?
2. Hver skrifaði bókina Verónika 
ákveður að deyja?
3. Hvaða ár hóf Stöð 2 útsendingar?
4. Hvaða kvikmynd fékk flestar 
Eddutilnefningar í ár?
5. Hverjir eru Brooklyn, Romeo og 
Cruz?
6. Hver stjórnar þættinum Ertu skarp-
ari en skólakrakki á Skjá einum?
7. Hver leikur aðalhlutverkið í The 
Heartbreak Kid?
8. Hver var nýlega ráðinn knatt-
spyrnustjóri enska úrvalsdeildarliðs-
ins Bolton?
9. Hver er söngvari Metallica?
10. Hvenær var fyrsti vetrardagur?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HANNES HEIMIR VIRÐIST ÓSIGRANDI
EN HANN HEFUR UNNIÐ SEX MÓTHERJA. HELGI SELJAN Á HINS VEGAR METIÐ, 8 
SIGRA. HÉR REYNIR STEINN ÁRMANN VIÐ HANNES.

9 RÉTT SVÖR 6 RÉTT SVÖRHannes Heimir
1. Mugiboogie.
2. Paulo Coelho.
3. 1986.
4. Veðramót.
5. Börn Davids og 
Victoriu Beckham.

6. Gunnar Hansson.
7. Ben Stiller.
8. Gary Megson.
9. James Hetfield.
10. 15. okt.

6. Gunni Hansson.
7. Ben Stiller.
8. Veit ekki.
9. Veit ekki.
10. 15. september.

„Ég mæli með Fair trade-búðinni. Með
því að versla fair trade-vörur er maður 
að stuðla að því að fólk annars staðar í 
heiminum fái mannsæmandi laun fyrir 
vinnuna sína, auk þess sem hluti af 
hagnaðinum fer í að byggja upp 
samfélögin þar sem vörurnar eru 
framleiddar. Fyrir utan það hve 
málstaðurinn er góður þá er þetta líka 
vönduð og falleg vara.“

ÞÓRDÍS ELVA ÞORVALDSDÓTTIR
BACHMANN
leikkona.

„Ég mæli með því að fólk skelli sér á 
Hótel Búðir og njóti náttúrunnar og 
matarins þar. Þar er himneskt að vera, 
sérstaklega eftir að snjórinn kom í fjöllin. 
Maturinn á Búðum er yndislegur og get 
ég mælt með kenjum kokksins sem er 
ævintýralegur góður matur. Svo er 
einstaklega skemmtilegt að hlusta á 
yfirþjóninn því hann veit hreinlega allt um 
vín.“

ALEXÍA BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR
leikkona.

„Mæli með OSushi the Train í Iðuhúsinu.
Ég reyni að borða fisk reglulega og fátt 
jafnast á við gott sushi. OSushi hefur 
bætt matarmenninguna á Íslandi með frá-
bæru sushi sem er á góðu verði. 
Fljótlegt og hollt í hádeginu.“

DAGMAR UNA ÓLAFSDÓTTIR
verslunarkona.

„Ég mæli með myndinni The Secret. 
Þetta er frábær mynd sem allir ættu að 
sjá og fara eftir. Þetta er leyndarmál sem 
við ættum öll að vita af.“

KARL BERNDSEN
förðunarfræðingur.

„Einar Bárðarson er ein fallegasta sál 
þessa lands,“ segir Sigríður Klingen-
berg um athafnamanninn. „Einar er 
andleg týpa, dálítið dulrænn, næmur 
á fólk og getur þar af leiðandi veðjað 
á réttan hest þegar þar að kemur. 
Hans helsti veikleiki er að hann segir 
já við alla og tekur stundum að sér 
meira en góðu hófi gegnir. Hann 
hefur ómælda bjartsýni fyrir öllu sem 
hann tekur sér fyrir hendur og þess 
vegna gerast hlutirnir hjá honum. 

Hann hefur stundum eytt of miklum 
peningum í bjartsýnisköstin sín svo 
það hefur verið hans helsta áhyggju-
mál. Þetta er hins vegar komið til 
með að leysast 1,2 og 3 þar sem hinir 
ýmsu fjárfestar eiga eftir að hafa 
mikinn áhuga á honum og sjá hversu 
mikill prýðispiltur þetta er. Fley hans 
mun sigla seglum þöndum um allan 
heim þar sem hann mun negla á 
himnafestingarnar hinar ýmsu 
stjörnur sem eiga eftir að þakka 

honum mikinn part í frama sínum og 
lífi. Einar er fram úr hófi rómantískur 
og miðað við talna- og stafaspeki 
FRÁBÆR elskhugi, bæði hugmynda-
ríkur og lipur í sekknum. Hann er að 
fara á strembið ár á næstunni, þar 
sem hann þarf að læra að fá aðra til 
að vinna því hann á bara að stjórna. 
Hann mun líka stofna nýtt fyrirtæki 
sem gæti starfað á erlendri grundu og 
verður það happadrjúgt. Halelúja, 
Einar Bárðarson.“

WWW.KLINGENBERG.IS

Fallegasta sál landsins

EINAR BÁRÐARSON „Einar er fram úr hófi 
rómantískur og miðað við talna- og 
stafaspeki FRÁBÆR elskhugi, bæði 
hugmyndaríkur og lipur í sekknum,“ 
segir frú Klingenberg um athafna-
manninn.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.isMælum

með

S tuðpinnarnir Siggi Hlö og Valli 
sport hafa engu gleymt þótt 

hárið sé farið að hvítna í vöngum. Á 
morgun ætla þeir að troða upp á 
Gauki á Stöng með ógurlegu diskó-
balli þar sem þeir setja sig í stelling-
ar plötusnúða. Af því tilefni létu 
þeir klippa sig í anda diskótímans. 

„Við vorum fengnir til að spila á 
Queen-kvöldi á Players um daginn 
þar sem Eiríkur Hauksson, Magni 
og Jónsi voru að syngja og við að DJ-
ast á undan og í hléi. Stemningin 
var svo gríðarleg, en það mættu um 
þúsund manns á þessa uppákomu, 
að okkur langaði til að gera eitt 
stórt ball eins og í gamla daga,“ 
segir Valli sport og bætir við að 
þetta sé svona „Leikhúskjallara-
stemning“ fyrir þá sem muna eftir 
því.

„Við erum í þessu til að skemmta 
fólki og fíflast, hoppa og láta öllum 
illum látum. Hjá okkur mega menn 
vera asnalegir og sleppa sér. Enginn 
þarf að reyna að halda kúlinu, það 
tapa því flestir strax hvort sem er 
þegar fjörið byrjar. Við munum gefa 
500 fyrstu gestum kvöldsins geisla-
diskinn með nýju syrpunni okkar 
ásamt því að þeir sem mæta snemma 
fá að smakka Gordon‘s Space-drykk-
inn og hlusta á Kidda Bigfoot sem 
mun hita upp fyrir okkur.“

Þeir félagar lofa því að vera í 
karakter allan tímann en fyrr í vik-

unni fóru þeir í ekta diskóklippingu 
en þeir voru búnir að safna hári í 
þónokkurn tíma.

„Siggi tekur þetta aðeins meira út 
í tískupönkið sem var í gangi um 
1984. Báðir höfum við verið með 
mottu í meira en mánuð og blöndum 
þessu saman við mottukeppni aug-
lýsingastofunnar Pipars, en þar eru 
allir karlmenn með mottu þessa 
dagana. Mottukeppnin endar á 
þessu kvöldi og er frítt inn fyrir alla 
sem eru með mottu.“

Þeir félagar segjast finna fyrir 
miklum spenningi vegna diskó-

kvöldsins enda ekki á hverjum degi 
sem Hollywood-kynslóðin fær að 
sletta úr klaufunum á dansstöðum 
bæjarins.

„Það hafa margir þekktir ein-

staklingar boðað komu sína og það 
er aldrei að vita hver tekur lagið og 
hver tekur í græjurnar,“ segir Valli 
alsæll með nýju hárgreiðsluna sína.

martamaria@365.is

VALLI SPORT OG SIGGI HLÖ ERU PLÖTU-
SNÚÐAR Á DISKÓKVÖLDI Á GAUKNUM

Fengu nýtt hár

MEÐ MOTTU OG ALLT
Valli sport og Siggi Hlö eru 
farnir að hlakka til kvöldsins 
en þeir lofa því að margir 
þekktir einstaklingar muni 
verða á svæðinu.



LAGERSALA
Í 4 DAGA

www.66north.is
REYKJAVÍK: Kringlan - Bankastræti 5 - Faxafen 12
GARÐABÆR: Miðhraun 11 - AKUREYRI: Glerárgata 32
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70-85%
afsláttur

Opið:
Fimmtudag og föstudag 9-18 | laugardag 10-16 | sunnudag 12-16 

Vind- og vatnsheldir jakkar 4.500 kr.
Vind- og vatnsheldar buxur 3.000 kr.
Sweat peysur 2.000 kr.
Flíspeysur og flísvesti 3.000 kr.
Léttir jakkar 2.500 kr.
Dúnúlpur 8.000 kr.
Húfur og vettlingar 1.000 kr.
Stuttermabolir 500 - 1.000 kr.

Vind- og vatnsheldir jakkar 3.000 kr.
Sweat peysur og buxur 1.000 kr.
Flauelisbuxur 1.000 kr.
Pollajakkar 1.000 kr.
Húfur og vettlingar 500 kr.

Dömur og herrar:

Krakkar:



UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

VERÐ      139.990
 FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹ HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

NÚ FÁANLEGT 
HJÁ OKKUR!

PANASONIC 32" LCD SJÓNVARP MEÐ 100Hz MYNDTÆKNI

KYNNINGARTILBOÐ
Vreal2 Full Digital myndvinnsluörgjörvinn frá Panasonic 
tryggir framúrskarandi myndgæði hvort sem verið er að
horfa á hefðbundna útsendingu eða mynd í háskerpu.

100Hz Motion Picture Pro tryggir að hröðustu myndir 
eða íþróttaleikir verða skýrir og skarpir.

Viera Link tryggir að hægt er að nota eina fjarstýringu 
fyrir mörg Panasonic tæki og þannig má stýra 
heimabíói, DVD spilara og sjónvarpi á einfaldari hátt.

Panasonic TX32LX70F tækið er að auki hlaðið búnaði svo 
sem vönduðu hljóðkerfi, snúningsstandi og mörgu fleiru.

LINK

SJÓNVÖRP
HEIMABÍÓ
HLJÓMTÆKI
DVD SPILARAR
BLUE-RAY SPILARAR
HÁSKERPU TÖKUVÉLAR
MYNDAVÉLAR



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Auglýsingasími

– Mest lesið



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



Viking Fjord AS (H111) er eigd av Alsaker Fjordbruk 
og er eit av Vestlandets største slakteri for laks og 
aure. Det er plassert på Sunde i Kvinnherad, og er 
eit moderne slakte- og pakkeanlegg med ein 
kapasitet på 80 tonn pr skift. Bedrifta sysselset i 
dag om lag 50 pers. Sjå også www.alsaker.no.

Grunna auka aktivitet i Viking Fjord AS (H111) søkjer me etter;

Produksjonsformenn
Arbeidsoppgåver

Personalleiing, opplæring og motivasjon
Aktiv deltaking i produksjon
Avlaste og rapportere til fabrikksjef 

Kvalifikasjonar
Evne til å drive og organisere produksjonen til høg         
effektivitet
Positiv, samarbeidsvillig og motiverande lagspelar
Erfaring og/eller utdanning frå næringsmiddelsektoren
kan vere ein fordel

Me kan tilby
Utfordrande og krevjande stillingar i eit ungt og allsidig miljø
Mogelegheit for fagleg utvikling
Konkurransedyktige vilkår

For nærare opplysningar, ta kontakt med 
fabrikksjef Kjetil Haktorson tlf 53 47 01 62 eller 99 21 01 62.

Send søknad med CV innan 16.11.07 til:  
Viking Fjord AS, Sundsvegen 119, 5450 Sunde i Sunnhordland, 
eller til post.viking.fjord@fjordbruk.no

SKÍÐASVÆÐIN ÓSKA EFTIR 
REKSTRARSTJÓRA Í SKÁLAFELL
100% STARF
Viðkomandi starfsmaður er ábyrgur fyrir daglegri stjórnun í Skálafelli, verkefnastýringu starfs-
manna sinna, mannaráðningum o.fl. Einnig hefur viðkomandi skyldum að gegna í Bláfjöllum. 
Starfið er gríðarlega fjölbreytt og krefjandi. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri Skíðasvæðanna.

Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yfir:
Frábærri þjónustulund
Geta unnið sjálfstætt
Þekkingu og reynslu af verkefnastýringu
Þekkingu og reynslu af iðnaðarstörfum hverskonar
Hafi meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi
Hafi burði til að vinna líkamlega erfiða vinnu
Sé ekki lofthræddur
Hafi ánægju af útiveru
Einnig væri kostur ef umsækjandi þekkir til 
starfsemi Skíðasvæðanna

Áhugasamir vinsamlegast skilið inn umsókn og ferilsskrá til Magnúsar Árnasonar, framkvæmdastjóra 
Skíðasvæðanna, Pósthússtræti 3-5 101  Reykjavík eða í tölvupósti magnus@skidasvaedi.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2007.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Aðrir kostir umsækjenda:
Iðnmenntun og tölvukunnátta

Eins og gefur að skilja er um nokkurskonar vertíðar-
vinnu að ræða.  Mjög mikil vinna hluta úr ári.

Laun eru greidd skv. kjarasamningum 
Reykjavíkurborgar.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Gildir til 5. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Spiderman
Top Flyer

Sjálflýsandi

           stjörnur

Talstöð

Verð áður 1.499,-

FiskaspilDýra píanó

Twist-up litir

Stimpilpúðasett

Transformers
    Movie Legends

Verð áður 999,-

Verð áður 249,-

Hello Kitty
bangsi

Hello Kitty
      taska

Verð áður 2.299,-

Verð áður 699,-

Verð áður 2.499,-

Verð áður 999,-Verð áður2.399,-

Verð áður 1.499,-

Verð áður 549,-

Alltaf
besta verðið
flottasta úrvalið



Ígrunnskólum lands-
ins er kennd náms-

grein sem samkvæmt 
Aðalnámskrá grunn-
skóla nefnist „kristin 
fræði, siðfræði og trú-
arbragðafræði“.

