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á höfuðborgarsvæðinu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

M
o

rg
u

n
b

la
ð

ið

F
ré

tt
a
b

la
ð

ið

D
V

41%

73%

4%

Samkkkkk tvæmt ææ fjfævævæSa fj

0%00%

un Capacenaceunjölmiðliðliðlðlðiðlakiðlaköönnuakakööjöl u

DD

Fjölskylduvænar gjafir 
sem koma á óvart ung

FÉLAGSMIÐSTÖÐVABLAÐIÐ

FYLGIR Í DAGFYLGIR Í DAG
Linda Björk Þórðardóttir, lögreglukona, er í óða
önn að búa sig undir keppni í Ice Fitness sem
fer fram hinn sautjánda nóvember í Laugardals-
höll. Fitan fær að fjúka síðustu vikurnar án þess
þó að ganga á vöðvastyrkin

ur þar sem þær koma fram í bikiníi svo sjáist vel 

þjálfaðir og fallega vöðvaðir líkamar í góðu sam-
ræmi, þannig að keppnin tekur til styrks þ l
útlits.
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fyrirtækjagjafir              ÞRIÐJUDAGUR 6. NÓVEMBER 2007

 „Mig langaði að gefa allan 
peninginn,“ segir Kjartan Orri 
Þórsson, fjórtán ára piltur sem 
gaf 30 þúsund krónur af ferm-
ingarpeningunum sínum í söfnun 
fyrir byggingu barnaskóla í 
Pakistan.

Það var hjálparstarfsnefnd Fjöl-
brautaskólans við Ármúla sem 
stóð að söfnuninni í samstarfi við 
ABC barnahjálp. Fulltrúar söfn-
unarinnar segja framlag Kjartans 

hafa verið stærsta framlag 
einstaklings.

Guðrún Lilja Númadóttir, 
móðir Kjartans, segir son 
sinn hafa velt því vandlega 
fyrir sér hvort hann ætti að 
fermast. Eftir að ákvörðunin 
var tekin var hann staðráðinn 
í að gefa allar peningagjafir 
til hjálparstarfs. „Hann fékk 
50 þúsund í allt. Við foreldrar hans 
kröfðumst þess samt að hann 

myndi eyða einhverjum 
hluta peninganna í sjálfan 
sig, þótt við værum afskap-
lega stolt af þessari 
ákvörðun hans,“ segir 
Guðrún.

„Hann var mjög ungur 
farinn að fylgjast með 
fréttum og hefur líklega 
haft fullmiklar áhyggjur 

af heimsmálunum í gegnum tíð-
ina.“

Stýrivextir hækka um 0,5 
prósentustig til viðbótar á vaxta-
ákvörðunardegi Seðlabankans í 
desember, gangi eftir ný spá grein-
ingardeildar Kaupþings.

Greiningardeildin segir kjara-
samninga og nýja stóriðju verða til 
þess að Seðlabanki Íslands hækki 
stýrivextina. „Þannig mun bank-

inn leggja síðbúna 95 refsipunkta á 
efnahagslífið í þessari stuttu vaxta-
hækkunarlotu,“ segir í spánni. 

Sleginn er sá varnagli að hækk-
unin gæti dregist fram á næsta ár 
verði ekki útséð með samningana 
eða stóriðjuna fyrir vaxtaákvörð-
unardaginn 20. desember næstkom-
andi. 

Refsivextir á efnahagslífið

„Honum þykja þessi 
laun niðurlægjandi sem og öðrum 
sem fá svipaðar upphæðir borg-
aðar fyrir mánaðarvinnu,“ segir 
Kristín J. Sigurjónsdóttir, trúnað-
armaður fatlaðra, um þær 4.200 
krónur sem einhverfum manni er 
greitt fyrir mánaðarstarf á hæf-
ingarstöðinni Bjarkarási, en ofan 
á það fékk hann 300 krónur í yfir-
vinnu í október. 

Bjarkarás er ekki svokallaður 
verndaður vinnustaður heldur er 
staðnum ætlað að veita þeim sem 
hafa hvað mesta fötlun starfs-
þjálfun, afþreyingu auk starfa 
sem til að mynda felast í pökkun 
og álímingum fyrir fyrirtæki og 
stofnanir. 

Þau svör fengust hjá Bjarkar-
ási að launaseðillinn mannsins 
væri fyrir mánaðarstörf en það 
tíðkaðist jafnan ekki að greiða 
fólki laun fyrir þá vinnu sem það 
innti af hendi á hæfingarstöðinni. 
Sumum væru þó greidd laun sem 
þá væru þó frekar hugsuð sem 
umbun.

„Ég verð nú að viðurkenna að 
ég vissi ekki að þetta væru svona 
grátlegar upphæðir, þetta er 
alveg óhæft,“ segir Gerður Aagot 
Árnadóttir, læknir og formaður 
Þroskahjálpar. 

Hún segir sárt til þess að vita 
að sumir fengju enga umbun fyrir 
störf sín á hæfingarstöðvunum 
og nauðsynlegt væri að hugsa 
kerfið upp á nýtt. 

„Við eigum ekki að bjóða upp á 
svona kjör en það er staðreynd að 

Ísland er langt á eftir öðrum lönd-
um hvað þetta varðar,“ segir 
Gerður.

Kristín bendir á að sagt sé að 
tryggingabæturnar eigi að koma í 
stað launa þessa fólks. „ Það segir 
sig samt sjálft að auðvitað vill 

fólk fá laun fyrir störf sín. Það 
hefur lengi ríkt óánægja með 
þetta fyrirkomulag,“ segir Krist-
ín.

Hún telur að þótt fyrirkomu-
lagið sé löglegt sé ekki þar með 
sagt að það siðlegt.

Kristján Valdimarsson, for-
maður Hlutverks, samtaka um 
vinnu- og verkþjálfun, segir að 
best væri ef kjarasamningar yrðu 
gerðir milli verkalýðsfélaga og 
sveitarfélaga um launamál ein-
staklinga sem starfa á hæfingar-
stöðvum, eins og gert hafi verið 
við vinnustaði fatlaðra. 

„Persónulega finnst mér þetta 
afar lág greiðsla og finnst það 
eiga vera algert prinsippmál að 
ef hæfingarstöð tekur við verk-
efnum sem gefa af sér tekjur eiga 
þær allar að ganga til þeirra sem 
vinna vinnuna,“ segir Kristján.

-

Fatlaður með 
4.200 krónur í 
mánaðarlaun
Hæfingarstöðin Bjarkarás greiðir fötluðum nokkur 
þúsund krónur í mánaðarlaun. Niðurlægjandi, segir 
trúnaðarmaður fatlaðra. Talsmenn Bjarkaráss segj-
ast jafnan ekki greiða fólki laun fyrir vinnu sína.

Ég verð nú að viðurkenna 
að ég vissi ekki að þetta 

væru svona grátlegar upphæðir, 
þetta er alveg óhæft.

Æfir tvisvar alla virka 
daga fyrir keppnina
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Hæstiréttur hefur fram-
lengt gæsluvarðhald karlmanns um 
fertugt til 14. desember. Maðurinn 
var dæmdur í sumar í Héraðsdómi 
Reykjavíkur til að sæta sex ára 
fangelsi fyrir tilraun til mann-
dráps. Hann áfrýjaði dómnum til 
Hæstaréttar.

Manndrápstilraunin átti sér stað 
í apríl, eftir að til rimmu hafði 
komið út af fótboltaleik. Maðurinn 
stakk annan mann tvívegis með 
hnífi  í brjóstkassann. Önnur  stung-
an fór í gegnum brjóstvegg og kom 
við það gat á framvegg hjarta, sem 
olli lífshættulegri blæðingu inn í 
gollurhús. Sá slasaði var þegar 
færður á sjúkrahús, en meðan á 

skoðun stóð hrakaði honum 
skyndilega og fór í hjartastopp. Í 
kjölfar hjartahnoðs var gripið til 
bráðabrjóstholsaðgerðar, gollurhús 
opnað og hjartanu komið af stað 
með beinu hnoði og rafstuði. Í kjöl-
far þessa greindist rúmlega tveggja 
sentimetra stunguáverki á 
framvegg hjartans, með mikilli 
blæðingu. Var fingur settur í gatið, 
manninum gefið meira blóð og í 
framhaldi saumað fyrir. Tókst þar 
með að bjarga lífi hans.

Í dómi Hæstaréttar um fram-
lengt gæsluvarðhald yfir hnífa-
manninum kemur fram, að því skuli 
hann sæta meðan mál hans er til 
meðferðar fyrir Hæstarétti.

Hnífamaður áfram í gæslu

Bíll fór fram af 
eins metra háum vegg við safn-
aðarheimili Akureyrarkirkju í 
gærdag og lenti á tveimur kyrr-
stæðum bílum.
Ökumaðurinn, sautján ára 
stúlka, ruglaðist á bensíngjöf og 
bremsu þegar bíllinn rann til í 
hálku, þannig að bíllinn fór fram 
af veggnum.

Stúlkan slapp ómeidd, og hinir 
bílarnir voru mannlausir. Allir 
bílarnir eru gjörónýtir eftir 
áreksturinn.

Samkvæmt lögreglu féll lausa-
mjöll upp úr hádegi sem breytt-
ist fljótt í hálku. Ökumaðurinn 
hafi líklega ekki verið vanur að 
keyra við slíkar aðstæður, og því 
fór sem fór.

Steig óvart á 
bensíngjöfina

Tollgæslan á Suður-
nesjum stöðvaði á laugardag par 
við komuna til landsins. Fólkið 
reyndist vera með um 70 grömm 
af amfetamíni innvortis. 

Þetta er í fjórða skiptið á 
rúmum tveimur vikum sem upp 
kemst um fólk sem reynt hefur að 
smygla fíkniefnum innvortis til 
landsins, segir Eyjólfur Ágúst 
Kristjánsson, fulltrúi lögreglu- 
og tollstjórans á Suðurnesjum.

Skemmst er að minnast þess að 
lagt var hald á 40 kíló af amfeta-
míni í skútu í Fáskrúðsfjarðar-
höfn í september í svokölluðu 
Pólstjörnumáli. Líklegt er að 
málin tengist óbeint, enda ákveð-
inn skortur á fíkniefnum á mark-
aðnum, segir heimildarmaður 
sem kunnugur er  fíkniefnaheim-
inum.

Í dag eru fjórir í gæsluvarð-
haldi vegna smyglmálanna sem 
upplýst hafa verið undanfarnar 
vikur. 

Í öllum tilvikum var um hvít 
fíkniefni að ræða; kókaín og amf-
etamín. Eyjólfur segir að í tilvik-
unum fjórum hafi sjö manns reynt 
að smygla samtals um 800 grömm-
um af fíkniefnum innvortis.

„Við trúum ekki á tilviljanir í 
fíkniefnamálum. Þetta sýnir að 
við stöndum vaktina mjög 
grimmt. En það er eitthvert 
„trend“ í gangi, þetta eru mörg 
mál á stuttum tíma,“ segir Eyjólf-
ur. Hann segir miklar líkur á því 
að í einhverjum tilvikum sé um 
svokölluð burðardýr að ræða.