Af lestri námskrár-
innar sést fljótt að 
einkum er átt við 
kristilega siðfræði. Hér er því 
ekki hlutlaus kennsla í siðfræði, 
t.d. eins og hún birtist í mannrétt-
indasáttmála SÞ eða hjá grísku 
heimspekingunum. Kristið sið-
gæði sem byggir á vilja Guðs, ekki 
þörfum mannsins, og hlýtur því 
alltaf að vera takmarkað. En skoð-
um dæmi. 

Námsbók 6. bekkjar hefst á synda-
fallinu. Nemendur lesa biblíutext-
ann, fyrstu Mósebók 3:1-23, sög-
una af Adam og Evu. Í umfjöllun 
um textann er fjallað um óhlýðn-
ina og að Adam og Eva þorðu ekki 
að kannast við glæp sinn. Síðan 
fylgir stutt smásaga sem á að ger-
ast í samtíma nemenda þar sem 
aftur er fjallað um hlýðni og að 
játa á sig syndir sínar. Loks er 

hugleiðing þar sem 
fjallað er um að við 
þurfum öll að velja og 
berum öll ábyrgð á 
okkar eigin lífi. Af því 
að við erum hluti af 
sköpunarverkinu þurf-
um við að halda okkur 
óspilltum eins og við 
viljum að náttúran sé.

Hér er siðferðið 
skilgreint sem ábyrgð 
mannsins gagnvart 
Guði. Við eigum að 

fylgja skipunum Hans, annars 
erum við að syndga. Námsefnið 
fjallar ekkert um aðkomu Guðs í 
dæmisögunni um Adam og Evu, 
sem væri þó mergurinn málsins 
ef um „hlutlausa“ dæmisögu væri 
að ræða. Af hverju vildi Guð ekki 
að við værum eins og hann? Af 
hverju sagði hann Adam og Evu 
að þau myndu deyja? Af hverju 
brást hann svona harkalega við út 
af einu epli? Eilíf fordæming og 
útskúfun hlýtur að vera ógnvekj-
andi í huga 12 ára barns. Í bókinni 
er málverk þar sem Adam felur 
andlit í greipum sér í ævarandi 
skömm en Eva veinar eins og 
skynlaus skepna.

Var refsingin í samræmi við 
glæpinn? Hver var glæpurinn? 
Var Guð vondur eða góður? Hvað 
meinar Guð þegar hann segir: 

„Sjá, maðurinn er orðinn einn af 
oss, þar sem hann veit skyn góðs 
og ills. Aðeins að hann rétti nú 
ekki út hönd sína og taki einnig af 
lífsins tré og eti, og lifi eilíflega!“ 
(I Mos, 3.22) 

Námsefnið tekur aðeins á litl-
um hluta þeirra siðferðilegu álita-
mála sem felast í sögunni og 
margir nemendur taka eflaust 
eftir. Siðferðileg nálgun náms-
efnisins er í samræmi við guð-
fræðilega túlkun kristinna á sög-
unni, markmið námsefnisins er að 
efla kristinn skilning en ekki 
almennt siðgæði.

Í námsefni sem miðað er við 4. 
bekk grunnskóla er sagt frá því 
þegar Móses, með aðstoð Guðs, 
drekkti Faraó og hermönnum 
hans í Rauða hafinu. Myndin sem 
fylgir er dökkt og drungalegt 
málverk sem sýnir Ísraelslýð 
fagna og þakka Drottni á meðan 
Egyptar drukkna.

Námsefnið leggur líka áherslu 
á gleði Ísraelsmanna. Mirjam 
nokkur dansar um og slær á 
bumbur, lofar Drottin „því hann 
hefur sig dýrlegan gjört, hestum 
og riddurum steypti hann í hafið“.
Þessi setning er tvítekin í náms-
efninu svo nemendur taki örugg-
lega vel eftir.

Hvernig taka kennslubókar-
höfundar á þessum atburði? 
Strax á eftir frásögninni er kafl-
inn búinn með setningunni 
„Þannig björguðust Ísraelsmenn 
undan Egyptum“. Fjöldadráp á 
hermönnum Faraós er ekkert 
rætt. Siðferðilegum spurningum 
sem gætu vaknað í huga 10 ára 
barns er ósvarað: Er rétt að drepa 
fólk? Er fjöldadráp á öllum óvin-
um rétta leiðin til að vinna stríð? 
Er rétt að fagna þegar óvinir 
deyja? Er Guð góður þegar hann 
drepur vont fólk? Er rétt að beita 
ofbeldi til að ná því fram sem 
maður vill? Hefði ekki verið 
betra að loka hafinu fyrir framan 
Egypta og forða þeim þannig frá 
dauða eða vildi Guð hefna sín – 
og var það gott og rétt?

Eins og sést er námsefnið veru-
lega hæpið frá siðferðilegu 
sjónarmiði. Umfjöllun námsbókar-
höfunda er langt í frá fullnægj-
andi. Niðurstaðan, í mínum huga, 
er veruleg hætta á skertri sið-
ferðisvitund áhrifagjarnra nem-
enda enda gengur námsefnið út 
frá forsendum ævagamallar 
trúarbókar en ekki þörfum 
nútímans.

Höfundur er með BS í tölvufræð-
um og stundar nám í sagnfræði 

við HÍ.

Spillir trúarbragðakennsla siðferðiskennd barna?

Ég fór 
ásamt 

fjölda 
manns að 
skoða und-
urfagrar 
myndir af 
blómjurt-
um í villtri 
íslenskri 
náttúru 
eftir Egg-
ert Pétursson á Kjarvalsstöðum. 
Þetta voru málverk en ekki eftir-
myndir af náttúrunni eins og 
hún er í dag, það er ekki hægt, 
því hún er rúin af blómgróðri 
vegna beitar búfjár um aldir. 
Jafnvel á örfáum friðuðum smá-
blettum, svo sem í Þjóðgarðin-
um og Skaftafelli, hafa ótal 
blómjurtir horfið á meðan þar 
var beitt. Þetta eru staðreyndir, 
sem eru til hjá Náttúrufræði-
stofnun sem gaf út vandað 
myndskreytt rit um íslenskar 
blómjurtir fyrir nokkrum árum, 
eftir margra ára rannsóknir. 
Þegar það var kynnt, kom í 
Morgunblaðinu grein sem bar 
nafnið „Váskýrsla“ þar var sagt 
frá því að ótal blómjurtir væru 
horfnar úr beitilandinu og á 
annað hundrað þyrftu gjörgæslu 
við. 

Er þetta ekki sorgleg stað-
reynd? Nú skyldi maður halda 
að ráðamönnum sem létu okkur 
borga þessa dýru rannsókn, 
brygði ónotalega við og gerðu 
strax ráðstafanir til að koma í 
veg fyrir útrýmingu fleirri 
blómjurta, eða til hvers var 
rannsóknin? Tóm sýndar-
mennska? Ekkert hefur verið 
gert öll þessi ár svo nú hafa 
fleiri blómjurtir óhjákvæmilega 
horfið úr gróðurríkinu. Allt er 
þetta heimsku okkar og íhalds-
semi að kenna að stunda enn 
þann dag í dag miðalda rán-
yrkjubúskap á þrautpíndu land-
inu. Hvernig geta ráðamenn 
horft á sinn feril með góðri sam-
visku vitandi hvað verið er gera 
afkomendum okkar sem taka 
við stöðugt rýrari og snauðari 
landgæðum. Er ekki landið sem 
við búum á undirstaðan undir 
góðu lífi bæði fyrir líkama og 
sál? En það mætir alltaf afgangi, 
öll orka fer í fjármál sem eru 
auðvitað nauðsynleg en þeim má 
alltaf breyta og lagfæra. En 
gróðurinn og gróðurmoldin sem 
tapast við þetta aumkunarverða 
sinnuleysi kemur aldrei aftur og 
er töpuð að eilífu.

Mér datt í hug á sýningunni að 
þessar myndir yrðu e.t.v.eina 
sönnunin fyrir komandi kyn-
slóðir fyrir því að á þessu landi 
hafi áður fyrr verið fallegur 
blómgróður með þúsundum 
ólíkra tegunda, en við hefðum 
fórnað þeim í sauðfjárbeit af 
rænuleysi. Falleg eftirmæli það! 
Ráðamenn þið vitið þetta allt. 
Finnst enginn meðal ykkar sem 
hefur kjark til að koma þessum 
málum í mannsæmandi horf? 
Hans yrði minnst í sögunni sem 
hetju, en hinir eins og hingað til 
hverfa smám saman með 
skömmina á bakinu. 

Höfundur er leikkona og 
fyrrverandi formaður Lífs og 

lands.

Blómin 
sem hurfu



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



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

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

Björgunarsveitin Þorbjörn í Grinda-
vík fagnar sextugsafmæli á morgun 
laugardag.

Dagurinn hefst með menning-
ar- og sögutengdri göngu, undir leið-
sögn Sigrúnar Franklín, um Þór-
kötlustaðanes þar sem nýtt söguskilti 
verður vígt. Nesið, sem skiptist í Þór-
kötlustaðanes og Hópsnes, er sögu-
svið útgerðar í Grindavík þar sem 
minjar um verbúðir standa ennþá.  Á 
austanverðu nesinu er síðan einn elsti 
byggðakjarninn í Grindavík.

„Saga björgunarsveitarinnar og 
nessins er samtvinnuð. Þarna bjó 
fólk  við sjósókn og róðra fram undir 
miðja síðustu öld og samtals hefur 
björgunarsveitin bjargað 232 sjó-
mönnum úr sjávarháska og drjúgum 

hluta á nesinu,“ segir Óskar Sævars-
son, ferða- og markaðsmálafulltrúi 
Grindavíkur, sem er einnig forstöðu-
maður Saltfisksetursins og hefur 
starfað með björgunarsveitinni í ára-
tugi.

Gangan sem er í boði björgunar-
sveitarinnar, Grindavíkurbæjar og 
Saltfisksetursins hefst klukkan 13. 
„Skiltið segir sögu gamla byggða-
kjarnans ásamt því að sýna fornar 
minjar um sjósókn á staðnum. Einn-
ig eru þar öll kennileiti og örnefni 
ásamt strandstöðum,“ útskýrir Óskar 
sem segir að gangan taki um klukku-
stund með fræðslustoppum og endi 
í húsakynnum björgunarsveitarinn-
ar að Seljabót 10. Þar verður opið hús 
frá klukkan 13-17 á laugardag. 

„Sveitin býður til afmælisveislu þar 
sem allir eru velkomnir. Þar verður 
saga sveitarinnar til sýnis í máli og 
myndum yfir veglegum veigum. Þetta 
er ein elsta björgunarsveit landsins 
og á sér stórmerka sögu. Við ætlum 
að bjóða upp á risastóra afmælistertu 
ásamt góðgæti fyrir krakkana og 
hoppukastala ef veður leyfir,“ segir 
Óskar sem býst við góðri veislu. 

„Björgunarsveitin er sterkt afl og 
félagsskapur í augum Grindvíkinga 
og nýtur gífurlegrar velvildar svo ég 
vona að sem flestir sjái sér fært að 
mæta á afmælisdaginn,“ segir Óskar 
brosandi. Afmælisveislan er síðasti 
liður í viðburðadagskrá Grindavíkur-
bæjar og Saltfisksetursins. 

Sjá:www.grindavik.is

Bush kosinn forseti í annað sinn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hildigunnur Kristinsdóttir
Skíðabraut 15, Dalvík,

sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri mánudag-
inn 29. október sl. verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju
laugardaginn 3. nóvember kl. 13.30.

Börn, barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,

Elín Maríusdóttir
andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ að kvöldi
31. október. Útförin verður auglýst síðar.

Ólafur Björn Guðmundsson
Björn Már Ólafsson
Þórey Vigdís Ólafsdóttir
Maríus Ólafsson
Elín Soffía Ólafsdóttir
og fjölskyldur. 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.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa,

Kristjáns Hans Jónssonar
Sérstakar þakkir til starfsfólks á 4. hæð hjúkrunar-
heimilisins Sólvangs, Ásgeirs Theodórs,
yfirlæknis lyfjadeildar St. Jósefsspítala, og allra þeirra
sem önnuðust Kristján í erfiðum veikindum hans.

Fyrir hönd fjöskyldunnar,

Ásdís G. Konráðsdóttir.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug á einn eða annan
hátt vegna andláts og útfarar okkar
ástkæra,

Sigurðar Magnúsar
Magnússonar
Esjubraut 39, Akranesi.

Sérstakar þakkir til Höllu Skúladóttur krabbameins-
sérfræðings og starfsfólks deildar 11-B á LSH og
einnig til Hallveigar Skúladóttur hjúkrunarfræðings og
Heimahjúkrunar SHA.

Björnfríður Guðmundsdóttir
Magnús Hólm Sigurðsson
Ásta Ósk Sigurðardóttir Jóel Bæring Jónsson
Selma Sigurðardóttir Þorvaldur Sveinsson
og afabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður V. Hallsson
Lindargötu 57,

lést fimmtudaginn 18. október á líknardeild
Landspítalans Landakoti. Útför hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna.

Hrafnhildur Eyjólfsdóttir
Margrét Sigurðardóttir Friðjón Örn Friðjónsson
Anna Mariella Sigurðardóttir Jakob Gunnarsson
Benedikt Sigurðsson Eyjólfur Rósmundsson
Hekla Gunnarsdóttir Elísabet Rósmundsdóttir
Páll Viðar Jensson Unnur Rósmundsdóttir
og afabörn.

„Hommar vilja að ég sé sam-
kynhneigður en gagnkyn-

hneigðir vilja það ekki. Þeir 
blaðamenn sem ég tala við 

vonast allir til þess að ég 
leysi frá skjóðunni. Ég vildi 

óska þess að fólk hætti að 
velta sér upp úr mínu lífi og 

færi að lifa sínu eigin lífi.“



...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem kemur út alla 
daga vikunnar. Þar má finna skýrar og greinargóðar fréttir og kjarnyrta 
þjóðfélagsumræðu. Fjölbreytt og spennandi sérblöð fylgja 
Fréttablaðinu um tísku, hönnun, menningu, viðskipti 
og dægurmál. Lesendur vita að hverju 
þeir ganga þegar þeir opna 
Fréttablaðið.



Oft vildi ég óska að ég 
væri meiri bókaorm-
ur. Sérstaklega þegar 
viðrar illa eins og 
gert hefur undan-
farna daga. Ég get 
nefnilega auðveldlega 
séð sjálfan mig fyrir 
mér, sitjandi við 

gluggann að lesa góða 
skáldsögu meðan vindur-

inn myndar heila sinfóníu í trján-
um fyrir utan og rigningin slær 
taktfast á þakið og gluggann minn. 
Það er eitthvað svo rómantískt við 
þá mynd í huga mér. Sama má 
reyndar segja um sólríkan dag á 
ströndinni, þar sem ég sé sjálfan 
mig með bók í hönd í skugga af 
gömlum hjalli og það eina sem ég 

heyri er hljóðið í öldunum þegar 
þær skella á landinu. Þessi bók-
lestur minn á sér þó nær eingöngu 
stað í hugarskotum mínum. 

Í raunveruleikanum er ég allt of 
upptekinn til að setjast niður og 
lesa. Það geta liðið margar vikur án 
þess að ég opni bók og ég er alltaf í 
kapphlaupi við tímann að gera eitt-
hvað annað. Þegar ég kem svo heim 
á kvöldin hefur sjónvarpið oftast 
vinninginn.

Þegar amma mín var að alast upp 
var slegist um þær fáu bækur sem 
voru í boði og þær voru lesnar aftur 
og aftur. Foreldrar mínir náðu líka 
í skottið á þessari menningu, rétt 
áður en sjónvarpið fór að tröllríða 
öllu lífi fólks. Núna er framboðið af 
afþreyingu orðið svo mikið að fólk 

er nánast ónæmt fyrir áreiti. Heim-
ili landsins eru full af raftækjum 
sem keppast um athyglina og miðla 
þess á milli blikkandi auglýsinga-
borðum eða orðræðu um ágæti ein-
hverrar vöru yfir viðstadda. Frétt-
irnar í útvarpinu kallast á við 
fréttirnar í sjónvarpinu og senni-
lega er enginn að hlusta nema vegg-
irnir.

Oft hafa foreldrar mínir sagt 
mér að vera duglegri að lesa bækur. 
Það er sá raunveruleiki sem þau 
ólust upp við. Það er spurning hvort 
ég mun í framtíðinni hvetja börnin 
mín til að horfa á DVD og flakka nú 
aðeins meira um netið, enda verði 
þá komið annað og enn ágengara 
form afþreyingar sem ég mun þá 
hvorki skilja upp né niður í.





Markús Ívarsson, 
járnsmiður og annar 
stofnenda Vélsmiðj-
unnar Héðins, var einn 
umsvifamesti safnari 
íslenskrar myndlistar 
á fyrri hluta 20. aldar. 
Í dag verður opnuð 
sýning í Listasafni 
Íslands á verkum sem 
hann safnaði á þriðja 
og fjórða áratugnum. 

Markús lést árið 1943, en 
ekkja hans, frú Kristín 
Andrésdóttir, og dætur 
þeirra færðu Listasafni 
Íslands 56 málverk að gjöf 
árið 1951. Síðar hafa afkom-
endur Markúsar fært safn-
inu tvö verk að gjöf að auki 
og í tilefni sýningarinnar 
nú hlotnast safninu tvö 
verk til viðbótar. 

Sýningarstjórinn Rakel 
Pétursdóttir segir framlag 
Markúsar til safnsins 
ómetanlegt. „Markús hafði 
einstakan áhuga á mynd-
list. Strax og hann hafði 
nokkur efni til fór hann að 
viða að sér verkum eftir 
íslenska listamenn og um 
1930 tók hann að kaupa list 
jafnt og þétt. Stuðningur 
hans við íslenska myndlist-
armenn, ekki síst á erfiðum 
tímum í þjóðlífinu eins og á 
kreppuárununum, er algjör-
lega ómetanlegur. En hann 
veitti myndlistarmönnum 
ekki aðeins fjárhagslegan 
stuðning, hann kynntist 
þeim einnig persónulega og 
heimsótti þá á vinnustofur þeirra til að fræðast 
um list þeirra, sem sýnir glögglega hve einlægur 
áhugi hans var.“ 

Markús og Kristín kona hans vildu veg 
íslenskrar myndlistar sem mestan og reyndu eftir 
bestu getu að opna augu fólks fyrir myndlist með 
því að lána verk til vina og kunningja. Keyptu þau 
stundum verk frá mismunandi skeiðum á ferli 
listamannanna og verk ungra listamanna sem 
voru fulltrúar nýrra viðhorfa í myndlist. Safn 
þeirra nær því að sýna breytingar og þróun í list-
sköpun margra merkustu listamanna þjóðarinnar 
á 20. öldinni. 

Á sýningunni má sjá stóran hluta af þeim verk-
um sem Listasafn Íslands hefur fengið að gjöf frá 
aðstandendum Markúsar. Við lát Markúsar voru í 

safni hans um 200 verk; olíumálverk, vatnslita-
myndir, teikningar og höggmyndir.

 Það er umhugsunarefni hvernig safnkostur 
verður til og varpar sýningin á verkum úr safni 
Markúsar nauðsynlegu ljósi á mikilvægi gjafa 
fyrir listasöfn.

„Þessi sýning skerpir dálítið á mikilvægi þeirra 
gjafa sem safninu berast, enda væri safnkostur-
inn ansi fátæklegur án þeirra. 

Fjárveitingar til listaverkakaupa eru ekki hlut-
fallslega háar og því eru gjafir frá einstaklingum, 
listaverkasöfnurum og listamönnum, safninu enn 
nauðsynlegar svo hægt sé að gefa heildstæða 
mynd af menningararfinum og setja saman glæsi-
legar sýningar,“ segir Rakel.  

Sýningarlok
Sýningu Marsibilar G. Kristjánsdóttur á Kaffi 
Karólínu á Akureyri lýkur í dag. Á sýningunni má 
sjá verk sem Marsibil hefur fengið innblástur að 
úr draumum sínum og hugarflugi, tilfinningum og 
óraunverulegum veruleika. Kaffi Karólína er til 
húsa að Kaupvangsstræti 23, Akureyri.

Í dag kl. 12.15 fara fram tónleikar 
númer tvö í hádegistónleika-
röðinni VON103. Sigurgeir Agnars-
son sellóleikari og Nína Margrét 
Grímsdóttir píanóleikari flytja 
þar heildarverk Schumanns fyrir 
selló og píanó. Það telst fremur 
sjaldgæft að heyra þessi verk 
flutt saman á tónleikum en öll 
voru samin árið 1849 og tilheyra 
„Hausmusik“ eða ljóðrænni heim-
ilistónlist 19. aldarinnar. 

Fünf Stücke im Volkston, eða 
„Fimm stykki í þjóðlegum stíl“, 
voru samin fyrir selló fyrst og 
fremst en hin þekktu Fantasie-
stücke voru upphaflega samin 
fyrir klarinett en eru leikin 
jöfnum höndum á selló og víólu. 
Verkið Adagio og Allegro óp. 70 
var sömuleiðis samið upphaflega 
fyrir horn en er í dag einnig leikið 
af sellóleikurum samtímans tón-
listarunnendum til ánægju. 

Schumann lagði tónlistarsög-
unni enn fremur til fimm róm-
önsur fyrir selló og píanó árið 
1851 en handrit að þessum verk-
um hafa týnst þannig að ástæða 
er til að fagna þeim verkum sem 
eftir standa eftir einn rómantísk-
asta listamann fyrri alda. Í hádeg-
inu í dag gefst tónleikagestum 
kostur á að eiga klassískt hádegi 
helgað Schumann, miðsvæðis í 
höfuðborginni. Tónleikarnir 
verða um fjörutíu mínútna langir 
án hlés. 

Veitingahúsið Te & Kaffi býður 
upp á veitingar til sölu í tengslum 
við tónleikana. Tónleikarnir eru 
haldnir í samstarfi við SÁÁ og 
Rás 1 á Ríkisútvarpinu. Listrænn 
stjórnandi VON103 er Nína Mar-
grét Grímsdóttir píanóleikari og 
fara tónleikarnir fram fyrsta 
föstudag hvers mánaðar. Miða-
verð er 2.000 kr. 

Schumann og hádegiskátína

Úti að aka
Í kvöld er frumsýning 
hjá Leikfélagi Akur-
eyrar á bandarísku 
leikverki, Ökutímum, 
eftir Paulu Vogel. 
Þegar er uppselt á 
átján sýningar verks-
ins sem verða í Rým-
inu. Verkið er nokk-
urra ára gamalt og 
vakti fyrst athygli 
fyrir að unglinga-
stjarnan Molly Ring-
wald kom á óvart í 
burðarhlutverkinu en í 
verkinu segir af Lillu, 
sem Kristín Þóra Har-
aldsdóttir leikur. Fjöl-
skylda hennar er allt 
annað en venjuleg. 
Mamma og amma 
keppast við að leggja 
henni lífsreglurnar. En 
er Peck bara góður 
frændi þegar hann 
býðst til að kenna 
henni á bíl? 

María Reyndal setur 
verkið á svið en Sig-
tryggur Magnason 
þýðir. Filippía Elís-
dóttir gerir bæði leik-
mynd og búninga en 
Lay Low semur tónlist og flytur í sýningunni. Þröstur Leó Gunnars-
son leikur frændann og er það í fyrsta sinn sem hann starfar með LA. 
Aðrir leikarar í sýningunni eru þau Þrúður Vilhjálmsdóttir, Guðjón 
Davíð Karlsson og Hallgrímur Ólafsson. Mikill áhugi er á sýningunni 
í Rýminu sem LA rekur með tilstyrk TM; uppselt á átján sýningar-
kvöld og sala á fleiri kvöld langt komin.



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

Miðasala hefst í dag kl. 10:00!

Ný Jólagestaplata
væntanleg í nóvember.

Auk þess verða þrjár fyrri 
Jólagestaplöturnar fáanlegar

saman í hátíðarbúningi.

Stöð 2 og Coca-Cola kynna



Ráðstefna sem ber heitið „Marg-
breytileiki tungumála og menn-
ingarheima. Alþjóðleg miðstöð 
tungumála á Íslandi“ hefst í dag í 
Háskóla Íslands. Það er Stofnun 
Vigdísar Finnbogadóttur í erlend-
um tungumálum sem gengst fyrir 
viðburðinum.

Ráðstefnan er liður í að hrinda 
í framkvæmd áformum Stofnunar 
Vigdísar Finnbogadóttur um að 
setja á laggirnar alþjóðlega mið-
stöð tungumála á Íslandi. Í mið-
stöðinni verður framúrskarandi 
aðstaða til kennslu og rannsókna 
á sviði tungumála og menningar-
fræða.

Á ráðstefnunni verða áformin 
rædd í ljósi nýjustu rannsókna og 
reynslu erlendra tungumála-
stofnana af rekstri slíkrar starf-
semi.

Meðal þátttakenda á ráðstefn-
unni eru virtir fræðimenn á sviði 
bókmennta, menningarfræða, 
málvísinda og tölvuvísinda víðs 
vegar að úr heiminum, sem og 

fulltrúar tungumálastofnana, 
meðal annars í Ástralíu, Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi 
og Brasilíu.

Ráðstefnan hefst í Hátíðarsal 
Háskóla Íslands í dag kl. 9 með 
ávörpum Geirs H. Haarde for-
sætisráðherra og Vigdísar Finn-
bogadóttur, fyrrverandi forseta 
Íslands.

Margbreytileiki tungumála

Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í 
kvöld verða með óvenjulegasta móti. Þeir 
hefjast klukkan 21, standa í um klukku-
tíma og að þeim loknum verður partí í 
anddyri Háskólabíós með hljómsveitinni, 
stjórnandanum og plötusnúðnum DJ Þor-
birni. 

Tónleikarnir eru þeir fyrstu í nýrri tónleikaröð 
sem kallast Heyrðu mig nú! Röðinni er ætlað að 
hrista upp í tónleikaforminu og gera tónlistina 
aðgengilegri fyrir ungt fólk sem ekki hefur kynnt 
sér hljómsveitina og verk hennar áður. 

Á efnisskrá kvöldsins er Vorblót eftir Igor 
Stravinskíj, eitthvert frægasta verk tónlistar-
sögunnar. Ballettinn segir frá því þegar ung stúlka 
dansar sig til dauða til að tryggja komu vorsins. 
Verkið vakti mikla hneykslun við frumflutninginn, 
enda byltingarkennt og krassandi og hefur engu 
tapað af slagkrafti sínum. Verkið þykir óvenjulega 
vel samið og er einstaklega aðgengilegt þrátt fyrir 
frumleika sinn og framsækni tónskáldsins.

Rumon Gamba, stjórnandi tónleikanna, segir 
það magnaða upplifun að heyra Vorblótið flutt á 
tónleikum. „Vorblótið skapaði nýtt viðmið fyrir 
sígilda tónlist á tuttugustu öldinni. Frumstæður 
taktur og ómstríðir tónar eru áberandi í verkinu 
og ég tel að fólk sem er vel að sér í popp- og rokk-
tónlist geti fundið í því ýmislegt við sitt hæfi. Ég 
mun segja lítillega frá tónlistinni og kynna verkið 
með tóndæmum áður en við flytjum það í heild 
sinni og því ætti fólk að geta fylgst vel með því 
sem er að gerast.“ 

Tónleikaröðin Heyrðu mig nú! er nýjung í starfi 
Sinfóníunnar og segist Rumon spenntur fyrir því 
að takast á við verkefnið. „Sinfóníuhljómsveitin 
hefur mest náð til tveggja aldurshópa; annars 
vegar barna á grunnskólaaldri, enda höfum við 
mikið gert af því að bjóða þeim aldurshóp á tón-
leika. Hins vegar er það svo fólk yfir þrítugu sem 
er stærsti hluti áhorfendahóps okkar á fimmtu-
dagstónleikum. Aldurshópurinn 16-30 ára hefur 
orðið svolítið útundan og viljum við reyna að 
koma til móts við hann með þessari nýju tónleika-
röð þar sem við gerum klassíska tónlist aðgengi-
lega fyrir fólk sem hefur kannski ekki mikla 

reynslu af að hlusta á slíka tónlist. Við stefnum að 
því að stemningin á tónleikunum verði afslöppuð 
og skemmtileg og vonum að allir skemmti sér svo 
vel í hófinu eftir tónleikana.“

Miðaverði á tónleikana er mjög stillt í hóf og 
kostar miðinn því aðeins 1.000 kr., enda er það 
alkunna að ungt fólk hefur oft ekki mikið á milli 
handanna. Ungt fólk á öllum aldri ætti því að eiga 
möguleika á að upplifa Vorblót Stravinskíjs í 
Háskólabíói í kvöld.