Mál parsins sem stöðvað var 
við komuna á laugardag telst upp-
lýst, og var ekki krafist gæslu-

varðhalds í því tilviki. Um var að 
ræða karl á fertugsaldri sem var 
með um 50 grömm af amfetamíni 
innvortis, og konu á þrítugsaldri 
með um 20 grömm innvortis. 
Fólkið á sakaferil að baki tengdan 
fíkniefnum.

Fyrsta málið í þessari bylgju 
kom upp 18. október, þegar ein 

erlend kona var stöðvuð. Hún 
situr í gæsluvarðhaldi. 

Tvö mál komu upp 29. október. 
Í öðru komu tveir erlendir karl-
menn við sögu, báðir sitja í varð-
haldi. Í hinu tilvikinu var um tvær 
íslenskar stúlkur á átjánda ári að 
ræða. Önnur þeirra situr í gæslu-
varðhaldi.

Fíkniefnaþurrð eftir 
Fáskrúðsfjarðarmálið
Upp hefur komist um fjórar tilraunir til fíkniefnasmygls innvortis á Keflavíkur-
flugvelli á tveimur vikum. Trúum ekki á tilviljanir segir fulltrúi lögreglustjóra. 
Sjö smygluðu samtals um 800 grömmum af fíkniefnum. Fjórir sitja í varðhaldi.

 Ný nefnd heil-
brigðisráðherra sem hafa mun 
umsjón með 
fasteignum
spítalanna mun 
eiga sinn fyrsta 
fund á föstudag. 
Inga Jóna Þórðar-
dóttir, formaður 
nefndarinnar, 
segir að vinna við 
nýjan Landspítala 
muni byggja á 
grunni fram-
kvæmdanefndar
sem Alfreð 
Þorsteinsson
stýrði.

Hún segir að á fundi nefndar-
innar næstkomandi föstudag 
verði farið yfir stöðu mála. Ekki 
sé fyrirsjáanlegt að töf verði á
uppbyggingu nýs Landspítala við 
Hringbraut þrátt fyrir breytingar 
í fyrirkomulagi nefnda. Málin séu 
í góðum farvegi, búið að semja 
við danska ráðgjafa sem vinni nú 
að gerð frumáætlunar.

Engar tafir á 
nýjum spítala

Þorsteinn, á bara að virkja 
þetta lið með handaflinu?

Allir nemendur í grunn-
skólum landsins munu fá að 
minnsta kosti 
einnar klukku-
stunda íþrótta-
kennslu á dag 
verði hugmyndir 
tveggja þing-
manna að 
veruleika.

Þingmennirnir
Ellert B. Schram 
og Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir
hafa lagt fram á Alþingi tillögu 
þess efnis að þeim tilmælum 
verði beint til menntamálaráð-
herra að hún tryggi nemendum 
aukna íþróttakennslu við 
endurskoðun námskrár í 
grunnskólum.

Í greinargerð með frumvarp-
inu kemur fram að í dag eigi 
nemendur rétt á þriggja tíma 
íþróttaiðkun á viku, þar af einum 
tíma til sundkennslu. 

Íþróttakennsla 
aukin í skólum

Hjörleifur Kvaran, 
forstjóri Orkuveitu Reykjavík-
ur, segir að virði Geysis Green 
Energy, við sameininguna við 
Reykjavík Energy Invest, hafi 
reynst vera hátt í fimm milljörð-
um króna meira en hann taldi, 
miðað við bókfært virði eigna 
félagsins.

Hann lagði fram minnisblað 
á stjórnarfundi í Orkuveitunni 
á laugardag þar sem hann gerir 
grein fyrir því hvernig virði Geys-
is Green var metið í samrunanum. 
Stjórn og eigendur Orkuveitunn-
ar vissu ekki hvernig verðmæti 
Geysis Green var fundið fyrir 
sameininguna.

Munaði fimm 
milljörðum

 Bramafiskur, djúpsjávarfiskur sem 
veiðist reglulega við Ísland, fannst á dögunum 
við strendur Norfolk á Englandi. Er þetta í 
þriðja sinn sem slíkur fiskur finnst við strendur 
Bretlands á síðustu tveimur mánuðum, og þykir 
það benda til þess að fiskurinn sé að hefja 
innrás á hafsvæðið umhverfis Bretland. Einn 
slíkur fiskur fannst við Bretlandsstrendur árið 
2005 en þá voru 33 ár síðan hann fannst þar 
síðast. Fréttavefur BBC segir frá þessu.

Gunnar Jónsson fiskifræðingur telur að 
fiskurinn ferðist í auknum mæli að Bretlands-
eyjum vegna hlýnunar sjávar. Í frétt BBC segir 
að bramafiskur sé tiltölulega algengur við 
Ísland. Gunnar kveðst þó ekki vilja skrifa upp á 
það. Fyrst hafi slíkur fiskur veiðst við Ísland 
árið 1901 í Selvogi. „Síðan hefur alltaf þótt 
nokkur viðburður þegar það gerist.“

Fiskurinn er vígalegur í útliti, verður allt upp 
undir hálfur metri að lengd, hefur stærðarinnar 
tennur og minnir helst á píranafisk. „Já, hann 
er svona eins og friðsamari útgáfa af honum,“ 
segir Gunnar. Hann segir bramafiskinn þó ekki 
hættulegan, og eflaust ágætan til átu. 

 Tap DeCode, móðurfé-
lags Íslenskrar erfðagreiningar, á 
þriðja ársfjórðungi nam rúmlega 
24,2 milljónum dala, 1.439 millj-
ónum króna, á þriðja ársfjórð-
ungi. Það er um 36 milljónum 
króna meira en á sama fjórðungi 
í fyrra.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá félaginu. Tap félagsins fyrstu 
níu mánuði ársins nam 63,1 millj-
ón dala, jafnvirði 3.751 milljón 
króna. Það er 53 milljónum króna 
meira á sama tíma í fyrra.

Tekjur DeCode á þriðja árs-
fjórðungi námu 648 milljónum 
króna, 136 milljónum meira en á 
þriðja ársfjórðungi í fyrra. 

Tapað 3,8 millj-
örðum á árinu
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

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

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

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Corolla S/D Sol 
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 66.000 km
Verð: 1.200.000 kr. Skr.nr. JF-051

Toyota Aygo
1000 Bensín MM
Á götuna: 06.06 Ekinn: 19.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. KN-454

Toyota RAV4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 53.000 km
Verð: 2.750.000 kr. Skr.nr. OR-941

Toyota Corolla W/G 
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 28.000 km
Verð: 1.720.000 kr. Skr.nr. AS-253

Toyota Corolla S/D
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 31.000 km
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. SS-524

Toyota Corolla S/D
1600 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 11.00 Ekinn: 74.000 km
Verð: 850.000 kr. Skr.nr. UH-567

Toyota Corolla S/D
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 57.000 km
Verð: 1.380.000 kr. Skr.nr. PD-289

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 62.000 km
Verð: 1.090.000 kr. Skr.nr. PE-965

Toyota Land Cruiser 90
3000 Dísel 5 gíra
Á götuna: 06.01 Ekinn: 159.000 km 
Verð: 1.950.000 kr. Skr.nr. RM-868

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 57.000 km
Verð: 1.230.000 kr. Skr.nr. KL-885

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.640.000 kr. Skr.nr. ES-756

Toyota Yaris 
1300 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.02 Ekinn: 77.000 km
Verð: 950.000 kr. Skr.nr. SY-263

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR



 Fjöldi athugasemda vegna fyrirhug-
aðrar Bitruvirkjunar Orkuveitunnar á Hengilssvæð-
inu nálgast nú gamalt Íslandsmet athugasemda, en 
það er frá árinu 2001 og vegna Kárahnjúkavirkjun-
ar. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 
á föstudaginn, en í gær höfðu rúmlega 300 athuga-
semdir borist Skipulagsstofnun. 

Árið 2001 voru sendar 362 athugasemdir vegna 
framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun og var það 
Íslandsmet.

„Yfirleitt koma þær allar á síðustu stundu, segir 
Þóroddur Fr. Þóroddsson, sviðsstjóri umhverfissviðs 
hjá stofnuninni. Hins vegar sé ómögulegt að segja til 
um það. En hvað þýðir það að almenningur geri 
slíkar athugasemdir?

„Það er engin forskrift fyrir því hvaða áhrif þær 
geta haft,“ segir Þóroddur. „En þær eru allar vegnar 
og metnar.“

Það er svo framkvæmdaaðilinn, Orkuveita 
Reykjavíkur, sem fjallar um athugasemdirnar í 
matsskýrslu. Orkuveitan sendir skýsluna þá til
Skipulagsstofnunar, sem byggir álit sitt á henni.

Umhverfisverndar- og útivistarfólk hefur 
mótmælt virkjuninni harðlega. Á síðunni www.
hengill.nu má nálgast fyrirfram útfyllta athuga-
semd, sem senda má áfram til Skipulagsstofnunar. 
Afrit fær sveitarstjórn Ölfuss og umhverfisráð-
herra.

Petra Mazzetti, talsmaður síðunnar, segir þetta 
gert því flókið og tímafrekt geti verið fyrir fólk að 
setja sig inn í skipulags- og umhverfismál. „Kveikj-
an hjá okkur var nú bara að vekja athygli fólks á 
þessu fallega svæði sem er bara steinkast frá 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir hún.

Þótt endanleg ákvörðun liggi hjá sveitarfélaginu 
Ölfusi, bindur Petra vonir við að Orkuveita Reykja-

víkur hætti við framkvæmdina. Nú þegar hafi tvær 
virkjanir verið reistar á svæðinu en til standi að 
reisa þrjár til viðbótar. „Og við erum bara að biðja 
um að horfið verði frá einni þessara fimm virkjana,“ 
segir Petra.

Orkuveitan verður með kynningarfund um 
virkjunina klukkan 17 í höfuðstöðvum sínum í dag. 
Petra hvetur alla landsmenn til að mæta.

Við erum bara að biðja um að horfið verði 
frá einni þessara fimm virkjana.

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

Miklar sveiflur eru á 
fjármagnstekjuskatti, og hann er 
afar misjafn eftir landshlutum, 
sagði Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra í erindi á fjármálaráð-
stefnu sveitarfélaga í gær. Hann 
ítrekaði þar andstöðu sína við að 
sveitarfélög fengju hlutdeild í tekj-
um af fjármagnstekjuskatti.

„Ég fæ ekki séð hvaða röksemda-
færsla gæti verið að baki því að 
sveitarfélög eigi að hafa hlutdeild í 
skattstofni sem gefur hæsta sveit-
arfélaginu ekki tíu sinnum heldur 
hundrað sinnum meiri tekjur á 
íbúa en lægsta sveitarfélaginu, auk 
þess að búa við skattstofn sem 
sveiflast svo gríðarlega mikið frá 

einu ári til annars,“ sagði Árni.
Hann sagði heppilegra að ráð-

stafa tekjum í jöfnunarsjóð sveitar-
félaga eins og gert hefði verið, og 
skipta framlagi úr honum út frá 
þörf sveitarfélaganna.