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

Misstu bara af þessu ef þú þorir!

Föstudags- og laugardagskvöld

Þeir eru komnir aftur með óbærilega 
stemmningu.

DJ Siggi Hlö ogDJ Valli Sport samaná Boogie Nights á Gauk á Stöng.
Við lofum öllum bestudanslögum síðustu 30 ára. Fæturnir munu ekki stoppa fyrr en fram undir morgun.

Fyrstu 500 sem mæta fá geisladiskinn í boði Gordons Space.

Allir með 
yfirskegg
fá frítt inn.

Dýrasti upphitunar-plötusnúður
sögunnar, 

Kiddi Bigfoot,
hitar upp.

Mættu á Boogie Nightsmeð Sigga Hlö og Valla Sport á Gauk á Stöng á laugardaginn 3. nóv.

LAUGARDAGSKVÖLD

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

HINN ÍSLENZKI 
ÞURSAFLOKKUR
OG KAMMERSVEITIN CAPUT

Viðhafnartónleikar
23. febrúar í Laugardalshöllinni

MIÐASALA HEFST Í DAG KL. 10:00

*(Et kraftigt tegn, misbrug det ikke!)



Það er ekki ofsögum sagt að upplausnarástand ríki í plötuútgáfu. Sala á 
geisladiskum heldur áfram að dragast saman og tónlistarmenn keppast við 
að máta nýjar aðferðir til þess að koma tónlist sinni í verð og til hlustenda. 
Það vakti mikla athygli þegar Prince lét nýju plötuna sína fylgja með 
breska dagblaðinu Mail on Sunday. Síðan hafa fleiri fylgt í kjölfarið, þ.á m. 
Ray Davies, en nýja platan hans Working Man’s Café fylgdi með Sunday 
Times viku áður en platan kom í verslanir. Sú staðreynd að geisladiskar 
fylgja oft með breskum dagblöðum sem sum kosta langt undir hundrað-
kallinum er auðvitað sönnun þess hve framleiðslukostnaður á geisla-
diskum er ofboðslega lítill.

Stærsta sprengjan í útgáfubransanum er samt að sjálfsögðu plata 
Radiohead, In Rainbows. Enn er óvíst hve margir hafa sótt sér plötuna á 
Netið og hvað þeir hafa borgað, en það má bóka að tekjur sveitarinnar af 
útgáfunni séu umtalsverðar. Uppátækið hefur mælst misvel fyrir hjá 
öðrum tónlistarmönnum, en nú þegar er talað um að fleiri þekktir 
listamenn hugleiði að feta í fótspor sveitarinnar, þ.á m. Oasis og Jamiro-
quai. Þetta er samt möguleiki sem aðeins þekktir tónlistarmenn geta nýtt 
sér. Það þýðir ekki fyrir nýja listamenn að bjóða hlustendum að borga bara 
það sem þeim dettur í hug fyrir tónlist.

Það er nú komið á hreint að XL-útgáfan, sem gaf út sólóplötu Thoms 
Yorke og hefur listamenn eins og White Stripes, MIA og Dizzee Rascal á 
sínum snærum, mun gefa In Rainbows út á geisladiski. Þar 
með hefur Radiohead kvatt EMI og er komin á mála hjá 
fyrirtæki sem er óháð útgáfurisunum fjórum. Risarnir 
eiga undir högg að sækja og ekki sér fyrir endann á 
þeirri þróun. Madonna mun t.d. vera að yfirgefa Warner. 
Hér á Íslandi gefur Mugison sína plötu út sjálfur og selur 
hana beint á vefsíðunni sinni – niðurhal og platan send um 
hæl. Þeir hörðustu tala um að tími plötufyrirtækjanna sé 
brátt liðinn. Ég vona svo sannarlega að svo sé ekki. 
Menn gleyma því að tónlistarsagan er vörðuð 
frábærum plötuútgáfum sem voru stofnaðar af 
ástríðufullum ofurhugum sem höfðu mikil og 
jákvæð áhrif á tónlistarsöguna: Atlantic, Studio 1, 
Stax, Rough Trade, Factory, Tommy Boy, Warp, 
Sub Pop... Listinn er endalaus.

Allt í lausu lofti
Í skjóli agalegs fjölmiðla-
fárs, hárleysis og forræðis-
deilu sendir Britney Spears 
frá sér nýja plötu. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson athug-
aði hvort poppprinsessan 
væri tilbúin að taka við 
drottningarkrúnunni.

Blackout, fimmta plata Britney 
Spears, kom í verslanir í vikunni og 
núna loksins, loksins virðist eitt-
hvað jákvætt vera að eiga sér stað í 
lífi Britneyjar, sem verður ekki 26 
ára fyrr en í byrjun desember. 
Britney hefur undanfarin ár verið 
skotspónn harkalegrar umfjöllunar 
fjölmiðla sem þreytast ekki á því að 
fjalla um atferli hennar dag hvern. 
Reyndar verður að segjast alveg 
eins og er að Britney sjálf er líkleg-
ast sú sem ýtir fárinu mest áfram 
með ýmsum uppátækjum. Nær-
buxnalaus úti á lífinu, partístuð með 
Paris Hilton, árás á ljósmyndara 
með regnhlíf, tíðar heimsóknir í 
afvötnun, vægast sagt ömurleg 
frammistaða á MTV-tónlistarhátíð-
inni og síðan allar deilurnar við hinn 
hæfileikalausa rappara K-Fed, allt 
eru þetta atriði sem lesendum bæði 
slúðurblaðanna og mbl.is finnst ekki 
leiðinlegt að fylgjast með.

„Þetta er Britney, tík!“ Á þessum 
orðum hefst fyrsta smáskífulag 
Blackout og um tíma mátti líka 
heyra þetta þegar maður heimsótti 
heimasíðu Britney. Lagið heitir 
Gimme More og er það lag Britn-
eyjar sem náð hefur hæst inn á Bill-
board-vinsældalistann í Bandaríkj-
unum. Lagið situr þar nú í þriðja 
sæti en aðeins lagið … Baby One 
More Time hefur náð alla leið á 
toppinn.

Myndbandið við Gimme More er í 
anda fyrri myndbanda Britney þar 
sem hún sést dansandi í efnislitlum 
fötum að sýna hversu agalega kyn-
æsandi hún er. Alltaf eru þessi 
myndbönd jafn ömurlega full af 
sýndarveruleika þar sem undir niðri 
ríkir blússandi sjálfsóöryggi. Hvers 

vegna er tónlistin ekki sjálfri sér 
næg, hvers vegna þarf einnig eitt-
hvað kynferðislegt til að selja tón-
listina?

Athyglisverðast við myndbandið 
er samt munurinn á ljóshærðri 
Britney og þeirri dökkhærðu en sú 
síðarnefnda er töluvert óheflaðri. 
Dökkhærða Britney má einnig finna 
á plötuumslaginu og sýnir kannski 
að Britney er enn að þroskast enda 
ekki nema 25 ára gömul.

Blackout hefur verið kölluð upp-
risuplata Britney en langt því frá 
allir eru sammála um að svo sé. 
Sem fyrr kemur úrvalslið tónlistar-
manna og upptökustjóra að plöt-
unni. Svíar koma eins og vanalega 
mikið við sögu í lagasmíðunum en 
helst ber að nefna þátt Nate 
„Danja“ Hills, tónlistarlegs 
afsprengis Timbalands. Um þessar 
mundir stefnir Danja í að verða 
heitasti og eftirsóttasti takta-
smiður tónlistarbransans, ef hann 
er ekki orðinn það nú þegar.

Fleiri góðir gestir koma einnig 
við sögu á plötunni, til dæmis T-
Pain og Pharrell Williams, en það 
hefur alltaf verið einkenni Britn-
eyjar að fá heitustu upptökustjór-
ana, taktasmiðina og lagahöfund-
ana til liðs við sig hverju sinni. 
Réttara væri þó að segja að plötu-
fyrirtæki Britneyjar, Jive, fengi 
þá til liðs við hana.

En hvað gefur Britney í plötuna? 
Hún syngur vissulega og karakter 
hennar einn og sér selur fleiri 
plötur en samanlagðir hæfileikar 
flestallra tónlistarmannanna sem 
koma að plötunni, eins sorglega og 
það nú hljómar.

Við skulum samt leyfa Britney 
að halda áfram að þroskast og þró-
ast. Lagaheiti á borð við Why 
Should I Be Sad, Break the Ice, 
Hot as Ice, Freakshow og Get 
Naked (I Got a Plan) sanna alla-
vega að Britney er ekki alveg búin 
að koma öllum sínum andlegu 
málum á hreint.

Tónlistarmaðurinn Benni Hemm 
Hemm er með tvær nýjar plötur í 
undirbúningi. Eftir um það bil 
viku lýkur hann við litla plötu 
sem verður gefin út í næsta 
mánuði og í lok ársins hefur 
hann upptökur á stórri plötu.

Svíinn Jens Lekman og 
samstarfsmaður hans, 
skoski píanóleikarinn 
Bill Wells, koma við sögu 
í nokkrum lögum á minni 
plötunni. „Það var frá-
bært að vinna með þeim. 
Ég er mjög ánægður 
með þetta,“ segir Benni, 
sem kynntist Lekman á 
Airwaves-hátíðinni á síð-
asta ári. „Mig langaði að 
gefa út plötu í minni kant-
inum, bara til að gefa út á 
Íslandi. Ég vildi hafa þetta 
lítið í sniðum, í litlu upplagi 

og með engu markaðsátaki,“ segir 
hann. „Þessi litla plata er í rauninni 
til þess að ég geti slakað á því það er 
svo leiðinlegt að gera ekki neitt.“ 

Benni, sem gaf í fyrra út plötuna 
Kajak, notast við mun færri hljóð-

færi á þessari litlu plötu, aðeins 
gítar og píanó auk þriggja 

blásturshljóðfæra. 
Upptökur á stórri plötu 

hefjast síðan í lok ársins. 
„Ég kem mér eiginlega allt-

af í þá stöðu að vinna rosa-
lega hratt. Þá kem ég þeim sem 
eru að vinna með mér í þá stöðu 
að vinna mjög hratt. Í þetta 
skipti ætla ég bara að taka 
upp, láta útgefandann fá hana 
og halla mér aftur.“ 

Eins og kom fram í Frétta-

blaðinu í gær á Benni þrjú lög á 
heimasíðu David Byrne, fyrrverandi 
forsprakka Talking Heads. „Mér 
finnst hann flottur en hef ekkert 
fylgst meira með honum en öðrum,“ 
segir Benni, en viðurkennir að um 
mikinn heiður sé að ræða. 

Tvær nýjar plötur frá Benna 

Hljómsveitirnar Nilfisk, Hellvar, Cliff Cla-
vin, Coral, Johnny and the Rest og Sign halda 
tónleika á Gauki á Stöng í kvöld ásamt karla-
kórnum Fjallabræðrum til styrktar bættum 
vegasamgöngum til Vestfjarða. 

„Við erum rosalega góðir vinir, ég og 
Ásgeir og Halldór sem sjá um kórinn, og 

þekkjumst að vestan,“ segir Ragnar Sólberg, 
söngvari Sign. „Við höfum alltaf rætt um 
þetta á léttu nótunum þegar við hittumst. Við 
í Sign vorum beðnir um að spila á þessum 
tónleikum en gátum það ekki því bassa-
leikarinn býr á Akureyri. Þannig að við 
ákváðum að láta verða af þessu og tóna 
okkur niður og gera lag með Fjallabræðrun-
um. Ég held að þetta verði rosalega töff.“

Ætla þeir að syngja saman lag Sign, When 
Demons Win, í órafmagnaðri útgáfu og 
verður spennandi að sjá hvernig útkoman 
verður. Allir meðlimir Sign eru ættaðir frá 
Ísafirði og því er þeim afar hugleikið að 
vegasamgöngur til Ísafjarðar verði bættar. 
„Það er stundum alveg hræðilegt að keyra 
þangað,“ segir Ragnar. 

Allur ágóði af tónleikunum rennur til sam-
gönguráðuneytisins. Húsið verður opnað 
klukkan 21 og kostar 1000 krónur in. 

Syngja með karlakór
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„Taktkjafturinn“ Beatur tekur þátt í heimsmeistarakeppn-
inni í „beatboxi“ sem verður haldin í Þýskalandi næsta 
sumar. 

Beatur, sem heitir réttu nafni Bjartur Guðjónsson, er 
núverandi Íslandsmeistari í „beatboxi“ og tekur þar af 
leiðandi þátt í keppninni fyrir Íslands hönd. 

Hann er jafnframt að undirbúa fyrstu íslensku „beat-
box“-plötuna þar sem röddin verður hans eina hljóðfæri. 
„Það má segja að ég hafi byrjað í níunda bekk að fikta við 
þetta. Mér fannst þetta spennandi. Ég heyrði einhvern gera 
þetta og prófaði að apa eftir honum,“ segir Beatur.

Í febrúar á næsta ári fer hann á ráðstefnu í Berlín ásamt 
félögum sínum úr hópnum Haltu takt-kjafti, þeim Bangza 
og Sigga Bahama, til að kynna heimsmeistarakeppnina. 
„Það kemur fullt af liði hvaðanæva að úr heiminum, bæði 
fréttamenn og hugsanlegir „sponsorar“. Þeir eru að halda 
þessa ráðstefnu til að geta haldið stærstu heimsmeistara-
keppnina hingað til,“ segir hann. Meðal annars taka þátt í 
keppninni fulltrúar frá Afríku og Arabalöndunum.

Siggi Bahama, sem heitir réttu nafni Sigurður Magnús-

son, hefur jafnframt verið beðinn um að halda forkeppnir 
fyrir komandi heimsmeistarakeppnir í „beatboxi“ hér á 
landi og verður sú fyrsta væntanlega haldin fyrir þarnæstu 
keppni.

Keppir á HM „taktkjafta“

Simon LeBon, söngvari Duran 
Duran, trúir því ekki að vinur hans 
Michael Hutchence úr hljómsveit-
inni INXS hafi framið sjálfsvíg 
fyrir tíu árum. „Hann elskaði lífið, 
konur og eiturlyf. Hann lifði lífinu 
til fulls. Það er ekki möguleiki að 
hann hafi viljað binda enda á þetta 
allt saman,“ sagði LeBon, sem bjó 
eitt sinn með Hutchence.

Lík Hutchence fannst á hótel-
herbergi í Sydney í Ástralíu þar 
sem hann hafði verið á tónleika-
ferð. Talið er að hann hafi hengt 
sig með belti enda benti krufningar-
skýrslan til þess.

Framdi ekki sjálfsvíg

Leiksýning Latabæjar hefur farið 
ótrúlega vel af stað og er nú þegar 
uppselt á flestar sýningarnar sem 
á að halda víðs vegar um Bret-
land en áætlað er að sýningar-
ferðalagið standi yfir í 33 vikur. 
Yfir 50 þúsund manns hafa nú 
þegar séð Latabæ á sviði í Apollo-
leikhúsinu og er þessi aðsókn 
framar öllum vonum hjá fram-
leiðendum sýningarinnar úti í 
Bretlandi.

Viðbrögð gagnrýnenda hafa 
einnig verið mjög góð og flestir 
hafa gefið henni fjórar stjörnur 
af fimm, þar á meðal gagnrýn-
andi The Herald sem fór lofsam-
legum orðum um sýninguna. 
Gagnrýndandi whatonstage.co.uk 
var þó ekki par hrifinn og gaf 
henni eina stjörnu. Áhorfendur 
voru þó ekki á sama máli á sömu 
vefsíðu og gáfu sýningunni fjórar 
stjörnur. Á vefsíðu Latabæjar-
sýningarinnar má jafnframt sjá 

viðbrögð þeirra sem hafa komið í 
Apollo-leikhúsið og séð sýning-

una og ætla margir af þeim að 
reyna að sjá sýninguna aftur.

Latibær slær öll met

Ritstjóri afþreyingar-
deildar dagblaðsins The 
Sun sér sig tilneyddan til 
að svara Heather Mills í 
stórri grein sem birtist á 
heimasíðu blaðsins. Mills 
fór mikinn í nýlegu viðtali 
og sakaði bresk blöð um að 
skrumskæla ímynd sína.

Ritstjórinn  á afþreyingardeild 
The Sun, Victoria Newton, sakar 
Heather Mills um að hafa sjálf 
dregið dóttur sína Beatrice inn í 
kastljós fjölmiðla. Það sé nokkuð 
sem hún og hennar blað hafi 
passað sig vel á að gera ekki í 
umfjöllun um skilnað Heather 
og bítilsins Paul McCartney.  

„Þetta er dóttirin sem hún 
sakar sir Paul um að hafa mis-
tekist að gæta þó að McCartney 
borgi í raun öryggisvörðum til 
að gæta þeirra mæðgna,“ skrifar 
Victoria, sem liggur ekki á skoð-
unum sínum í greininni þegar 
kemur að bítlafrúnni fyrrver-
andi.

Hún segir jafnframt að umrætt 
viðtal hafi verið ákall um samúð 
almennings og veltir því fyrir 
sér hvað Beatrice muni segja um 

mömmu sína þegar hún verður 
eldri og sér þetta. Og síðan 
vindur hún sér að dökkri fortíð 
Mills sem hefur verið töluvert 
til umfjöllunar. „Ég hef sagt að 
hún sé gullgrafari og ég stend 
við það. Ef Heather væri ekki á 
eftir stórri summu af auðæfum 
Pauls hefði skilnaðurinn fyrir 
löngu verið frágenginn,“ skrifar 
Victoria og heldur áfram að 
sveifla sverðinu sínu. 

„Ég hef einnig skrifað að hún 
hafi verið klámmyndafyrirsæta 
þrátt fyrir að hún vilji meina að 
hún hafi verið fyrirsæta af bestu 
gerð. Við erum með myndir sem 
sanna þessa fortíð hennar. Og 
staðreyndin er sú að hún var 
einnig vændiskona þrátt fyrir að 
vilja ekki viðurkenna það,“ 
heldur Victoria áfram og lýkur 
pistli sínum á því að segja 
Heather vera ímyndunarveikan 
lygara. „Hún hefur logið því að 
hún sé margverðlaunaður blaða-
maður, ber sig saman við Díönu 
prinsessu og segist eiga að vera 
jafn fræg og sir Paul. Hún  hefur 
sakað Paul um að reka eitthvert 
áróðursbatterí gagnvart sér 
þegar það blasir við hverjum 
sem er að þeir hafa ekki sagt 
orð. Þessi kona þarf hjálp og það 
strax.“

- Ekkert hlé á góðum myndum

Engin truflun3Minna af auglýsingum2Ekkert hlé1
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Afmælissýningin „George Michael í 25 ár“ var 
frumsýnd á Broadway um helgina og hefur fengið 
góða dóma. „Ég er búinn að vera í uppákomum á 
Broadway í fjögur ár og hef aldrei upplifað annað 
eins,“ segir Friðrik Ómar Hjörleifsson, sem syngur 
lög George Michael í sýningunni. „Fólk var farið að 
dansa uppi á stólum fyrir hlé og það hef ég aldrei 
séð. Viðbrögðin komu okkur gjörsamlega í opna 
skjöldu. Við vorum búin að halda þessu mikið til 
fyrir okkur og fengum smá svartsýniskast nokkrum 
dögum fyrir frumsýningu eins og gengur. Það 
reyndist sem betur fer óþarft.“

Friðrik Ómar hlær þegar hann er spurður að því 
hvort konur í salnum hafi rifið sig úr nærklæðunum 
og fleygt þeim upp á svið. „Já, já, bæði konur og 
karlar.“ Friðriki til halds og trausts er X-Factor 
sigurvegarinn Jógvan Hansen. „Ég valdi hann með 
mér af því við erum jafnháir,“ segir Friðrik Ómar og 
skellir upp úr. „En svona í alvöru talað þá kom 
enginn annar til greina. Jógvan er frábær strákur.“ 
Tuttugu manns eru á sviðinu á Broadway þegar mest 
er; dansarar og söngvarar. „Við tókum vissa áhættu 
þegar við ákváðum að gera ekki hefðbundna 
Broadway-sýningu,“ segir Friðrik. „Við notum bæði 
grafík og myndbönd og lögin spanna tímabilið frá 
Wham! og fram til dagsins í dag. Fólk fær eitthvað 
fyrir allan peninginn.“

Annars er nóg að gera hjá Friðriki Ómari, sem 
syngur á balli eftir hverja sýningu með Guðrúnu 
Gunnarsdóttur, er að gefa út plötu og fékk sína fyrstu 
íbúð afhenta á dögunum. „Ég bý í Norðurmýrinni en 
er að fara að færa mig í 101 og hlakka mikið til,“ 
segir Friðrik Ómar, sem er í sambúð. „Nú er bara að 
drífa sig í málningargallann og fara að leggja 
parkett.“

Áhorfendur upp á stóla fyrir hlé

Ítalski stórsöngvarinn 
Andrea Bocelli fór á kostum 
í Egilshöll í fyrrakvöld fyrir 
framan á sjötta þúsund 
áhorfendur. Söng hann 
öll sín frægustu lög, þar á 
meðal Con te partió sem 
margir þekkja sem Time to 
Say Goodbye. 

Alls kom yfir eitt hundrað manna 
fylgdarlið með Bocelli til Íslands, 
þar á meðal 78 manns úr Tékk-
nesku sinfóníunni. Bocelli er 
margverðlaunaður tenór og einn 
söluhæsti tónlistarmaður heims 
síðustu ár, enda kunnu íslensku 
áhorfendurnir vel að meta undur-
fagra rödd hans.

Fyrrverandi fegurðarkóngurinn 
Óli Geir Jónsson hefur ákveðið að 
opna skemmtistaðinn Breiðina á 
Akranesi á nýjan leik ásamt eig-
anda Trix í Keflavík. „Ég er 
skemmtanastjóri Trix og verð yfir 
Breiðinni líka,“ segir Óli Geir. 
„Þetta er 700 fermetra staður sem 
ég vissi að væri laus. Það er bara 
einn lítill skemmtistaður á Akra-
nesi fyrir og það er grundvöllur 
fyrir öðrum.“ Óli Geir er þó ekki 
að fara út í miklar fjárfestingar 
vegna nýja staðarins því húsið 
verður tekið á leigu af núverandi 
eiganda þess. „Það þarf að taka 
þetta aðeins í gegn. Ég verð þarna 
að hjálpa til, smíða DJ búr og þess 

háttar. Við verðum með opnunar-
partí hinn 17. nóvember og ég 
ætla að spila sjálfur þá. Svo byrj-
um við þetta á fullu með Á móti 
sól og Páli Óskari þar á eftir. Þetta 
verða bara endalaus partí og ham-
ingja.“

Óli Geir segist þó ekki ætla að 
flytja upp á Akranes enda ætlar 
hann að halda áfram starfi sínu 
sem skemmtanastjóri Trix. Hann 
segir að Breiðin verði opin allar 
helgar. „Ég veit lítið um það hverj-
ir hafa stjórnað þessu og hvernig. 
Við höfum allavega trú á þessu 
enda förum við okkar eigin leið-
ir,“ segir hann.

Opnar skemmtistað á Akranesi
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SPRENGJU-
HÖLLIN

TÍMARNIR OKKAR 
ER MEST SELDA PLATA LANDSINS

3 VIKUR Á TOPPNUM

„Skemmtilegasta íslenska
poppplatan í áraraðir.“

- Fréttablaðið

"Tímarnir Okkar er ekkert annað en Sumar á Sýrlandi minnar 

kynslóðar. Sneisafull af ódauðlegum poppmelódíum sem 

verða kyrjaðar af íslensku þjóðinni um ókomna framtíð."

Steinþór Helgi Arnsteinsson, Fréttablaðið

„Fáar íslenskar hljómsveitir hafa komið

jafnmikið á óvart síðastliðin ár.“

- Morgunblaðið

„Vægast sagt frábær poppplata.“

- DV

„Eins og kynslóð okkar, er platan alveg jafn fersk og heillandi og hún eráhrifamikil til framtíðar.“ 
- Reykjavík Grapevine

93%
„Mikilvægasta íslenska platan sem 
kemur út í ár - og jafnvel í nokkur ár.“
- Monitor

EINRÓMA LOF GAGNRÝNENDA

1.999kr.
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GOOD LUCK CHUCK kl.5.40-8 - 10.20

BALLS OF FURY  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
BALLS OF FURY LÚXUS   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA   kl. 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 
THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

BALLS OF FURY kl. 6 - 8 -10
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE           kl. 5.30 - 8 - 10.30
EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV
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ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 6 L

ÆVINTÝRAEYJA IBBA m/ísl tali kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 14

THE KINGDOM kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:10 16

HALLOWEEN kl. 10:10 16

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:20 12

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 6 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10 7

STARDUST kl. 5:50 10

THE INVASION kl. 8 - 10 16

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10:30 7

MICHAEL CLAYTON kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE GOLDEN AGE kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

THE INVASION kl. 8 - 10:30 16

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8  12

THE BRAVE ONE kl. 10:30 16

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

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10:30 7

THE INVASION kl. 10:10 16

DARK IS RISING kl. 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:10 10

BRATZ kl. 3:40 L
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ÍÞRÓTTAHETJAETJAETJAETETJETJAAANNN m/ísl tali kl. 6  k L

ÆVINTÝRAEYJAAA IBB IBB IBBAAA m/ísl tali kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl.klk  8T 14

THE KINGDOM kl.kl.kl. 8 8 8 8 16

3:10 TO YUMA kkl. 10:10:0:0::10A 16

HALLOWEEN kl.kl.kl  1010: 10100:100010010 16

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 1 10 1010:0:0:0:2202020000k 12

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 K L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

MICHMI AEL CLAYTON kl. 8 - 10 7

STARSTARSTARDUSTDUSTST kl. 5:500T 10

THETHETHEEEE INVAINVAINVASIONSIONSIONNN kl. 8 - 10 16

MICHAEL CLAYTON kl.kl.kl  5:3 5:330 - 0 - 0 -00 8 - 8 - 8 - 10:310:310:30:30:30 000
THHEE GOLLDDENN AGGE kl. 5:30 - 8 - 10:30 1211

THE INVASION kl. 8 - 10:30 16

ÍÞÞRRÓÓTTAHHEETJAJANJAJAAN M/-MMM ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

HEARTBRAAAAKE KKE KKE KIDIDID kl. 5:30 - 8 12

THHEE BRRAVAVVVVAVEE OONNNE ONE EEEE kl. 10:30 16

STARDUSTUSTUST kl. 5:30 - 8 - 10:30TTT 10

ASSTTRRÓÓPÍPÍPÍÍÁPÍÁÁÁ kl. 4 - 6ÁÁÁÁ L

MICCHHAAEEELELLLL CCLACLACLALAYLAYAYCCL YYYTOTTONTONTOTONTTTOONONONN 8 - 10:30kl. 7

THE INVAAAASIONSIONSIONSIONN kl. 10:10 16

DAARRKK ISS RRISIRISISISISISIIIINGNGNNGGGGNG kl. 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHETJANJANANNNJA M/-M/- ÍSL TALTAL kl.kl.kl. kl. klk  4 - 6 L

INN TTHHEE LLLLEE LEE ANDNDDNDANDNDANANDA OFOF WOF WF WF WOOOF WWO OOMENOMOMEOMENOMENOMMENENOMOM  kl.klkkl.klkkl. 5:55:55:55:55:50 - 8 L

THETHETHEH KINNGNNNN DOMDOMDOMO kl. 8 - 10:110:10:1000 10

BRRAAATATTRATRA ZZZZZZ kl. 3:444440000 LLLL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROGUE ASSASSIN kl. 6, 8 og 10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 4 og 6 - 600 kr L
EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 8 og 10.15 12
HÁKARLABEITA kl. 4 - 600 kr L
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Hljómsveitin Jagúar heldur útgáfutónleika á Nasa í 
kvöld til að kynna sína nýjustu plötu, Shake It Good. 
„Við ætlum að spila alla plötuna eins og hún leggur 
sig fyrir fólk fyrri hluta tónleikanna en síðan ætlum 
við að taka meira ball-efni,“ segir Óskar Guðjónsson 
úr Jagúar, sem vonast til að fólk dansi eins og það 
eigi lífið að leysa. Hefjast tónleikarnir á miðnætti og 
kostar 1.500 krónur inn.