Orð fjármálaráðherra urðu Stein-
grími J. Sigfússyni, formanni 
Vinstri grænna, tilefni til þess að 
taka málið upp á Alþingi. Þar sagði 
Steingrímur að Árni hefði nánast 
gefið sveitarfélögunum langt nef 
með ummælum sínum. Hann hefði 
slegið út af borðinu allar hugmynd-
ir um að sveitarfélögin fengju 
rýmri heimildir en þau hefðu í dag.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra varð fyrir svörum, og sagði 
hann unnið eftir yfirlýsingu frá 
því í mars síðastliðnum um 
aðgerðir til að greiða úr fjárhags-
vanda sveitarfélaga. Vandinn 
yrði leystur í samskiptum ríkis 
og sveitarfélaga. 

Betra að nýta jöfnunarsjóðinn

Íslandsmet í athuga-
semdum gæti fallið
Stefnir í að fleiri sendi Skipulagsstofnun athugasemdir vegna Bitruvirkjunar 
en vegna Kárahnjúkavirkjunar árið 2001. Heimasíða áhugamanna býður upp á 
tilbúna athugasemd. Orkuveita Reykjavíkur kynnir virkjunina í dag.

 Geimskutlan Discovery 
var losuð frá Alþjóðlegu geim-
stöðinni, ISS, í gær. Áður en hún 
heldur til jarðar mun hún fljúga 
umhverfis geimstöðina og taka af 
henni myndir.

Discovery var skotið á loft 
þriðjudaginn 23. október, og 
tengdist geimstöðinni tveimur 
dögum síðar. Tilgangurinn með 
ferðinni var að festa nýja álmu á 
stöðina, og undirbúa frekari 
viðbyggingar.

Snurða hljóp á þráðinn þegar 
rifa kom á stóra sólarrafhlöðu í 
síðustu viku, en geimförum tókst 
að lagfæra hana í sjö klukku-
stunda langri geimgöngu. Skutlan 
lendir á jörðinni á morgun. 

Discovery á 
leiðinni heim

 Fréttir Sjónvarpsins 
um að félagar í Saving Iceland 
samtökunum hafi fengið greitt 
fyrir handtökur stönguðust ekki á 
við siðareglur blaðamanna, 
samkvæmt úrskurði siðanefndar 
Blaðamannafélags Íslands.

Saving Iceland kærði frétta-
stofu Sjónvarpsins, og sagði 
fréttirnar uppspuna frá rótum. 
Fréttirnar byggðu á nafnlausum 
heimildum, og í svari fréttastof-
unnar segir að heimildarmennirn-
ir séu traustir. 

Í úrskurði siðanefndarinnar 
segi að Saving Iceland hafi fengið 
næg tækifæri til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri, 
en orð standi gegn orði um 
sannleiksgildi fréttarinnar.

Orð gegn orði 
um greiðslur

Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, flutti 
fyrirlestur á 
ársþingi banda-
rísku samtakanna 
um jarðvegsvísindi 
í New Orleans í 
Bandaríkjunum í 
gær. Þingið sækja 
um þrjú þúsund 
vísindamenn,
einkum banda-
rískir.

Forsetinn var þó 
ekki á staðnum 
heldur var fyrirlesturinn tekinn 
upp nokkrum dögum áður og 
sýndur með skjávarpa. Þar ræddi 
hann um hvernig hættan á 
loftslagsbreytingum kallaði á 
breytingar í orkubúskap heims-
byggðarinnar og ný viðhorf 
varðandi landgræðslu og baráttu 
gegn eyðingu landgæða.

Forsetinn flutti 
fyrirlestur um 
jarðvegsvísindi

Sextán umferðar-
óhöpp urðu milli hádegis og 
klukkan átta að kvöldi í gær. Í 
öllum tilvikum nema einu var um 
minni háttar árekstur að ræða.

Alvarlegasta óhappið varð um 
klukkan þrjú, þegar tvær 
bifreiðar skullu saman við 
gatnamót Álfheima og Suður-
landsbrautar. 

Kalla þurfti út kranabíl til að 
draga annan bílinn í burtu. Að 
sögn lögreglu leit út fyrir að 
öðrum bílnum hefði verið ekið 
gegn rauðu ljósi þannig að hann 
skall á öðrum sem var að fara 
yfir á grænu ljósi. Engan sakaði í 
árekstrinum.

Skullu saman á 
gatnamótum



Leitin er hafi n að íslenskum þátttakendum!

Astma-Maraþon 2008

Lýsing á verkefninu

Undirbúningur verkefnisins hefst í nóvember 2007 og því
lýkur með þátttöku í Reykjavíkurmaraþoninu í ágúst 2008.
Þjálfun á undirbúningstímanum verður undir lækniseftirliti
og leiðsögn maraþonþjálfara, æfingaáætlun sniðin að
þörfum hvers þátttakanda og rík áhersla lögð á að rétt sé
staðið að öllum undirbúningi og hlaupinu sjálfu. 

Þátttökuskilyrði

Nauðsynlegt er þátttakendur hafi  samþykki læknis átaksins
til þátttöku.

Ennfremur að þátttakendur:

1. séu 18 ára eða eldri
2. noti astmalyf reglulega
3. langi til að sanna fyrir sjálfum sér

  og öðrum að þetta sé hægt

Spennandi verðlaun

Þeim tveimur þátttakendum, sem ná bestum árangri
í Astma-Maraþoninu 2008, verður boðið að taka þátt í
New York Maraþonhlaupinu í nóvember 2008. 

Hefur þú áhuga á að taka þátt?

Hægt er að skrá sig á kynningarfundinum en einnig með
því að senda póst á tölvufang Astma- og ofnæmisfélagsins:
ao@ao.is. Vinsamlega tilgreindu nafn og símanúmer og
í framhaldinu verður haft samband við þig.

Astma- og ofnæmisfélagið, í samvinnu við AstraZeneca á Íslandi, leitar að einstaklingum, sem vilja taka 
þátt í þeirri ögrandi áskorun að keppa í þessari víðfrægu grein almenningsíþrótta – þrátt fyrir astmann!

Við bjóðum þeim, sem vilja láta slíka drauma rætast, að taka þátt í þessu metnaðarfulla verkefni 
undir eftirliti lækna og í krafti réttrar astmameðferðar og þjálfunar.

Ertu með astma?

Langar þig til að hlaupa Maraþon?

Komdu á kynningarfund í Laugum 

(World Class) 7. nóvember kl. 20:00
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Á Barði Jóhannsson erindi í 
aðalkeppni Eurovision með lag 
sitt Ho, ho, Ho we say hey, hey, 
hey?

Ertu samþykkur áformum 
félagsmálaráðherra um að 
afnema launaleynd?

 Leggja á niður stöðu 
borgarritara í Reykjavík. Tillaga 
þess efnis var lögð fram á borgar-
ráðsfundi síðastliðinn fimmtudag, 
en var frestað. Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri gerir fastlega ráð 
fyrir að hún verði samþykkt á 
næsta fundi.

Embætti borgarritara var lagt 
niður í lok árs 2004, en var endur-
vakið í júlí á þessu ári af Vilhjálmi 
Þ. Vilhjálmssyni, fyrrverandi 
borgarstjóra. Magnús Þór Gylfa-
son, skrifstofustjóri borgarstjóra, 
hefur sinnt starfinu meðfram 
skrifstofustjórastarfinu. Hann 
átti aðeins að starfa sem borgar-
ritari til bráðabirgða þangað til 

ráðið yrði í starfið, en það var 
aldrei gert.

„Mér fannst skynsamlegt að 
fækka í yfirstjórninni og hafa 
strúktúrinn flatari,“ segir Dagur. 
Þessi breyting er í raun til sam-
ræmis við það sem gildir hjá 
mörgum stórfyrirtækjum.“

Hann segir tillöguna munu 
verða lagða fram á næsta fundi, 
og gerir ráð fyrir að hún verði 
samþykkt. „Það er almennur skiln-
ingur að borgarstjórar hafa mis-
munandi stjórnunarstíl. Sumir 
vilja verkstjóra sér við hlið en 
aðrir vilja flatari strúktúr.“

Magnús sagðist ekki vera til við-
tals um þetta mál. 

Borgarritari aftur á útleið

„Fyrst og síð-
ast er þetta ákvörðun skipulags-
yfirvalda, hver endanleg veglína 
er, en ekki okkar,“ segir Gunnar 
Gunnarsson aðstoðarvegamála-
stjóri um nýjan Gjábakkaveg: 
„Bláskógabyggð hefur lokaorðið 
um það.“ 

Síðan í ljós kom að hluti veg-
arins er ekki á aðalskipulagi, 
er talið að minnst sex mánuðir 
líði þar til framkvæmd vegarins 
verður boðin út. 

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, 
sagði hér í blaðinu á laugardag að 
hann vonaðist til að sá tími yrði 
nýttur til að endurskoða málið.

Valdið er hjá 
sveitarfélaginu

 Aðgerð lögreglu 
vegna komu félaga í vélhjólasam-
tökunum Vítisenglar til landsins 
er lokið. Samkvæmt vef lögregl-
unnar var aðgerðin viðamikil og 
gekk eftir áætlun.

Átta manns úr félaginu var 
vísað frá landinu síðastliðinn 
föstudag. Það var gert á grund-
velli útlendingalaga sem heimila 
slíkt ef það er nauðsynlegt með 
skírskotun til almannaöryggis. 

Í tilkynningu lögreglunnar 
segir að félagið haldi uppi 
skipulegri glæpastarfsemi víða 
um heim og margir félagar í 
samtökunum hafi hlotið refsi-
dóma fyrir alvarlega glæpi. 

Búið að skila 
Vítisenglum

 „Það má draga það veru-
lega í efa að samningsverðið hafi 
verið eðlilegt verð fyrir Geysi 
Green Energy,“ segir Júlíus Vífill 
Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins og stjórnarmaður 
í Orkuveitu Reykjavíkur. 

Hjörleifur Kvaran, forstjóri 
Orkuveitu Reyjavíkur, sagðist í 
samtali við Fréttablaðið hafa talið 
að nettóvirði Geysis Green Energy 
(GGE) væri 25 til 25,5 milljarðar 
og að samningsverðið hefði verið 
tveir milljarðar umfram það. Bók-
fært verð GGE við samruna 
Reykjavík Energy Invest (REI) sé 
hins vegar tæpur 21 milljarður. 
Munurinn á bókfærðu verði og 
samningsverði sé því 6,7 milljarð-
ar króna eða hátt í fimm milljörð-
um króna meiri en hann hefði áður 
talið.

Minnisblað Hjörleifs Kvaran 
um verðmæti GGE við samrunann 
við REI var lagt fram á stjórnar-
fundi í Orkuveitunni um helgina. 