Jagúar spilaði í Iðnó á Airwaves-hátíðinni við 
mjög góðar undirtektir og ætlar að fylgja þeim 
tónleikum vel eftir í kvöld. „Það kom okkur slatta á 
óvart hvað það gekk vel á Airwaves. Það var rosaleg 
vítamínsprauta fyrir bandið. Það var meiriháttar 
gaman að spila þar og við komum fullir tilhlökkunar 
í þetta gigg á Nasa.“ 

Jagúar verður einnig í beinni útsendingu á Rás 2 í 
dag þar sem hún spilar væntanlega lög af nýju 
plötunni.

Jagúar spilar á miðnætti

Fyrir skömmu kom út bókin 
The Heroin Diaries sem 
fjallar um skrautlegt líferni 
Nikki Sixx, bassaleikara 
rokksveitarinnar Mötley 
Crüe. Sixx var á sínum 
tíma á kafi í heróínneyslu 
og á hraðri leið í gröfina en 
hefur nú tekið sig saman í 
andlitinu.        

Bókin The Dirt, sem fjallar um 
sukksaman feril Mötley Crüe, þykir 
ekki komast í hálfkvisti við The 
Heroin Diaries, sem blaðamaður-
inn Ian Gittins skrifaði með aðstoð 
Sixx. Sögur af ótrúlegri eiturlyfja-
neyslu, hópkynlífi og undarlegum 
uppátækjum Sixx eru uppistaðan í 
bókinni og er ekkert dregið undan í 
lýsingunum.

„Viltu hjálpa mér að segja söguna 
af því þegar ég dó?,“ spurði Sixx 
blaðamanninn Gittins þegar hann 
bað hann um að skrifa með sér bók-
ina, sem er byggð á dagbókum 
hans. Gittins hafði áður tekið viðtal 
við Sixx og félaga hans Tommy Lee 
fyrir tímaritið Melody Maker á Val-
entínusardag árið 1986, skömmu 
áður en Sixx dó í nokkrar mínútur. 
„Þeir voru báðir útúrdópaðir, sér-
staklega Sixx. Áður en dagurinn 
var á enda hafði hann tekið of stór-
an skammt af heróíni og eiturlyfja-
sali hafði fleygt honum út á götu, 
áður en hann bjargaðist á ótrúlegan 
hátt,“ sagði Gittins í grein sinni í 
dagblaðinu The Guardian. 

Sixx bað Gittins um að skrifa 
bókina í sem dekkstri mynd og 
sagði honum að ræða við vini sína 
og vandamenn um þetta myrka 
tímabil í lífi sínu, sem hann reynd-
ar man sjálfur lítið sem ekkert 
eftir.

Mötley Crüe var undir lok níunda 
áratugarins ein vinsælasta þunga-
rokkshljómsveit Bandaríkjanna og 
hefur í dag selt yfir 41 milljón 
platna um heim allan. Sixx átti erf-
itt með að höndla velgengnina því 
hann var á sama tíma langt leiddur 
í eiturlyfjaneyslu, auk þess sem 
hann glímdi við þunglyndi. Engu að 
síður gaf hann sér alltaf tíma til að 
skrifa samviskusamlega í dagbók 
sína á degi hverjum.

Tommy Lee segir að félagi sinn 
hafi verið í tómu rugli. „Ég var 
algjör stuðbolti á þessum tíma en 
Sixx var ennþá verri,“ sagði Lee. 
„Hann vildi blanda alls konar eitur-
lyfjum saman til að sjá hversu langt 
hann kæmist,“ sagði Lee. „Ég 
gleymi því ekki þegar við vorum á 
hóteli í Kanada. Við vorum búnir 

með kókaínið og vöktum í staðinn 
alla nóttina við að sprauta í okkur 
Jack Daniel´s-viskíi. Við vorum svo 
útúrdópaðir að við föttuðum ekki 
að við gætum drukkið það.“

Eftir að Sixx hafði verið endurlífg-
aður árið 1986 lét hann sér það ekki 
að kenningu verða. Lýsir það best 
hversu langt hann var leiddur. 
„Eftir að ég dó kom ég heim og 
breytti kveðjunni á símsvaranum 
mínum í: „Hey, þetta er Nikki. Ég 
er ekki við vegna þess að ég er 
dauður.“ Eftir það sprautaði ég 
mig.“



Höfundur Harry Potter, J. K. Row-
ling, hefur lokið við sjö handskrifuð 
eintök af nýju ævintýri sem nefnist 
The Tales of Beedle the Bard. Ævin-
týrið, sem verður ekki gefið út, kom 
við sögu í síðustu bók hennar, Harry 
Potter og dauðadjásnin. Eitt eintak 
verður selt á uppboði og rennur 
allur ágóðinn til góðgerðasamtak-
anna The Children´s Voice. Ætlar 
Rowling sjálf að gefa hin eintökin.

Rowling segir að ævintýrið sé 
yndisleg leið til að kveðja Potter. 
„Fólk sagði við mig að loksins gæti 
ég tekið mér hvíld frá skriftum en í 
rauninni var ég ekkert í pásu,“ sagði 
hún. 

Nýlega afhjúpaði Rowling að 
skólastjórinn Dumbledore úr Harry 
Potter-bókunum væri samkyn-
hneigður. Hún segist alltaf hafa litið 

á hann sem slíkan. „Enginn spurði 
mig hvort hann hefði einhvern tím-
ann verið ástfanginn. Fólk einblíndi 
á Harry og þess vegna hafði ég 
aldrei verið spurð að þessu.“

Nýja bókin verður boðin upp hjá 
Sotheby´s í London í næsta mánuði. 
Upphafsverð er rúmar 3,6 milljónir 
en talið er að ævintýrið seljist á 
mun hærra verði.

Harry Potter-bækurnar höfðu 
selst í 325 milljónum eintaka áður 
en sjöunda og síðasta bókin kom út. 
Hafa bækurnar verið gefnar út í 
yfir níutíu löndum. Síðasta bókin er 
væntanleg í búðir hérlendis í 
íslenskri þýðingu 15. nóvember 
næstkomandi.

Lýkur við nýtt ævintýri
Leikarinn Tom Cruise segist hafa 
lítinn tíma til að slappa af því 
mestur tími hans fari í fjölskyld-
una, kvikmyndaferilinn og starf 
hans sem meðeigandi fyrirtækis-
ins United Artists. 

„Eins og með svo marga aðra þá 
reynir maður að leysa úr þessu. 
„Við erum orðin frekar góð í að 
skipuleggja hlutina. Ég sef hvort 
sem er ekkert svo mikið,“ sagði 
Cruise.

Hann er mjög ánægður með 
hjónaband sitt og Katie Holmes 
og segist heppinn að eiga hana 
sem eiginkonu. „Ég ber mikla 
virðingu fyrir henni sem lista-
manni og sem konu,“ sagði hann. 
„Hún er mjög sterk og þokkafull 
kona. Hún er mjög fyndin, virki-
legur grínisti.“

Cruise, sem er 45 ára, hefur 
einnig áhuga á að leikstýra og seg-
ist ætla að prófa það einn góðan 
veðurdag. „Mig hefur alltaf lang-
að til þess. Mér hefur verið boðið 
að leikstýra en ég hef ekki ennþá 
fundið rétta verkefnið.“

Cruise sefur lítið

Leikarinn Lane Garrison, sem sló 
í gegn í þáttunum Prison Break, 
hefur verið dæmdur í þriggja ára 
fangelsi. Garrison var í desember 
síðastliðnum drukkinn þegar 
hann ók á tré og lést einn af 
þremur farþegum bílsins, sautján 
ára unglingur. Játaði Garrison sig 
sekan um verknaðinn og að hafa 
gefið unglingum undir lögaldri 
áfengi.

Hinn 27 ára Garrison fór með 
hlutverk Tweener í Prison Break. 
Fjalla þættirnir um fangaflótta 
og þykja örlög leikarans frekar 
kaldhæðnisleg af þeim sökum. 
Garrison þarf jafnframt að 
greiða um átján milljónir króna í 
skaðabætur til þeirra sem biðu 
skaða af árekstrinum.

Þriggja ára 
fangelsi

Lokkur úr hári Bítilsins fyrrver-
andi Johns Lennon verður settur 
á uppboð síðar í mánuðinum. 
Talið er að 250 til 370 þúsund 
krónur fáist fyrir hann.

Hárgreiðslukonan Betty 
Glasgow fékk lokkinn að gjöf frá 
Lennon um miðjan sjöunda 
áratuginn ásamt miða sem á stóð: 
„Til Betty, fullt af ást og hári frá 
John Lennon xx“. Glasgow 
starfaði sem stílisti við tónlistar-
myndir Bítlanna, A Hard Day´s 
Night og Help, og komst þannig í 
kynni við fjórmenningana frá 
Liverpool. „Það var frábært að 
vinna með strákunum. Þeir voru 
alltaf saman í hóp og hlógu 
mikið,“ sagði hún. 

Selur lokk úr 
John Lennon

Manstu gamla daga?

Öll gömlu uppáhaldslögin þín frá 1952-1959

Komin í verslanir!



 Það fór um áhorfendur 
í Vestmannaeyjum á miðvikudag 
þegar Akureyringurinn Jónatan 
Magnússon lagðist í gólfið í fyrstu 
sókn og þurfti í kjölfarið að yfir-
gefa völlinn og fara á sjúkrahús. 
Fréttir bárust af því að Jónatan 
hefði fallið í yfirlið en hann segir 
þær fréttur orðum auknar.

„Ég fékk smá sting í magann 
fyrir leik og þegar leikurinn byrj-
aði varð stingurinn óbærilegur. Ég 
stöðvaði því bara leikinn og lagð-
ist niður til að jafna mig. Það var 
engin dramatík í þessu og ég féll 
ekkert í yfirlið,“ sagði Jónatan við 
Fréttablaðið í gær en hann var í 
kjölfarið fluttur á Sjúkrahúsið í 
Vestmannaeyjum. Þar gisti hann 
yfir nóttina og félagar hans í lið-
inu fóru því norður á undan 
honum.

„Það voru bara varúðarráðstaf-
anir. Það er í fínu lagi með mig og 
hjartað í mér. Menn hallast helst 
að því að maginn hafi verið að 
gera uppreisn þar sem ég hef 
verið að bryðja talsvert af bólgu-
eyðandi töflum vegna hinna 
meiðslanna. Ég fer svo í maga-
speglun á morgun [í dag] og þá 
kemur ástand magans í ljós. Ann-
ars er ég bara kominn heim og 
mér líður vel,“ sagði Jónatan 
brattur eins og venjulega.

Ég féll ekki í yfirlið

Skagamaðurinn Pétur 
Pétursson verður hægri hönd 
landsliðsþjálfarans Ólafs 
Jóhannessonar næstu tvö árin. 
Samningar þess efnis voru undir-
ritaðir í gær. Að Ólafur skuli hafa 
leitað til Péturs kemur mörgum á 
óvart og þá ekki síst Pétri sjálf-
um.

„Ég spurði Óla hvort hann hefði 
dottið á hausinn ofan í grunninn 
þar sem hann var að smíða. Hann 
kvað svo ekki vera,“ sagði Pétur 
við Fréttablaðið í gær aðspurður 
um símtalið frá Ólafi en Pétur 
þekkir Ólaf sama sem ekki neitt. 
„Við eigum okkur enga sögu og 
þekkjumst lítið. Höfum þó setið 
saman á leikjum en lengra nær 
það nú ekki. Ég var mjög hissa 
þegar hann hringdi í mig.“

Pétur hefur haldið sig frá sviðs-
ljósinu síðan hann hætti með KR 
sumarið 2001 en hann gerði KR að 
Íslandsmeisturum sumarið á 
undan. Hann þjálfar 2. flokk hjá 
Breiðabliki sem stendur og var að 
byrja sitt þriðja ár með flokkinn. 
Hann mun halda þjálfun Blika-
strákanna áfram en þess utan er 
Pétur með sína eigin ljósmynda-
stofu.

„Mér líst vel á að taka þessari 
áskorun. Manni verður ekkert 
boðið þetta aftur. Annað hvort 
hefur maður áhuga á að gera þetta 
einu sinni eða ekki,“ sagði Pétur 
en hann segist hafa náð vel saman 
með Ólafi er þeir byrjuðu að 
spjalla um landsliðið. 

„Það var ótrúlegt hvað við 
vorum sammála enda báðir sveita-
strákar. Ég var sammála því sem 
Óli sagði um landsliðið og svo er 
spurning hvort þetta gangi upp 
hjá okkur. 

Ég ætlaði mér ekkert að fara 
aftur á stóra sviðið og bjóst ekki 
við að þessi staða kæmi upp. Ég 
dró mig vísvitandi út úr sviðsljós-
inu á sínum tíma og hef í raun 
engan sérstakan áhuga á að vera í 
sviðsljósinu.

Það er fínt að fara út á völl og 
allt það en ég get vel verið án alls 
sem fylgir þessu. Það er þá kannski 
ágætt að geta bent á þjálfarann 
þegar hringt er í mann,“ sagði 
Pétur léttur á því og hló dátt en 
hann segist hafa hætt að þjálfa hjá 
KR á sínum tíma þar sem hann 

hafði ekki lengur gaman af því 
sem hann var að gera.

„Það var ekkert launungarmál á 
sínum tíma að það var alls ekki 
auðvelt að þjálfa hjá liði eins og 
KR. Ef maður hefur ekki gaman af 
því sem maður er að gera þá á 
maður að hætta. Það var þannig í 
mínu tilviki. Ég vann titil með KR 
en því fylgdi engin ánægja á eftir. 
Það var svolítið skrítið og þá fatt-
aði ég að þetta var ekki lengur 
gaman og því sneri ég mér að 
öðru,“ sagði Pétur.

Pétur Pétursson var í gær ráðinn aðstoðarþjálfari íslenska landsliðsins við hlið 
Ólafs Jóhannessonar sem var ráðinn landsliðsþjálfari í byrjun vikunnar. Pétur 
segir að það hafi komið sér algjörlega í opna skjöldu er Ólafur leitaði til hans.

 Búningastjóri ítalska 
knattspyrnuliðsins Lecce lést í 
gær eftir að hafa orðið fyrir 
eldingu eftir æfingu liðsins á Via 
del Mare-leikvanginum. Lecce er 
91 þúsund manna borg á suð-
austurströnd Ítalíu.

Hinn 42 ára gamli Antonio De 
Giorgi var að ganga frá eftir 
æfingu og á leið í átt að búnings-
klefanum þegar eldingunni laust í 
hann.

Þjálfarinn Giuseppe Papadop-
ulo og yfirmaður íþróttamála 
félagsins, Guido Angelozzi, stóðu 
rétt hjá en sluppu ómeiddir. 
Lecce hefur þegar lagt inn beiðni 
um að leik liðsins við Cesena um 
helgina verði frestað.

Varð fyrir eld-
ingu og dó

 ÍR-ingar hafa samið 
við Ray Cunningham, 28 ára 
gamlan og 199 cm framherja sem 
hefur spilað í minni atvinnu-
mannadeildum Bandaríkjanna frá 
því að hann kláraði háskólaferil 
sinn 2001. 

Cunningham leysir af Sonny 
Troutman sem byrjaði tímabilið 
með ÍR-ingum en var látinn fara 
eftir slaka frammistöðu. Cunning-
ham lék með Minot SkyRockets í 
CBA-deildinni á síðasta tímabili 
og var þá með 17,4 stig og 7,4 
fráköst að meðaltali í leik auk 
þess að nýta 46,3 prósent þriggja 
stiga skota sinna. 

Cunningham lék á sínum tíma 
með Murray State háskólanum 
þar sem hann var með 11,3 stig og 
6,8 fráköst á sínu besta ári 1999-
2000.

ÍR-ingar komn-
ir með Kana

 Micah Richards, 
varnarmaðurinn snjalli hjá 
Manchester City, meiddist á hné í 
1-0 sigri á Bolton í deildarbikarn-
um í vikunni og gæti misst af 
landsleikjum Englands um 
miðjan mánuðinn. 

Richards var borinn af velli 
eftir að hafa fest takkana í 
grasinu og snúið upp á hnéð. 
England spilar vináttuleik við 
Austurríki 16. nóvember og 
lokaleik sinn í undankeppni EM 
við Króatíu fimm dögum síðar. 

Gæti misst af 
Króatíuleiknum

 Svissneska tenniskonan 
Martina Hingis hefur játað að 
hafa fallið á lyfjaprófi á 
Wimbledon-mótinu. Efnið sem 
fannst í sýni Hingis var kókaín.

„Ég féll á lyfjaprófi en ég hef 
samt aldrei tekið nein lyf. Ég er 
algjörlega saklaus í þessu máli,“ 
sagði Hingis, sem er 27 ára. Hún 
tilkynnti á sama tíma að hún væri 
hætt tennisiðkun í annað sinn á 
ferlinum vegna meiðsla.

Kókaín í sýni 
Hingis
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 Einn allra besti sóknar-
maður Iceland Express-deildar
karla í körfubolta hefur ákveðið 
að spila með 1. deildarliði Breiða-
bliks næstu tvö tímabil. 

„Ég ákvað þetta sjálfur og fékk 
stuðning frá Fjölni til þess að fara. 
Þeir skildu mig og mína afstöðu og 
ég er mjög þakklátur fyrir það,” 
segir Sovic, sem segir ekki hafa 
komið til greina að fara í annað 
félag.

„Það vó þungt í minni ákvörðun 
að Breiðablik er með gott lið og að 
ég gæti spilað í Iceland Express-
deildinni sem fyrst aftur. Ég valdi 
líka að fara til Breiðabliks út af 
Einari Árna þjálfara. Ég hef mikla 
trú á honum og ég get vonandi 
hjálpað Breiðabliki að komast upp 
í Iceland Express-deildina. Það 
var minn fyrsti kostur í stöðunni 
að spila með Breiðabliki,“ sagði 
Sovic, sem hefur gert frábæra 
hluti með Fjölni undanfarin ár. 
Það eru örugglega fáir búnir að 
gleyma því þegar hann lék veikur 
gegn Tindastóli í síðustu umferð-
inni síðasta vor en hjálpaði Fjölni 
til þess að halda sæti sínu með því 
að skora 41 stig og taka 13 fráköst 
í sjö stiga sigri.

„Mér fannst þetta vera rétti tím-
inn til þess að yfirgefa Fjölni. Tím-

inn hjá Fjölni var mjög góður og 
ég var mjög ánægður með þau 
þrjú og hálft ár sem ég eyddi í 
Grafarvoginum. Það var best í 
stöðunni fyrir alla að ég færi,“ 
sagði Nemanja Sovic. „Byrjunin á 

tímabilinu er búin að vera erfið og 
það er mín tilfinning að liðinu 
muni ganga betur án mín,“ sagði 
Sovic en Fjölnir tapaði þremur af 
fyrstu fjórum leikjum sínum í Ice-
land Express-deildinni. Sovic átti 

mjög góðan dag í eina sigrinum, 
sem kom gegn Stjörnunni, en hann 
kom þá með 20 stig, 10 fráköst og 
5 varin skot inn af bekknum. Sovic 
hefur byrjað á bekknum í öllum 
leikjunum en spilaði það eitthvað 
inn í ákvörðun hans? 

„Það var erfitt fyrir mig að taka 
því að ná ekki að vinna mér sæti í 
byrjunarliðinu en það var þó ekki 
aðalástæðan fyrir því að ég vildi 
fara,“ sagði Sovic. Hann hætti 
einnig þjálfun kvennaliðs Fjölnis, 
sem hefur tapað öllum leikjum 
sínum í vetur en engu að síður 
staðið sig vel í frumraun sinni í 
efstu deild.

„Það var mjög erfitt að yfirgefa 
kvennaliðið og mér líður verst út 
af því. Ef stelpurnar fá bandarísk-
an leikmann geta þær gert ýmis-
legt í þessari deild. Ég er mjög 
ánægður með þær hingað til í 
vetur, þær eru að standa í liðunum 
og eru ekki að tapa leikjunum illa 
þrátt fyrir að spila ekki með 
bandarískan leikmann. Það sýnir 
okkur að það er mikið varið í 
þessar stelpur því öll önnur lið 
deildarinnar eru með bandarískan 
leikmann innan sinna raða,“ segir 
Sovic, sem ætlar að spila sinn 
fyrsta leik með Breiðabliki gegn 
Ármanni/Þrótti í kvöld. 

Best fyrir alla að ég fór frá Fjölni

 Lebron James, sem 
leiddi Cleveland Cavaliers inn í 
lokaúrslit NBA-deildarinnar í 
sumar, var ískaldur í fyrsta leik 
tímabilsins þegar Cleveland 
tapaði með 18 stiga mun á 
heimavelli, 74-92, fyrir Dallas. 

James skoraði aðeins 10 stig í 
leiknum, klikkaði á 9 af 11 
skotum sínum og tapaði 5 boltum, 
sem er slakasta frammistaða 
hans á ferlinum í opnunarleik 
tímabilsins.

„Þetta er bara fyrsti leikurinn 
og vonandi getum við gleymt 
honum sem fyrst. Við spiluðum 
illa en svona hefur þetta verið allt 
undirbúningstímabilið. Við erum 
ekki að gera neitt rétt,“ sagði 
James og þjálfarinn Mike Brown 
orðaði þetta á einfaldan hátt. „Við 
vorum bara rassskelltir. Dallas 
kom hingað og gerði það sem liðið 
vildi í vörn sem sókn,“ sagði 
Brown.

Lebron gat ekki 
neitt í stórtapi

 Reggina, lið landsliðs-
mannsins Emils Hallfreðssonar, 
rak í gær þjálfara sinn, Massimo 
Ficcadenti, í kjölfar þess að liðið 
tapaði 1-3 á heimavelli fyrir 
Livorno og settist fyrir vikið á 
botn deildarinnar. 

Reggina á enn eftir að vinna 
sinn fyrsta sigur í deildinni í 
vetur en liðið hefur fengið fimm 
stig út úr 10 leikjum. Renzo 
Ulivieri, sem þjálfaði áður lið 
Bologna, mun að öllum líkindum 
taka við liðinu og þá er að sjá 
hvort Emil, sem hefur verið í 
byrjunarliðinu í öllum leikjunum, 
haldi sæti sínu í liðinu. 

Emil hefur staðið sig vel með 
Reggina og fengið góða dóma 
fyrir frammistöðu sína en hann 
hefur ekki verið í sigurliði síðan 
hann hjálpaði íslenska landsliðinu 
að vinna Norður-Íra 12. septem-
ber síðastliðinn. 

„Ég er búinn að standa mig það 
vel að ég hlýt að fá tækifæri 
áfram, en maður veit þó aldrei. 
Ég reyni bara að geta eitthvað 
áfram og ég hef líka fulla trú á 
því að liðið rífi sig upp úr þessari 
lægð,“ sagði Emil í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Þjálfarinn var 
rekinn í gær
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 Keflavíkurliðið er enn 
taplaust í Iceland Express-deild 
karla í körfubolta eftir að hafa 
valtað yfir ÍR suður með sjó í gær-
kvöldi. ÍR hélt í við Keflavík fram-
an af en sigurinn var á endanum 
mjög öruggur, 110-79.

Keflvíkingar höfðu frumkvæðið 
í fyrri hálfleik og voru alltaf skrefi 
á undan. ÍR-ingar misstu þá aldrei 
langt frá sér fyrr en í upphafi 
annars leikhluta þegar heima-
menn náðu tíu stiga forystu. Bar-
áttuglaðir Breiðhyltingar unnu þó 
upp muninn aftur en góður leik-
kafli Keflvíkinga undir lok fyrri 
hálfleiks skilaði þeim þó þrettán 

stiga forystu í hálfleik, 52-39.
Í seinni hálfleik réðu Keflvík-

ingar gangi leiksins þar sem þeir 
juku muninn jafnt og þétt. Bikar-
meistarar ÍR réðu lítið við hraðan 
leik Keflavíkur og munurinn orð-
inn nítján stig við upphaf loka-
fjórðungsins. Spurningin í fjórða 
leikhluta var einungis hversu stór 
sigur Keflavíkur yrði, sem varð á 
endanum þrjátíu og eitt stig.

Sigurður Ingimundarson, þjálf-
ari Keflavíkur, hrósaði vörninni 
mikið. „Við vorum að spila rosa-
lega góða vörn hérna í dag. Hún 
skilaði okkur auðveldum stigum 
og því fór sem fór,“ sagði Sigurður, 

sem sagði ÍR-inga þó alltaf bar-
áttuglaða. „ÍR berst alltaf mikið 
og þeir voru að fá nýjan útlending 
þannig það er kannski ekki mikið 
að marka þennan leik hjá þeim. 
Stigaskorið dreifðist vel hjá okkur 
og því var erfitt fyrir þá að vita 
hvern þeir áttu að dekka.“ Hann 
spáir ekki mikið í sigrana fimm. 
„Mótið er svo nýbyrjað að það 
skiptir engu máli núna hvað við 
erum búnir að vinna marga leiki,“ 
sagði Sigurður að lokum.

ÍR-ingar engin fyrirstaða fyrir Keflvíkinga

 Íslandsmeistarar KR 
halda áfram að gera Njarðvíkinga 
gráhærða með ævintýralegum 
sigrum gegn grænu ljónunum. 
Helgi Már Magnússon sendi 
Njarðvíkinga tómhenta heim úr 
Vesturbænum í gær er hann sökkti 
ótrúlegri þriggja stiga körfu um 
leið og leiktíminn rann út í gær.

Það verður að segjast eins og er 
að fyrri hálfleikur stóð ekki vænt-
ingum. Áhorfendur voru færri en 
vonast hafði verið til og öll stemn-
ing var talsvert róleg. Hún skilaði 
sér inn á völlinn þar sem leikmenn 
voru fullrólegir í tíðinni. Sú ákefð 
og grimmd sem maður átti von á 
var víðsfjarri allan hálfleikinn og 
leikurinn hægur og ekki sérstak-
lega vel spilaður.

KR tók fljótlega frumkvæðið í 
fyrsta leikhluta, þökk sé góðum 
leik Helm sem skoraði 11 stig í 
leikhlutanum og Darra sem setti 
niður tvær þriggja stiga körfur. 
Meistararnir leiddu þrátt fyrir 
það aðeins með einu stigi eftir 
fyrsta leikhlutann, 20-19. KR var 
áfram ívið grimmari aðilinn þó 
svo Vesturbæingar væru fjarri 
því að þurfa róandi. Njarðvíking-
ar voru ragir, leituðu stanslaust 
inn í teiginn og ógnin að utan var 
engin hjá þeim. Munurinn í leik-
hléi var sex stig, 43-37, og áhorf-

endur fegnir því að komast í flat-
bökurnar enda röðin orðin löng 
áður en fyrri hálfleikur var allur. 
Það segir sína sögu.

Þriðji leikhluti var einvígi á 
milli Fogel og Long framan af sem 
skoruðu grimmt. Stóru mennirnir 
hjá Njarðvík – Egill og Friðrik – 
komu svo sterkir inn með þriggja 
stiga körfum og það kveikti í gest-
unum, sem náðu frumkvæðinu og 
þeir héldu því til loka leikhlutans. 
Munurinn tvö stig þegar einn 
fjórðungur var eftir, 65-67.