Hjörleifur segir að nú hafi 
komið í ljós að samningsverðið 
hafi byggt á viðskiptum sem fram 
fóru í september. Þá var 8,5 pró-
senta hlutur í GGE seldur til Gold-
man Sachs og Ólafs Jóhanns Ólafs-
sonar á genginu 1,3. Síðan hafi 
verið bætt við tíu prósenta álagi. 
Sér þyki þetta ekki óeðlileg aðferð 
í sjálfu sér. 

Í minnisblaðinu segir Hjörleif-
ur að færa megi gild rök fyrir því 
að eignasafn GGE sé hátt metið og 
beri ekki það yfirmat sem samn-
ingsverðið feli í sér. Aðspurður 
um hvort þetta geti orðið til þess 
að samrunasamningnum verði 
rift, segist hann ekki vera rétti 

maðurinn til að svara slíkri spurn-
ingu.

Björn  Ingi Hrafnsson, borgar-
fulltrúi Framsóknarflokksins, 
segir að væntanlega hafi virði 
GGE ekki verið út úr kortinu við 
samrunann, sé miðað við þessi síð-
ustu viðskipti með hluti í félag-
inu.

Hjörleifur segir að þegar samn-
ingur um samruna Geysis Green 
og Reykjavík Energy Invest var 
afgreiddur á stjórnar- og eigenda-
fundi í Orkuveitunni 3. október, 
hafi umsamið verðmæti Geysis 
Green verið 27,5 milljarðar króna. 
Sama upphæð hafi komið fram á 
minnisblaði Bjarna Ármannsson-
ar, stjórnarformanns Reykjavík 

Energy Invest, frá 22. september. 
Hjörleifur segir að hvergi komi 

fram í þessum gögnum hvernig 
verðmat GGE var fundið, en slík-
ar upplýsingar hefðu tvímæla-
laust átt að liggja fyrir þegar 
stjórn og eigendur Orkuveitunnar 
fjölluðu um samninginn í byrjun 
október.

Júlíus Vífill segir að hlutur 
Orkuveitunnar virðist nú minni en 
áður, en óefnislegar eignir hennar 
voru í samrunanum metnar til tíu 
milljarða króna. „Yfirlýsingar 
þeirra sem töluðu fyrir þessum 
samruna á sínum tíma og sögðu að 
þetta væri frábær samningur 
fyrir Orkuveituna, standast aug-
ljóslega ekki.“

Taldi virðið fimm 
milljörðum meira
Stjórn og eigendur Orkuveitu Reykjavíkur vissu ekki hvernig verðmæti Geysis 
Green Energy var metið við samrunann við Reykjavík Energy Invest. Forstjóri 
Orkuveitunnar mat virði Geysis Green mun hærra en það síðan reyndist.

Ástralskri konu hefur 
verið gert að biðjast afsökunar á 
að hafa slátrað geit í kirkju undir 
áhrifum áfengis. Hún var 
jafnframt dæmd í tveggja ára 
skilorðsbundið fangelsi.

Hin 26 ára Tracy Arnold hafði 
setið að drykkju ásamt tveimur 
félögum sínum þegar þau ákváðu 
– í gríni að eigin sögn – að færa 
fórn að hætti djöfladýrkenda. Þau 
stálu geitinni Maddie af bæ 
skammt frá borginni Brisbane og 
brutust inn í nálæga kirkju þar 
sem Tracy afhöfðaði Maddie. 
Höfuðið fannst í ísskáp á heimili 
konunnar.

Slátraði geitinni 
Maddie í ölæði

Íslensk stúlka sem flúði 
borgina Villahermosa í Mexíkó 
vegna flóða er nú komin í öruggt 
skjól í borginni Puebla sem liggur 
ofarlega í fjöllum.

Foreldrar Þórhildar Ránar 
Torfadóttur töldu hana hafa kom-
ist til borgarinnar Veracrruz með 
flugi, en vegna lélegs símasam-
bands heyrðu þau ekki í stúlkunni 
í nærri tvo sólarhringa.

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
móður Þórhildar, Ingibjörgu Lúcíu 
Ragnarsdóttur, hafði hún nýlega 
rætt við dóttur sína í síma. Hún 
segir ferðalag dóttur sinnar hafa 
gengið vel, og Þórhildur sé róleg 
yfir ástandinu. 

Íslendingur í 
öruggt skjól

Tannlæknir í borginni 
Syracuse í Bandaríkjunum hefur 
verið kærður fyrir að valda 
sjúklingi sínum skaða þegar hann 
tók dansspor í miðjum tanndrætti 
– að því er sjúklingurinn fullyrðir.

Sjúklingurinn, hin 31 árs 
Brandy Fanning, heldur fram að 
læknirinn, George Trusty, hafi 
ekki getað ráðið við sig þegar 
lagið Car Wash með Christinu 
Aguilera var leikið í útvarpinu, og 
byrjað að dansa. Við það hafi hann 
misst bor upp í hana með þeim 
afleiðingum að hún hlaut tauga-
skaða og bólgur í andliti.

Fanning fer fram á jafnvirði 
tæplega 40 milljóna króna í 
skaðabætur. 

Dansandi tann-
læknir kærður

 Sjóveiki setti endapunktinn á Íslandsmótið í 
fimleikum sem haldið var í Vestmannaeyjum um 
helgina. Mikill öldugangur og veltingur var um borð 
í Herjólfi á leið í land með rúmlega þrjú hundruð 
börn á aldrinum tíu til tólf ára á sunnudagskvöld.

Svo mikill var veltingurinn að farþegar þurftu að 
hvílast og safna orku í nokkra stund eftir að skipið 
lagði að bryggju, áður en þeir fóru frá borði. 
Ferðinni aftur til Eyja seinkaði töluvert, meðal 
annars vegna þess að lengri tíma tók að þrífa 
farþegarými skipsins en venjulega.

Guðlaugur Ólafsson, stýrimaður á vakt á sunnu-
daginn, segist hafa orðið var við töluverða sjóveiki 
meðal farþega í ferðinni. „Þetta er svona þegar þú 
ert með stóra hópa af krökkum, þá er sjóveikin fljót 
að smitast á milli þeirra,“ segir hann. „Það er líka 
búin að vera leiðinleg tíð, mikill öldugangur og 
veltingur. Annars var þetta tiltölulega eðlileg 
haustferð, en kannski ekki sú skemmtilegasta.“

Keppt var í fyrsta og öðru þrepi á Íslandsmótinu 
um helgina. Það er í raun undankeppni fyrir 
meistaramót í almennum fimleikum sem fer fram 
næsta sunnudag.

 Rúmlega 1.700 manns 
hafa undirritað áskorun til 
borgaryfirvalda og lögreglu um 
að stytta ekki afgreiðslutíma á Q-
bar í Ingólfsstræti. Þetta kom 
fram á fréttavefnum visir.is í 
gær.

Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri segir að taka verði mið af 
kvörtunum nágranna skemmti-
staða. Endanleg ákvörðun verði 
tekin að vandlega athuguðu máli.
Borgarráð ályktaði fyrir skömmu 
um að afgreiðslutími þriggja 
skemmtistaða í miðbænum yrði 
styttur og þeim lokað klukkan 3 í 
stað 5.30. Um er að ræða staðina 
Q-bar, Mónakó og MonteCarlo. 

Rúmlega 1.700 
skora á yfirvöld

 Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir umhverfisráðherra hefur 
undirritað friðlýsingu Vífilsstaða-
vatns í Garðabæ. 

Markmið þessa er að friða og 
vernda vatnið og treysta umhverfi 
þess sem útivistarsvæði.

Nú er óheimilt að spilla 
náttúrulegu gróðurfari, hrófla við 
jarðmyndunum og náttúrumynd-
unum í friðlandinu og trufla þar 
dýralíf, segir í tilkynningu frá 
ráðuneytinu. Eins verður umferð 
vélknúinna ökutækja bönnuð.

Heimilt verður hins vegar að 
veiða fisk á stöng í vatninu og aka 
á hjólhestum um svæðið.

Þórunn friðlýsti 
Vífilsstaðavatn





Þúsundir lögfræð-
inga í Pakistan fóru út á götur í 
gær til að mótmæla Pervez Mus-
harraf og því alræðisvaldi sem 
hann tók sér um helgina. Lögregl-
an tók hart á mótmælum lögfræð-
inganna, og beitti óspart bæði 
táragasi og kylfum. 

Stjórnvöld sögðu að hátt í tvö 
þúsund manns hefðu verið hand-
teknir síðustu daga, en stjórnar-
andstæðingar segja fjölda hinna 
handteknu líklega tvöfalt hærri.

Musharraf forseti, sem einnig 
er æðsti yfirmaður hersins, rændi 
völdum árið 1999. Hann nam 
stjórnarskrá landsins úr gildi á 
laugardag, stuttu áður en Hæsti-
réttur landsins hugðist kveða upp 
dóm um það hvort hann hafi lög-
lega verið kosinn í forsetaemb-
ættið í eitt kjörtímabil enn.

Musharraf rak fjölda dómara 
og gaf lögreglunni víðtækar heim-
ildir til að berja niður mótmæli.

Þótt vaxandi reiði gæti meðal 
almennings hafa mótmælin til 
þess einkum verið bundin við 
mannréttindahópa og lögfræð-
inga. Öll mótmæli hafa verið barin 
niður hratt og stundum af fullri 
hörku.

Erlend ríki hafa lýst yfir von-
brigðum sínum með þessar 
aðgerðir forsetans í Pakistan. 
Condoleezza Rice, utanríkisráð-

herra Bandaríkjanna, hvatti Mus-
harraf til að standa við loforð sín 
og „afklæðast einkennisbúningn-
um“, nefnilega að segja af sér sem 
yfirmaður hersins.

„Við trúum því að besta leiðin 
fyrir Pakistan sé að fara fljótt 
aftur inn á braut stjórnarskrár-
festu og halda kosningar,“ sagði 
Rice í gær. 

Musharraf átti fund með erlend-
um sendiherrum í gær og ítrekaði 
þar fyrirætlanir sínar um að koma 
á lýðræði í Pakistan, þótt stjórn-
völd hafi sagt að kosningunum, 
sem halda átti í janúar, verði hugs-
anlega frestað um allt að eitt ár.

Staða Musharrafs hafði veikst 
töluvert undanfarið eftir að her-
skáir múslimar tóku að sprengja 
sprengjur utan landamærahérað-
anna við Afganistan, þar sem þeir 
hafa víðtækan stuðning almenn-
ings.

Einnig hefur endurkoma Ben-
azir Bhutto, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, veikt stöðu Musharrafs. 
Hún hefur þó fyrir sitt leyti einn-
ig misst vinsældir eftir að hún 
samdi við Musharraf um skipt-
ingu valda þannig að hún yrði for-
sætisráðherra ef hann léti sér 
nægja að vera forseti næsta kjör-
tímabil en segði af sér sem yfir-
maður hersins. 

Slegist við 
lögfræðinga
Lögreglan í Pakistan beitti í gær kylfum og táragasi 
gegn þúsundum lögfræðinga sem mótmæltu alræð-
isvaldi Musharrafs forseta. Tvö þúsund handteknir.

 Eftir hvaða listakonu er arm-
bandið Umvafin trú eða „Embr-
acing faith“ sem bakarinn 
Jóhannes Felixson lét húðflúra 
á upphandlegg sinn í óleyfi?