Vörn KR small í gírinn í fjórða 
leikhluta og fyrir vikið náði KR 
strax fínni forystu, 74-67. Fyrsta 
karfa Njarðvíkinga kom ekki fyrr 
en fjórar og hálf mínúta voru liðn-
ar af leikhlutanum en þá setti 
Sverrir niður þrist. Það reyndust 
vera einu stig Njarðvíkinga í sex 
mínútur af leikhlutanum en það 
kviknaði svo um munaði á þeim 
grænu undir lokin.

Þeir komust yfir, 77-78, þegar 
lítið var eftir af leiknum og loka-
mínúturnar voru æsispennandi 
þar sem aðeins munaði stigi á lið-
unum. Egill kom þeim í 79-80 og 
Fogel klikkaði í næstu sókn. KR 
braut á Jóhanni, sem fór á línuna 
þegar aðeins sjö sekúndur voru 
eftir. Hann skoraði úr öðru vítinu, 
79-81. KR tók leikhlé, Brynjar 

brunaði síðan upp og gaf niður í 
hornið á Helga Má, sem setti niður 
körfuna þó svo að Long bryti á 
honum.

„Þetta var algjör grísakarfa,“ 
sagði Helgi Már brosmildur í 
leikslok. „Hann varði frá mér 
fyrsta skotið mitt í leiknum og ég 
skaut því hátt og hann endaði ofan 
í. Ég tek það. Þetta var ljúft en við 
þurfum að bæta mikið fyrir Kefla-
víkurleikinn.“

Teitur Örlygsson, þjálfari Njarð-
víkur, var eðlilega svekktur. „Þetta 
var alveg ógeðslega svekkjandi og 
verra að geta ekkert gert í þessu 
síðan,“ sagði Teitur, sem bar engu 
að síður höfuðið hátt. „Ég er hrika-
lega ánægður með strákana, sem 
voru komnir með leikinn en það 
var lítið við þessari körfu að gera. 
Við sýndum samt í leiknum að við 
erum meðal þeirra bestu.“

Helgi Már Magnússon tryggði Íslandsmeisturum KR ævintýralegan sigur á Njarðvík, 82-81, með þriggja 
stiga körfu um leið og leiktíminn rann út. Brotið var á Helga í skotinu en boltinn fór samt ofan í körfuna.

Breski íþróttamálaráð-
herrann Gerry Sutcliffe gagn-
rýndi laun atvinnuknattspyrnu-
manna í gær. 

„Ég óska Johns Terry góðs 
gengis en ég tel það vera 
fáránlegt að hann sé að fá 150 
þúsund pund í laun á viku,“ sagði 
Sutcliffe, sem er nýtekinn við, en 
Terry fær rúmar átján milljónir 
íslenskra króna í laun á viku 
samkvæmt nýjum samningi við 
Chelsea.

Íþróttamálaráðherrann talaði 
enn fremur um að fótboltamenn 
ættu í mikilli hættu á að fjar-
lægjast venjulegt fólk og 
einangra sig frá öðrum á 
Bretlandi yrði þróunin áfram í 
sömu átt.

Leikmenn fá fá-
ránlega há laun

Iceland Express-deild karla:





Sama gamla tuggan



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO
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„Ég hlusta á útvarpið meðan ég 
keyri og fylgi alltaf sömu dag-
skrá. Frá klukkan sex til níu á 
morgnana hlusta ég á Bylgjuna 
en þá tekur Útvarp Saga við til 
tíu. Svo stilli ég aftur á Bylgj-
una og hlusta á Ívar, vin minn. 
Bylgjan er spiluð þar til kemur 
að kvöldfréttum á Rás 2.“

„Mér var tilkynnt þetta ekki alls fyrir löngu. Maður 
fær engar nákvæmar skýringar heldur bara tilkynn-
ingu,“ segir rithöfundurinn Sigurður Pálsson en 
Frakklandsforseti hefur ákveðið að sæma hann 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite eða riddara-
krossi frönsku heiðursorðunnar. Sigurður þarf 
trúlega ekki að fara til Frakklands til að veita henni 
viðtöku heldur mun sendiherra Frakka hér á landi 
væntanlega sjá um það fyrir forsetann. „Enda skilst 
mér að Sarkozy sé ákaflega upptekinn maður,“ segir 
Sigurður en bætir því við að hann taki við orðunni af 
auðmýkt og stolti. Rithöfundurinn segist reyndar 
ekki vera vel að sér í orðum í þessari merkingu en 
honum skiljist að riddarakross frönsku heiðursorð-
unnar tilheyri frönsku heiðursfylkingunni.

Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem Frakkar heiðra 
Sigurð fyrir störf hans því fyrir sautján árum fékk 
hann riddaraorðu lista og bókmennta af hálfu 
menningamálaráðherra Frakka, Jack Lang. Til 
gamans má geta þess að breski hjartaknúsarinn Jude 
Law fékk þá orðu fyrr á þessu ári. 

Sigurður gerir einmitt upp árin sín í París, frá 

1967 til 1982, í sinni nýjustu bók sem kallast einfald-
lega Minnisbók. „Þetta er búið að vera í vinnslu mjög 
lengi og ég var þó nokkurn tíma að finna rétta 
taktinn. En svo fyrir þremur árum fór þetta að koma 
og ég er mjög sáttur,“ útskýrir Sigurður en hann var 
nýorðinn nítján ára þegar hann lagði land undir fót 
og hélt til Toulouse í Suður-Frakklandi „Ég var síðan 
kominn tímanlega til Parísar áður en stúdentabylt-
ingin hófst 1968,“ útskýrir Sigurður en þar lærði 
hann meðal annars hvernig á að verjast táragasi með 
klút vættum í sítrónusafa og forðast að vera króaður 
inni af óeirðalögreglu. 

Og skáldið ætlar að taka þátt í óvenjulegri en 
franskri kynningu að frumkvæði tískuvöruverslun-
arinnari Liborius sem hyggst hafa Minnisbókina í 
sérstakri forsölu hinn þriðja nóvember. „Þetta er 
eitthvað sem ég þekki vel frá Frakklandi þar sem 
úrvalsbúðir bjóða upp á slíka þjónustu. Og svo er 
bara gaman að taka þátt í þessari nýjung í kynningu 
á bókum sem kemur sér vonandi vel fyrir bóksöl-
una,“ segir Sigurður en hann verður á staðnum og 
áritar bókina.

„Það er alltaf stórt verkefni að 
skrifa handrti að bíómynd og það 
er jafnvel erfiðara þegar það er 
saga eða bók sem liggur til grund-
vallar,“ segir Margrét Örnólfsdótt-
ir en hún og Inga Lísa Middleton 
eru að skrifa kvikmyndahandrit
eftir bók Guðrúnar Helgadóttur, 
Öðruvísi dagar. Áætlað er að kvik-
myndin fari í framleiðslu á næstu 
tveimur árum en Inga Lísa mun 
væntanlega leikstýra henni. Kvik-
myndafyrirtækið Zik Zak fram-
leiðir en eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst verður þetta í fyrsta 
skipti frá því Þráinn Bertelsson 
leikstýrði Jóni Oddi og Jóni Bjarna 
fyrir 26 árum að bók eftir þennan 
ástsælasta barnabókahöfund 

þjóðarinnar er færð upp á hvíta 
tjaldið.

Íslenskar barnamyndir hafa 
ekki átt upp á pallborðið hjá 
íslenskum kvikmyndagerðar-

mönnum um þó nokkurt skeið. 
Margrét er nánast handviss um að 
síðasta barnamyndin í fullri lengd 
hafi verið Regína sem frumsýnd 
var árið 2001. En nú virðist hins 
vegar vera bjartara fram-
undan, Dugguholufólk 
Ara Kristinssonar 
verður frumsýnd á 
næstunni og Zik Zak 
undirbýr nú gerð kvik-
myndarinnar Gaura-
gangs eftir sam-
nefndri metsölubók 
Ólafs Hauks 
Símonarsonar. 
„Hálfgerð lægð 
hefur verið í gerð 
barnamynda hér á 

landi í þó nokkurn tíma og það 
hefur jafnvel verið kvartað yfir 
því á erlendum barnamyndahátíð-
um að það hafi vantað slíkar 
myndir frá Íslandi,“ segir Mar-
grét og bætir því við að það sé nú 
ekki alveg jafn hættulegt og það 
líti út fyrir í fyrstu að gera íslenska 
barnamynd. „Þær hafa fengið fína 
dreifingu á Norðurlöndum og 
Þýskalandi og lifa lengi á mynd-

bandaleigunum.“   

Ný kvikmynd úr efniviði Guðrúnar Helgadóttur

Jón Ásgeir Jóhannesson, starfandi 
stjórnarformaður Baugs, og unn-
usta hans til margra ára, Ingibjörg 
Pálmadóttir, munu ganga í hjóna-
band hinn 17. nóvember næstkom-
andi. Athöfnin fer fram í Dóm-
kirkjunni en eftir það er um 300 
manns boðið til veislu í Hafnar-
húsinu.

„Þú færð mig ekki til að segja 
neitt um þetta,“ segir Hjálmar 
Jónsson dómkirkjuprestur en 
heimildir Fréttablaðsins herma að 
hann muni gefa parið saman. Ekki 
náðist í Jón Ásgeir í gærdag.

Mikil leynd hefur hvílt yfir 
brúðkaupsáformunum og fóru 
fregnirnar ekki að spyrjast út fyrr 
en á miðvikudag þegar boðskortin 
voru send út.

Val Jóns Ásgeirs og Ingibjargar 
á veislusal þykir athyglisvert. 
Soffía Karlsdóttir, kynningarstjóri 
Listasafns Reykjavíkur, segir þó 
algengt að einkaveislur séu haldnar 
í Hafnarhúsinu. „Það er mjög mikil 
spurn eftir því að leigja húsið. Við 
leigjum það út um næstum því 
hverja helgi,“ segir Soffía, sem 
leggur áherslu á að veislur sem 
þessar bitni ekki á starfsemi safns-
ins. En hvað kostar það fyrir brúð-
hjón að leigja Hafnarhúsið? „350 
þúsund. Og þá er innifalin uppsetn-
ing á tjaldinu yfir portið.“ 

Brúðkaup ársins eftir tvær vikurGnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

STÓR HUMAR  •  RISARÆKJUR
LÚÐA •  SKÖTUSELUR  •  HÖRPUSKEL

skréttir i sparifötum





Út er komin hin klassíska barna-
bók Tíu litlar skipamellur eftir 

Metúsalem frá Munaðarnesi, eitt 
ástælasta skáld þjóðarinnar. Hver 
man ekki eftir vísunum um 
gálurnar tíu sem týna tölunni ein 
af annarri í sprútttunnum, nælon-
sokkabuxnasnörum og ilmvatns-
fnyk á slippstöð suður með sjó? 

af Ástandinu setti 
Metúsalem þessa kviðlinga saman 
á fimmta áratug síðustu aldar til 
að brýna fyrir litlum tátum hvernig 
getur farið ef þær eru of útbærar 
á blíðu sína í þeim tilgangi að ná 
sér í tyggigúmmí og annan lúxus-
varning sem bandarískir dátar og 
togarasjómenn hafa upp á að bjóða. 
Vísurnar koma öllum í sólskins-
skap og hafa haft ofan af fyrir 
nokkrum kynslóðum skólabarna 
en einhverra hluta vegna verið 
ófáanlegar um langt skeið. 

þjóðkirkjan rétti sam-
kynhneigðum sáttahönd á presta-
stefnu þegar komist var að þeirri 
niðurstöðu að leyfa  prestum sem 
það vilja að staðfesta greftrun 
homma og lesbía – í vígðri mold og 
allt. Talsmenn þjóðkirkjunnar telja 
það aftur á móti of stórt skref að 
tala um útfarir samkynhneigðra 
eins og hverja aðra jarðarför. 
Félagar úr stétt kristilegra góð-
borgara telja enn fremur að það 
samræmist ekki íslenskri málvenju 
að orðin jarðarför og lesbía og/eða 
hommi komi fyrir í sömu andrá. Í 
viðleitni sinni til að brúa bilið milli 
sannkristinna og samkynhneigðra 
hafa þeir aftur á móti stungið upp á 
nokkrum orðum sem nota mætti í 
stað staðfestra greftrana, til dæmis 
hommaför og dyslesbía.

hefur
ákveðið að afnema vöru- og stimpil-
gjöld. Hann telur aftur á móti ekki 
rétt að gera það í einu vetfangi 
heldur í nokkrum áföngum. Í fyrsta 
lagi er það gert til að hlífa neytend-
um, sem munu að öllum líkindum 
ekki ráða við óheft aðgengi að hand-
sápu, kakódufti og svampbotna-
tertum á svo lækkuðu verði að í 
sumum tilfellum stappa kjörin 
nærri raunvirði. 

öðru lagi þykir sanngjarnt að 
kaupmenn, og aðrir sem hag hafa 
af, fái að aðlagast breyttu kerfi og 
auka álagningu smátt og smátt til að 
vega upp það tekjutap sem… ja, ein-
hver annar en þeir yrði fyrir við 
þessa breytingu. Smyrji þeir öllu á í 
einu er hætt við að til átaka komi 
milli kaupmanna og neytenda – 
reyndar aðallega í formi langra og 
gífuryrtra lesendabréfa – en sýnt 
þykir að yrðu öllum til armæðu og 
engum til hagsbóta. 

Nokkur 
framfaramál
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Volkswagen Passat er grænn bíll

• 16” álfelgur • Fjarlægðarskynjarar að aftan og framan
• Skyggðar rúður • Silfurlitir þakbogar 
• Aftengjanlegt dráttarbeisli • Hiti í framsætum 
• Aksturstölva • 230V tengi í farþegarými
•  Leðurklætt stýri 

Við getum nú boðið takmarkað magn af Passat Variant með geysiöflugri 140 hestafla 
2,0 TDI® dísilvél sem eyðir aðeins 6,7 lítrum á hundraðið í blönduðum akstri. Sítengt 
aldrif (4Motion) gerir vetraraksturinn að magnaðri upplifun.

Innifalinn 285.000 kr. aukahlutapakki

Aukahlutapakki að verðmæti

285.000 kr. innifalinn.

Einnig fylgja vönduð vetrardekk

að verðmæti 70.000 kr.
285.000 kr.

70.000 kr. 

Passat Variant TDI® 4Motion

kostar aðeins 3.350.000 kr. 