 Hvaða körfuboltalið er á 
toppi Iceland-Express-deildar 
kvenna?

 Múmía hvaða egypska fara-
ós var afhúpuð um helgina?

 Danskir flutningabíl-
stjórar efndu til mótmælaaðgerða 
í gær og lokuðu samgönguleiðum 
til og frá Danmörku. Bifreiða-
stjórarnir mótmæla sektum sem 
lagðar eru á ökumenn sem brjóta 
gegn vinnutímareglum Evrópu-
sambandsins.

Meðal annars komu þeir í veg 
fyrir umferð um göng og brú 
til Svíþjóðar og um flestar þær 
brýr sem tengja stærstu eyjar 
Danmerkur. Einungis umferð 
flutningabifreiða var þó stöðv-
uð. Einkabifreiðar og fólksflutn-
ingabifreiðar fengu að fara leiðar 
sinnar.

Samkvæmt nýjum reglum Evr-
ópusambandsins, sem tóku gildi 
í apríl, verða ökumenn að taka 
samtals 45 mínútna hvíld á móti 
hverjum 4,5 klukkustunda öku-
tíma.

Loka umferð í 
mótmælaskyni

 Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
og Mahmoud Abbas, forseti Pal-
estínustjórnar, voru óvenju bjart-
sýn í gær á að væntanleg friðar-
ráðstefna í Bandaríkjunum gæti 
opnað veginn til friðarsamkomu-
lags milli Ísraels og Palestínu-
manna, hugsanlega innan eins árs.

Ehud Olmert, forsætisráðherra 
Ísraels, nefndi svipuð tímamörk á 
sunnudaginn þegar hann sagðist 
gera sér vonir um að árangur næð-
ist áður en George W. Bush Banda-
ríkjaforseti lætur af embætti í lok 
næsta árs.

Abbas sagðist hafa fengið „upp-
örvandi merki“ frá bæði Ísraels-

stjórn og Bandaríkjunum: „Ég er 
sammála Ehud Olmert forsætis-
ráðherra um að nú sé raunveruleg-
ur möguleiki á því að ná friðar-
samningi, og ég segi að okkur er 
full alvara með að grípa þetta 
tækifæri til að ná sögulegum 
friði.“

Rice hefur síðustu daga hitt 
bæði ísraelska og palestínska ráða-
menn til að undirbúa friðarráð-
stefnu, sem ætlunin er að halda í 
Annapolis í Bandaríkjunum innan 
fárra vikna.

Á sunnudaginn viðurkenndu 
bæði Palestínumenn og Ísraelar 
að undirbúningurinn gengi erfið-
lega.

Bjartsýn á friðarviðræður

 Fulltrúar Serbíustjórn-
ar stungu upp á því í gær að litið 
yrði til fyrirkomulagsins á 
tengslum Hong Kong við Kína 
sem fyrirmynd að því hvernig 
semja mætti um framtíðartengsl 
Kosovohéraðs við Serbíu. 

Fulltrúar grannríkja Serbíu 
höfnuðu hugmyndinni hins vegar 
strax í nýjustu lotu alþjóðlegra 

miðlunarviðræðna um málið sem 
fram fóru í Vínarborg. Fulltrú-
arnir sögðu einnig að enginn 
árangur hefði náðst í viðræðum 
dagsins. 

Boris Tadic Serbíuforseti sagði 
að samkvæmt Hong Kong-
módelinu gætu hin tvö tengdu 
svæði stjórnað sér sjálf en þó 
stjórnskipulega undir einu þaki.

Hong Kong sem fyrirmynd?

 Alls eiga 232 manns 
meðlimum Björgunarsveitarinnar 
Þorbjarnar í Grindavík líf sitt að 
launa eftir þau 60 ár sem sveitin 
hefur verið starfandi. Undanfarin 
ár hefur hún verið kölluð út að 
meðaltali 38 sinnum á ári, eða á tíu 
daga fresti að jafnaði.

Sveitin er ein af best útbúnu 
sjóbjörgunarsveitum landsins, og 
hefur kappkostað að þjálfa menn 
og kaupa tækjabúnað í samræmi 
við það, að því er segir í tilkynn-
ingu frá sveitinni.

Um þessar mundir er 60 ára 
afmæli sveitarinnar fagnað og 
voru hátíðarhöld vegna tímamót-
anna um síðastliðna helgi. 

Bjargað 232 
í sjávarháska





Frönsku hjálpar-
starfsmennirnir, sem handteknir 
voru í Tsjad nýverið, virtust ekki 
hafa ætlað að selja börnin sem 
þeir hugðust flytja með sér til 
Frakklands.

Þetta segir franski blaðamað-
urinn Marc Garmirian, einn 
þriggja blaðamanna sem 
handteknir voru með hjálpar-
starfsmönnunum en þeir fengu 
að fara til Frakklands á sunnu-
dag.

Hann segir mistök starfsmanna 
hjálparsamtakanna L‘Arche de 
Zoé fyrst og fremst hafa verið 
þau að þekkja ekki til laga í 
Tsjad.

Þekktu ekki til 
laganna í Tsjad

Síbrotamaður hefur verið 
dæmdur í Hæstarétti til að sæta 
gæsluvarðhaldi til 1. febrúar 2008. 

Umræddur maður hefur tvisvar 
hlotið dóma á þessu ári fyrir fjöl-
mörg alvarleg brot, þar á meðal 
rán, íkveikju, innbrot í íbúðarhús-
næði, hraðbanka og bifreiðar, nytja-
stuld, fíkniefnalagabrot og eigna-
spjöll. Báðum dómunum áfrýjaði 
hann til Hæstaréttar. 

Maðurinn hefur setið í gæslu-
varðhaldi meira eða minna það sem 
af er þessu ári. Í júlí úrskurðaði 
Hæstiréttur svo að hann skyldi lát-
inn laus, þar sem málsmeðferðin 
fyrir Héraðsdómi hefði dregist 
lengur en ásættanlegt væri.

Fjórum dögum síðar var maður-
inn enn úrskurðaður í gæsluvarð-
hald vegna auðgunar- og umferðar-
lagabrota.

Í dómi Hæstaréttar vegna fram-
lengingar gæsluvarðhalds nú segir: 
„Vegna dráttar á meðferð máls 
þessa og dráttar hjá Héraðsdómi 
Reykjaness við að koma frumgögn-
um til ríkissaksóknara hefur varn-
araðili nú setið lengur í gæsluvarð-
haldi en æskilegt getur talist. Engu 
að síður verður, í ljósi þess að varn-
araðili hefur verið sakfelldur fyrir 
svo mörg alvarleg brot, og ljóst er 
að brotaferill hans tengist neyslu 
fíkniefna, að staðfesta úrskurð hér-
aðsdóms...“

Hæstiréttur átelur seinagang 

Til stendur að hækka lendingargjöld fyrir 
einkaþotur á Reykjavíkurflugvelli, sem gæti leitt til 
þess að þær lendi í framtíðinni frekar í Keflavík. 
Þetta kom fram í máli Kristjáns L. Möller samgöngu-
ráðherra í fyrirspurnatíma á Alþingi í gær.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður samgöngu-
nefndar, spurði Kristján um afstöðu hans til þess hve 
lendingum einkaþotna í Reykjavík hafi fjölgað, sem 
fylgi bæði mengun og hávaði.

Steinunn óskaði þess að ráðherra sammæltist 
henni um að marka þá stefnu að aukning í lendingum 
einkaþotna verði ekki öll á Reykjavíkurflugvelli. 

Kristján tók ekki undir þessa framtíðarsýn 
Steinunnar, en sagði þó lendingargjöld ekki nægilega 
há á Reykjavíkurflugvelli. Forsvarsmenn Flugstoða 
vinni nú að breytingum, þannig að verðskráin verði 
líkari því sem hún er á sambærilegum flugvöllum 
erlendis, sem gæti fækkað lendingum.

Það sem af er þessu ári hafa um 1.800 millilanda-
flug farið um Reykjavíkurflugvöll, sagði Kristján. 
Það gerir um sex lendingar og sex flugtök á dag að 
meðaltali.

Inni í þeirri tölu er áætlunarflug til Færeyja og 
Grænlands. Samkvæmt upplýsingum frá Flugfélagi 
Íslands má gera ráð fyrir því að það séu um 300 
flugferðir. Eftir standa því um 1.500 lendingar 
einkaþotna á flugvellinum það sem af er árinu.

Toppur eldfjallsins 
Kelud á Indónesíu hefur hitnað 
gríðarlega undanfarna daga og 
þykkur reykjarmökkur umlykur 
hann. Jarðfræðingar reikna með 
því að eldgos geti hafist hvenær 
sem er.

Síðast gaus í Kelud árið 1990 en 
þúsundir manna fórust þegar 
eldgos varð þar árið 1919.

Þúsundir hafa flúið heimili sín 
við hlíðar fjallsins, en um 25 
þúsund manns fara hvergi og 
hunsa viðvaranir stjórnvalda um 
hættuna.

Jarðskjálftahrina hefur gengið 
yfir svæðið síðustu daga.

Beðið eftir 
næsta eldgosi

Alvaro Colom, sem í 
kosningabaráttunni kallaði sig 
sérlegan talsmann fátækra, sigraði 

í forsetakosningum í 
Gvatemala á 
sunnudaginn.

Þegar 99 prósent 
atkvæða höfðu verið 
talin hafði Colom 
hlotið 53 prósent en 
Otto Perez Molina, 
fyrrverandi

hershöfðingi, hlaut 47 prósent.
Colom er 56 ára, fyrrverandi 

aðstoðarfjármálaráðherra og hefur 
tvisvar sinnum áður boðið sig fram 
til forseta. 

Alvaro Colom 
verður forseti

 Tveir íslenskir karl-
menn voru handteknir í tengslum 
við umfangsmikla rannsókn á 
alþjóðlegum barnaklámshring. 
Annar mannanna var með um 24 
þúsund ljósmyndir og um 800 
hreyfimyndir með barnaklámi á 
tölvu sinni.

Rannsókn málsins má rekja til 
Ástralíu árið 2006, þegar fyrstu 
myndböndin fundust, að því er 
fram kom á fréttamannafundi 
Europol í gær. Í kjölfarið var 42 
ára gamall ítalskur karlmaður 
handtekinn.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa framleitt barnaklám, jafnvel 
eftir pöntun viðskiptavina, í sér-
stöku myndveri í Úkraínu, og í 
Belgíu og Hollandi. Maðurinn 
seldi efnið á heimasíðu sinni, og 
reyndust viðskiptavinir hans vera 
um 2.500 talsins í 30 löndum.

Fulltrúar Europol létu íslensk 
löggæsluyfirvöld vita af því að 
grunur léki á að tveir íslenskir 
menn hefðu keypt efni af síðunni. 
Eftir rannsókn kynferðisbrota-
deildar voru tveir menn hand-
teknir og lagt hald á tölvur þeirra. 
Mennirnir eru báðir búsettir á 
höfuðborgarsvæðinu, annar er á 
fertugsaldri en hinn á þrítugs-
aldri, að því er fram kemur í til-
kynningu frá lögreglu.

Annar mannanna viðurkenndi 
að hafa skoðað umrædda heima-
síðu en segist ekki hafa keypt efni 
þaðan. Í tölvu hans fundust þó 
tæplega 1.000 myndir sem sýna 
kynferðislega misnotkun á börn-
um að mati lögreglu.

Í tölvu hins sakborningsins fann 
lögregla rúmlega 24 þúsund ljós-
myndir og um 800 hreyfimyndir 

með samtals 46 klukkustundum af 
barnaklámi. Sumar hreyfimynd-
anna voru af umræddri heima-
síðu.

Mál mannanna tveggja hafa 
verið send embætti ríkissaksókn-
ara, sem tekur ákvörðun um 
útgáfu ákæru í slíkum málum. 
Verði mennirnir fundið sekir gætu 
þeir fengið allt að tveggja ára 
fangelsisdóma.

Ítalinn sem handtekinn var, 

grunaður um framleiðslu og sölu á 
barnaklámi, er grunaður um að 
hafa framleitt um 150 hreyfi-
myndir sem sýna börn beitt kyn-
ferðislegu ofbeldi. Lögregla hefur 
borið kennsl á alls 23 börn á aldr-
inum níu til sextán ára sem komu 
fyrir á myndskeiðunum.

Meðal þeirra sem handteknir 
voru erlendis fyrir að kaupa efni 
af síðunni voru kennarar og sund-
þjálfarar.

Íslendingar tengdir 
barnaklámshring
Tveir karlmenn voru handteknir hér á landi í umfangsmikilli rannsókn á er-
lendum barnaklámshring. Annar var með yfir 24 þúsund ljósmyndir sem sýndu 
misnotkun á börnum og 46 klukkustundir af hreyfimyndum með sama efni.



 Í það stefnir að 
ýmsir dagskrárliðir í sjónvarpi 
vestra falli niður vegna verkfalls 
handritshöfunda, sem hófst í gær. 

Síðast fóru handritshöfundar í 
verkfall árið 1988. Þá stóð það 
yfir í 22 vikur og kostaði sjón-
varps- og kvikmyndaiðnaðinn 500 
milljónir dala, andvirði um 30 
milljarða króna. Aðalkrafa þeirra 
nú er að fá hlutdeild í tekjum sem 
skapast af dreifingu sjónvarps-
efnis á DVD-diskum og á netinu. 

„Sjö-orða slagorðið er: „Þegar 
þið fáið borgað fáum við borg-
að“,“ sagði Michael Winship, 
forseti Writers Guild of America 
East.

Verkfall í fyrsta 
sinn í 20 ár

Hundrað fjörutíu 
og fjórir ökumenn voru staðnir 
að hraðakstri í Hvalfjarðargöng-
um frá miðvikudegi til föstu-
dags í síðustu viku.

Meðalhraði ökufantanna var 
rúmlega 83 kílómetrar en 
leyfður hámarkshraði í göngun-
um er 70. Fáir voru á áberandi 
miklum hraða en níu ökumenn 
óku þó á 90 km hraða eða meira. 
Sá sem hraðast ók mældist á 
101. Á fyrrgreindu tímabili vakt-
aði umferðarmyndavélin 5.417 
ökutæki. Þrjú prósent öku-
manna óku því of hratt eða yfir 
svokölluðum afskiptahraða.

Sá kræfasti 
mældist á 101

Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið dæmdur í 
héraðsdómi fyrir að ráðast á 
kvenkyns leigubílstjóra við 
störf. Hann var dæmdur til að 
greiða bílstjóranum 100 þúsund 
krónur í miskabætur, auk 180 
þúsunda króna í sekt til ríkis-
sjóðs.

Maðurinn réðst á leigubílstjór-
ann í bíl hans og tók um háls 
hans með þeim afleiðingum að 
bílstjórinn hlaut nokkra áverka. 
Tilefni atburðarins var að 
maðurinn var ásamt þremur 
konum í bílnum þegar ein þeirra 
þurfti að kasta upp. Maðurinn 
heimtaði að slökkt yrði á 
gjaldmælinum á meðan, reiddist 
í framhaldi af því og réðst á 
leigubílstjórann.

Réðst á leigubíl-
stjóra við störf

Styrkja á menningar-
starfsemi kvenna um allt að 10 
milljónir árlega. 

Hlaðvarpinn, menningarsjóður 
kvenna á Íslandi, auglýsir nú eftir 
umsóknum um styrki. Markmið 
sjóðsins er að styrkja menningar-
starfsemi kvenna á borð við listir, 
rannsóknir og fræðslu sem 
beinist að því að greina, efla, 
varpa ljósi á og breyta stöðu 
kvenna í íslensku samfélagi. 
Styrkirnir bjóðast konum, 
samtökum þeirra, félögum eða 
fyrirtækjum.

Styrkja menn-
ingu kvenna

 Bjartmar Þorgrímsson sem 
varð fyrir því að nýjum vetrardekkjum 
og felgum var stolið undan bíl hans í 
Rimahverfi aðfaranótt miðvikudags í 
síðustu viku fékk ný dekk undir bílinn 
seinna sama dag.

„Við fengum góð dekk og felgur hjá 
Vöku sem hann þurfti að borga mun 
minna en fullt verð fyrir,“ segir Sigur-
björn Kristjánsson, stuðningsfulltrúi og 
vinur Bjartmars, sem er þakklátur 
starfsmönnum Vöku fyrir að hafa sýnt 
Bjartmari skilning. „Þeir eru alltaf 
almennilegir hjá Vöku. Bjartmar borgaði 
42 þúsund krónur fyrir allt saman. Það 
má eiginlega segja að hann hafi fengið 
felgurnar fríar,“ segir Sigurbjörn. Sjálfur segir 
Bjartmar nýju dekkin reynast vel, þau séu í það 

minnsta ennþá undir bílnum.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu á 

fimmtudag er Bjartmar hreyfihamlaður 
og bíll hans merktur þannig. Fréttin vakti 
sterk viðbrögð.

Kona, sem hafði samband við Frétta-
blaðið á fimmtudag með það í huga að 
greiða ný dekk fyrir Bjartmar ef á þyrfti 
að halda, kvaðst afar döpur yfir því að 
þjófar réðust að fötluðum manni með 
þessum hætti. Einnig var hringt frá 
bílaumboði og Bjartmari boðin ókeypis 
dekk. Faðir fatlaðrar stúlku sagðist hafa 
verið svo reiður þegar hann las fréttina að 
hann hefði hreinlega öskrað. Margir 
hringdu einnig í Bjartmar sjálfan til að 

láta hann vita að þeim stæði ekki á sama um það 
óþokkabragð sem hann var beittur. 

 Þrettán Litháar sitja 
enn í farbanni hér á landi vegna 
stórfelldra þjófnaðarmála.

Um 300 þjófstolnir munir 
fundust í íbúðinni sem þeir héldu 
til í. Einkum var um að ræða 
fatnað, snyrtivörur og ýmsan 
tæknibúnað.

Farbannið á Litháana var 
framlengt frá mánaðamótum til 
13. nóvember í Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Fjórir þeirra kærðu 
úrskurðinn til Hæstaréttar, sem 
staðfesti hann í gær.

Í greinargerð lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu kemur fram 
að hann rannsaki nú rúmlega 20 
þjófnaði úr verslunum. 

Um 300 þjóf-
stolnir munir
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 „Þetta er bara svo ljótt,“ segir Sigurbjörn Kristjáns-son, um stuld á öllum hjólum undan bíl vinar hans í fyrrinótt.
Bjartmar Þorgrímsson í Sól-eyjarrima 15 í Grafarvogi er veikur og hreyfihamlaður.Sigurbjörn, sem er vinur Bjart-mars og stuðningsfulltrúi, segir að fyrir nokkrum dögum hafi hann sett glæný nagladekk á felgum undir bílinn. Þegar Bjartmar hafi komið út í gær-morgun hafi verið búið að hirða öll dekkin undan bílnum sem skilinn var eftir eins og hang-andi í lausu lofti þar sem hann hvíldi á spýtukubbum. Bíll Bjart-mars er sérmerktur á bílrúðunni sem ökutæki fatlaðs manns.

„Það er skelfilegt að þetta skuli eiga sér stað beint fyrir utan blokkina. Ég var nýbúinn að setja snjódekkin undir,“ segir Sigur-björn sem kveður þá félaga strax hafa talað við lögregluna sem komið hafi á staðinn í gær. „Þeim fannst þetta líka hrikalega ljótt. Enda er þetta eins og að stela hjólastól undan manninum.“
Sigurbjörn segir vetrardekkin hafa kostað hátt í fimmtíu þúsund krónur. Hann kveður þá Bjartmar strax vera farna að leggja drög að því að útvega ný dekk. „Við ætlum að reyna að redda felgum með því að tala við Vöku. Þeir eru alveg sérstakir þar,“ segir Sigurbjörn vongóður.

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

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

Þórður Þórðarson, aðalvarð-stjóri hjá lögreglunni á höfuðborg-arsvæðinu, segir það ekki algengt að dekkjum sé stolið undan bílum. „Þetta kemur þó öðru hvoru fyrir. Oft er látið til skarar skríða á bíla-sölum,“ segir Þórður sem telur ömurlegt að slíkur þjófnaður hafi bitnað á fötluðum manni. „Þetta er einfaldlega forkastanlegt,“ segir aðalvarðstjórinn.
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SFR, Stéttarfélag í 
almannaþjónustu, ætlar að stefna 
Skattstofunni á Reykjanesi vegna 
þess að skattstofan hefur krafið 
starfsmann um endurgreiðslu 
launa. Maðurinn fékk meira en 100 
þúsund krónur ofgreiddar í veik-
indum sínum. SFR telur að starfs-
maðurinn hafi ekki mátt vita um 
ofgreiðsluna og því sé honum ekki 
skylt að greiða til baka.

Árni Stefán Jónsson, formaður 
SFR, segir að almennt sé gengið út 
frá því að ekki sé hægt að krefja 
starfsmann, sem fær ofgreidd laun 
og ekki hefði mátt gera sér grein 
fyrir að um ofgreiðslu launa væri 
að ræða, um endurgreiðslu. „Þetta 

höfum við notað í okkar vinnu og 
allir dómar sem koma núna styrkja 
þessa túlkun,“ segir Árni Stefán.

„Skattstofan segir hins vegar að 
starfsmaðurinn hafi átt að borga 

upphæðina til baka því að hann hafi 
ekki átt svona mikinn rétt en við 
sýnum fram á að þetta var flókið 
ferli, starfsmaðurinn var í fulllu 
starfi en fór í hlutastarf og þá telj-
ast veikindin með öðrum hætti en 
áður. Þetta er svo flókið að Skatt-
stofan gat ekki reiknað þetta og 
varð að fá fjármálaráðuneytið og 
okkur hérna til að leggjast yfir 
það,“ segir hann. 

Fréttablaðið greindi nýlega frá 
því að dómur hefði nýlega gengið í 
Hæstarétti þar sem launþegi þarf 
ekki að endurgreiða það sem hann 
hafði fengið ofgreitt þar sem hann 
hefði ekki vitað að um ofgreiðslur 
hefði verið að ræða.

Átti að endurgreiða 100 þúsund

 Iceland Express 
mótmælir 56 prósenta hækkun 
aðstöðugjalda í Leifsstöð, sem tók 
gildi 1. október.

Flugfélagið metur hækkunina 
sem aukakostnað „upp á fleiri 
hundruð milljónir“. Kostnaðurinn 
leggist að hluta á viðskiptavini 
félagsins. Iceland Express undrast 
að fjölgun farþega í flugstöðinni 
lækki ekki kostnað, fremur en að 
hækka hann. „Það vaknar sá grunur 
að verið sé að nota aðstöðugjöld 
flugfélaganna til að greiða fyrir 
bætta veitingaaðstöðu,“ segir 
Matthías Imsland, forstjóri 
félagsins, í tilkynningu.

56 prósenta 
hækkun í einu

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Á tilboði

í nóvember 2007

Servíettur, dúkar, diskamottur,

yfirdúkar og kerti

Til hátíðabrigða
Í verslun RV að Réttarhálsi eru nú á 
tilboði ýmsar gerðir af servíettum,

dúkum, diskamottum,
yfirdúkum og kertum.

Takmarkað magn er í boði af sumum jólavarningi. 
Fyrstur kemur fyrstur fær.

Togskipum sem 
gerð eru út frá höfnum á Austur-
landi hefur fækkað úr nítján í 
fjögur á tæpum tveimur áratug-
um. Sveitarstjórnarmenn tala 
um byltingu í atvinnuháttum sem 
undirstriki mikilvægi uppbygg-
ingar á Miðausturlandi. Sam-
keppni um vinnuafl er mikil og 
álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðar-
firði hefur aðdráttarafl. Taka 
þarf sérstaklega á vanda þeirra 
byggða sem eru utan áhrifasvæð-
is álversins, að mati sveitar-
stjórnarmanna. 

Á árunum 1980 til 1990 voru 
lengst af gerðir út nítján togarar 
frá níu byggðum á Austurlandi. 
Nú eru gerðir út fimm togarar 
frá fjórum byggðarlögum. 
Útgerð togaranna var bakbein 
byggðanna með mikilli fisk-
vinnslu á hverjum stað allt árið 
um kring. Störfum í fiskvinnslu 
hefur fækkað gríðarlega með 
hvarfi skipanna en einnig vegna 
tæknibyltingar í sjávarútvegi. 

Smári Geirsson, forseti bæjar-
fulltrúi í Fjarðabyggð, segir að 
þessi þróun birtist með skýrum 
hætti í íbúaþróun á Austurlandi 

og fækkunin hafi haft mikil áhrif 
á mannlífið. „Hér er um gríðar-
lega breytingu í atvinnuháttum 
að ræða. Austfirskir sveitar-
stjórnarmenn voru að lýsa þess-
um breytingum þegar við hófum 
baráttu fyrir þeirri atvinnuupp-
byggingu sem nú á sér stað á 
Austurlandi. Við töluðum oft 
fyrir daufum eyrum. Þetta voru 
meginrökin fyrir því hversu 
gríðarlega mikilvægt það er að 
byggja nýjar öflugar greinar 
sem hafa skjót áhrif. Nú erum 
við aftur að sjá ungt fólk snúa til 
baka með góða menntun, sem er 
gríðarlega ánægjulegt.“  

Smári segir að þau sveitarfé-
lög sem liggja utan áhrifasvæðis 
álversins á Reyðarfirði glími við 
mikinn vanda sem stjórnvöld 
þurfa að taka á. „Hljóðið í 
sveitarstjórnarmönnum nyrst og 
syðst á Austurlandi, eins og víðar 
á landsbyggðinni, er mjög þungt. 
Það er ljóst að fara þarf í stórað-
gerðir til að bæta stöðu þeirra og 
ríkið þarf að koma að því verk-
efni. Styrkja þarf tekjustofna 
sveitarfélaganna, sem er grund-
vallaratriði.“ 

Togurum hefur fækkað úr 
nítján í fimm á Austurlandi
Togskipum sem gerð eru út frá Austurlandi hefur fækkað úr nítján í fimm. Áður voru gerð út slík skip frá 
níu byggðarlögum en nú eru þau fjögur. Vandi byggða utan áhrifasvæðis álvers í Reyðarfirði er mikill.

Fyrsta vélin sem 
gengur fyrir vatni frá Hálslóni 
var gangsett í Kárahnjúkavirkjun 
í gær. Hún framleiðir um 100 
megavött fyrir álver Alcoa Fjarða-
áls í Reyðarfirði. Hver vélin á 
fætur annarri verður gangsett 
með viku millibili á næstu vikum 
þannig að um næstu mánaðamót 
verði virkjunin komin í fullan 
gang.

„Nú þegar fyrsta vélin er komin 
í gang getur Alcoa Fjarðaál aukið 
raforkuþörf sína og gangsett fleiri 
ker. Í framhaldinu munum við 
taka í gagnið hverja vélina á fætur 
annarri. Þá er bara spurning hvað 
viðskiptavinurinn getur tekið 
hratt við rafmagninu,“ segir Sig-
urður Arnalds, kynningarstjóri 
hjá Landsvirkjun. 

Samtals eru sex vélar í Kára-
hnjúkavirkjun. Einungis fimm 
þeirra verða í rekstri hverju sinni; 
sú sjötta verður varavél. Fyrsta 
vélin í Kárahnjúkavirkjun var sett 
í gang í apríl í vor með rafmagni 
frá landsnetinu til að hægt væri að 
koma álverinu í Reyðarfirði í 
gang. 

Gangsetning véla er nokkuð á 
eftir áætlun hjá Kárahnjúkavirkj-
un. Sigurður segir að upphaflega 
hafi verið stefnt að því að hefja 
orkuframleiðslu í apríl og fara 

hægt af stað með gangsetningu. 
Fyrsta vélin hafi verið tilbúin í 
vor en jarðgöngin upp í Hálslón 
hafi ekki verið tilbúin þá og því 
hafi verið notað umframrafmagn 
frá öðrum virkjunum til að gang-
setja álverið. 

Öllum framkvæmdum er nú að 
ljúka í Fljótsdal. Framkvæmdum 
við Hálslón er að mestu lokið. 
Næsta sumar verður gengið frá 

svæðinu og vinnubúðir fjarlægðar 
og er Hraunaveitu þá einni ólokið. 
Í vetur lýkur Impregilo við að 
bora jarðgöngin í átt að Jökulsá á 
Fljótsdal. Arnarfell mun síðan 
byggja stíflur í Jökulsá í Fljótsdal 
og minni ám og lýkur framkvæmd-
um á því svæði á næstu tveimur 
árum. Þar með verður fram-
kvæmdunum á Kárahnjúkum að 
fullu lokið.

Virkjunin verður komin á 
fullt um næstu mánaðamót



Gistinætur á hótelum í 
september síðastliðnum voru 
fimm prósentum fleiri en á sama 
tíma í fyrra. Fjölgunina má 
aðeins rekja til Íslendinga því 
gistinóttum útlendinga fækkaði 
um eitt prósent á sama tíma. 

Samkvæmt tölum frá Hagstof-
unni fjölgaði gistinóttum 
eingöngu á höfuðborgarsvæðinu 
og á Suðurlandi, en mest fækkaði 
á Austurlandi. Frá áramótum 
hafa gistinætur á hótelum verið 
þrettán prósentum fleiri en á 
sama tímabili í fyrra. Mest 
fjölgaði á höfuðborgarsvæðinu og 
Norðurlandi.

Fleiri hótelgestir 
en á síðasta ári

 Jaroslaw Kaczynski, 
fráfarandi forsætisráðherra 
Póllands, gekk í gær á fund 
tvíburabróður síns, Lechs 
Kaczynski forseta, og baðst 
lausnar fyrir hönd ríkisstjórnar-
innar.

Stjórn Kaczynskis náði ekki 
meirihluta í þingkosningum í 
síðasta mánuði. Síðar í vikunni er 
reiknað með því að forsetinn feli 
Donald Tusk, leiðtoga Borgara-
vettvangs, að mynda nýja stjórn.

Flokkur Tusks, sem er hlynntur 
bæði markaðsfrelsi og Evrópu-
sambandinu, hefur 209 af 460 
þingsætum. Hann hefur átt í 
stjórnarmyndunarviðræðum við 
Pólska þjóðarflokkinn.

Stjórn Kaczyn-
skis segir af sér

Karlmaður í Kaliforn-
íuríki í Bandaríkjunum hefur sett 
nýtt heimsmet með því að borða 
103 Burger King-hamborgara á 
átta mínútum.

Fyrra heimsmetið var 97 
hamborgarar. „Við bjuggumst 
aldrei við að nokkur myndi ná að 
borða hundrað borgara, hvað þá 
rúmlega það, þegar við byrjuðum 
að halda þessa keppni árið 2004,“ 
sagði einn skipuleggjenda 
keppninnar.

Fyrrverandi heimsmetshafi, 
sem unnið hafði þrjár keppnir í 
röð, keppti ekki þetta árið, þar 
sem draga þurfti úr honum 
endajaxl.

Át 103 borgara 
á átta mínútum

Rafmagnskerfi Flugstjórnar-
miðstöðvarinnar bilaði um hádegi 
í gær með þeim afleiðingum að 
takmarka þurfti umferð um 
íslenska flugstjórnarsvæðið. 
Flugvélum var beint yfir á 
skoska flugstjórnarsvæðið á 
meðan kerfið var sett upp aftur.

Hrafnhildur Brynja Stefáns-
dóttir, upplýsingafulltrúi 
Flugstoða, segir kerfið hafa 
komist aftur í lag um klukkan 
þrjú í gær. Fram að því hafi verið 
unnið á varakerfi. „Þetta gerðist 
annars á tiltölulega góðum tíma, 
flugumferðin er minni um 
hádegisbilið en seinnipartinn,“ 
segir hún. 

Flugumsjónar-
kerfið bilaði

Tveir karlmenn og ein 
kona voru í gær í Héraðsdómi 
Reykjavíkur dæmd fyrir peninga-
fals. Þau hlutu öll fangelsisdóm, 
sem er skilorðsbundinn til þriggja 
ára.

Málsatvik voru þau, að einn 
mannanna var staddur í Austur-
stræti, þegar ókunnur maður falað-
ist eftir fíkniefnum af honum. Við-
skiptin fóru fram, en skömmu síðar 
áttaði seljandinn sig á að hann hafði 
fengið um 30 þúsund krónur í föls-
uðum seðlum fyrir fíkniefnin.

Hann hafði samband við konuna, 
sem vann við sjóðsvél í Bónus í 
Holtagörðum. Varð að samkomu-
lagi að hún skipti seðlunum, tólf 

þúsund króna seðlum og 37 fimm 
hundruð króna seðlum, fyrir ófals-
aða seðla. Maðurinn hafði þá sam-
band við annan mann, bað hann að 
fara með fölsuðu seðlana í Bónus, 
hitta konuna þar og fá peningunum 
skipt í fimm þúsund króna seðla. 

Þetta gekk eftir, konan skipti 
seðlunum og setti þá fölsuðu í pen-
ingaskúffu samstarfsmanns síns.

Hún var í Héraðsdómi dæmd í 
fjögurra mánaða fangelsi, maður-
inn sem upphaflega fékk fölsuðu 
peningana i hendur fékk níu mán-
uði og milligöngumaðurinn tvo 
mánuði. Fólkið var á aldrinum 19 til 
21 árs þegar brotin voru framin.

Þrjú dæmd fyrir peningafals
Einn af tuttugu 

einstaklingum, sem brutu gegn 
lögreglusamþykkt Reykjavíkur-
borgar um helgina, kastaði af sér 
þvagi við lögreglustöðina á 
Hverfisgötu. Annar var handtek-
inn við sömu iðju í anddyri 
gististaðar í miðborginni. 

Allt voru það karlmenn sem 
urðu brutu á lögreglusamþykkt-
inni um helgina. Þeir höfðu í 
frammi ýmiss konar ólæti og 
óspektir en þeim var boðið að 
ljúka málinu með sektargreiðslu. 
Meðal þess sem þeir gerðu af sér 
var að kasta af sér þvagi á 
almannafæri, fleygja rusli, slást 
og hindra störf lögreglu. 

Einn pissaði við 
lögreglustöðina







fréttir og fróðleikur

Jelena Larionova er blaða-
maður í Múrmansk nyrst í 
Rússlandi og stjórnarfor-
maður Barents Press Inter-
national, óháðum samtökum 
blaðamanna á Barentshafs-
svæðinu. Hún ræðir hér 
um stöðu blaðamennsku í 
Rússlandi, en hún flutti er-
indi um það efni á málþingi 
Blaðamannafélags Íslands 
um helgina.

Yfirskrift málþingsins var „Að 
skrifa fyrir lýðræðið“. Larionova 
var því fyrst spurð hvernig það 
horfi við rússneskum blaðamanni 
að „skrifa fyrir lýðræðið“ á tímum 
þegar svo virðist sem lýðræðið eigi 
í vök að verjast í heimalandi 
hennar.  

Larionova viðurkennir strax að 
þetta sé snúið verkefni fyrir rúss-
neska blaðamenn. Það helgist ekki 
sízt af því hve neikvæðan hljóm 
hugtakið lýðræði hafi í eyrum 
margra Rússa. „Það minnir fólk á 
óreiðu í stjórn- og félagsmálum, í 
samanburði við sovéttímann. Ég vil 
ekki segja að þetta hafi verið betra 
á sovéttímanum, öðru nær, en ef 
við lítum á þróunina í Rússlandi 
síðan árið 1990 verður að segjast að 
fyrstu árin eftir hrun Sovétríkj-

anna voru hræðileg fyrir marga og 
því tengja Rússar hugtakið lýðræði 
við fátækt, stjórnleysi, glæpi og 
þaðan af verra,“ segir Larionova. 

Fjölmiðlafrelsi er heldur ekki 
jákvætt í huga margra Rússa að 
hennar sögn. Einkum og sér í lagi í 
huga eldra fólks standi fjölmiðla-
frelsi fyrir ábyrgðarlaust hömlu-
leysi í fjölmiðlun; þegar sagt er 
opinskátt frá kynlífshneykslum, 
blóði drifnum ofbeldisglæpum og 
þess háttar. „Við viljum þetta ekki,“ 
hugsi þá margir. „Ég veit ekki 
hvers vegna þetta gerðist,“ segir 
hún. „Það er hugsanlegt að einhver 
hafi skipulagt þetta svona.“ Alla-
vega eigi hvorugt hugtakið, lýð-
ræði eða fjölmiðlafrelsi, mikilli 
lýðhylli að fagna. 

Þessu til staðfestingar bendir Lari-
onova á að samkvæmt síðustu skoð-
anakönnunum eru 35 prósent Rússa 
sannfærð um að ritskoðun sé nauð-
synleg. 20 prósent til viðbótar telja 
að sennilega sé þörf á henni. Meiri-
hluti Rússa álíti því þörf á opin-
berri ritskoðun. 

Spurð hvort morðið á blaðakon-
unni Önnu Politkovskaju fyrir 
rúmu ári, sem vakti alþjóðlega 
athygli, hafi breytt einhverju fyrir 
blaðamenn í Rússlandi bendir Lari-
onova á að á síðustu 15 árum hafi 
um 200 blaðamenn verið drepnir í 
landinu. Aðeins um fimm prósent 
af ofbeldisglæpum gegn blaða-
mönnum séu upplýst, sem er miklu 
lægra hlutfall en meðaltal upp-
lýstra glæpa í Rússlandi. Stað-
reyndin sé sú að fáir hafi þekkt til 
verka Önnu Politkovskaju í Rúss-
landi og dauði hennar hafi litlu 
breytt um það. Hún sé mun þekkt-
ari á Vesturlöndum.  

Larionova segir mjög hliðstætt mál 
hafa átt sér stað í heimaborg henn-
ar Múrmansk fyrir fjórum árum. 
„Varaframkvæmdastjóri fyrstu 
einkareknu sjónvarpsstöðvarinnar 
í borginni, Dímítrí Shvets, var skot-
inn til bana. Morðinginn gekk upp 
að honum þar sem hann var ásamt 
konu sinni og fleiri vitnum um 
hábjartan dag og skaut hann sex 
skotum og komst undan í bíl. Svo 
það voru mörg vitni, en ekkert 
gerðist; lögreglan fann ekki hverjir 
höfðu staðið á bak við morðið,“ 
segir Larionova. Á þessum tíma 
hafi borgarstjórnarkosningar verið 
í nánd og þremur dögum fyrir 
morðið hafi Shvets komið því á 
framfæri við blaðamannafélagið að 
sér hefðu borist hótanir. 

Spurð um muninn á því að stunda 

blaðamennsku í höfuðborginni 
Moskvu eða á landsbyggðinni eins 
og í Múrmansk segir Larionova að 
það sé „spurning um fé og völd“. 
„Blaðamenn í Moskvu eru mest-
megnis háðir ráðamönnum í 
Moskvu, blaðamenn í héraði eru 
háðir héraðsstjórnvöldum og vold-
ugustu fyrirtækjunum í viðkom-
andi héraði. Kerfið er annars svip-
að,“ segir hún. 

Staðreyndin sé sú að það starfi 
mjög fáir sjálfstæðir, heiðvirðir 
fjölmiðlar í landinu. 85-90 prósent 
dagblaða í öllu Rússlandi eru að 
hennar sögn í eigu yfirvalda, annað 
hvort sveitar- eða héraðsstjórna 
eða ríkisins. „Við höfum því ekki 
sjálfstæða fjölmiðla. Blaðamenn 
sem starfa á þessum miðlum hafa 
því ekki frelsi til að gagnrýna ráða-
menn eða þá sem voldugastir eru í 
viðskiptalífinu.“

Það tíðkast að ráðamenn og fyrir-

tæki kaupi svonefnda „upplýsinga-
þjónustu“ af fjölmiðlum. „Nú veit 
fólk að blaðagreinar og umfjöllun í 
útvarpi og sjónvarpi eru meira og 
minna kostuð af valdamönnum eða 
fyrirtækjum og það tekur þess 
vegna ekkert mark á því sem stend-
ur í blöðunum. Blaðalestur hefur 
minnkað mikið frá því á sovét-
tímanum,“ segir Larionova.

Spurð hvort hún hafi sjálf fengið 
hótanir vegna starfs síns segir hún: 
„Ekki beint. En ég hef lent í óþægi-
legum samtölum við fulltrúa leyni-
þjónustunnar FSB. Þeim mislíkar 
augljóslega það sem við erum að 
gera og fylgjast stöðugt með. Við 
gerum okkur grein fyrir að þeir 
geta stöðvað starfsemina snarlega 
ef þeim sýnist svo.“ 

Sem dæmi nefnir hún að þegar 
Kúrsk-harmleikurinn átti sér stað 

reyndu erlendir kollegar að hringja 
í hana en þegar Telenor, norska 
fjarskiptafyrirtækið, náði svo í 
hana í skrifstofusímann kom í ljós 
að það hafði verið lokað fyrir far-
símann hennar svo að hún gat ekki 
tekið við neinum símtölum frá 
útlöndum. „Ég hef semsagt ekki 
orðið fyrir beinum hótunum en 
þarna gerði ég mér grein fyrir 
hvernig fylgzt er með manni; það 
veldur manni ónotum einkum með 
tilliti til þess hve máttug FSB er 
heima í Rússlandi. Jafnvel þegar 
ég segi frá þessu hugsa ég: þetta 
gæti bakað mér vandræði, en ég 
hugsa jafnframt: það er skylda mín 
að upplýsa um þetta,“ segir hún. 

Spurð að lokum hvort ekki megi 
greina nein teikn um að til betri 
vegar horfi segir Larionova: „Auð-
vitað reynir maður að vera bjart-
sýnn, ég vona sannarlega að breyt-
ingar verði. En hvað varðar Pútín 
og hans menn er ekki ástæða til að 
vænta breytinga. Hann hefur þegar 
heitið þjóðinni því að hann muni 
ekki víkja langt frá valdinu þótt 
hann stigi af forsetastóli.“

Til að enda ekki á svo dökkum 
nótum bætir hún við: „Þrátt fyrir 
öll vandkvæðin sem við eigum við 
að etja núna er munurinn samt mik-
ill í samanburði við sovéttímann. 
Þá var óhugsandi að gagnrýna 
stjórnvöld, jafnvel í samtölum við 
erlenda fjölmiðla, og einkareknar 
sjónvarpsstöðvar voru jafn óhugs-
andi. Það eru viss teikn um breytt 
viðhorf með nýrri kynslóð. Ég er 
þeirrar skoðunar að við gætum 
fetað hraðar brautina til lýðræðis, 
en kannski þurfum við heila kyn-
slóð til að losna undan oki sovésku 
arfleifðarinnar. Nú eru 17 ár liðin 
og kynslóðaskipti verða að jafnaði 
á 30 árum, svo að samkvæmt því 
þurfum við bara að þrauka þrettán 
ár til viðbótar. Unga fólkið er sjálf-
stæðara, það notar netið og kannski 
fer það að lesa annað en um popp-
tónlist og íþróttir og gerast virkt í 
að byggja upp lýðræði í landinu. Ég 
get ekki annað en vonað að svo 
fari.“

Martröð 
nágrannans

Hið rétta andlit faraósins sýnt í fyrsta sinn

Bindur vonir við næstu kynslóð
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Ég var ein af þeim sem urðu 
fyrir miklum vonbrigðum 

þegar ekki tókst að mynda 
félagshyggjustjórn í vor. Eftir á að 
hyggja virðast þó flestir sammála 
um að ekki hafi verið annað í 
spilunum. Og ríkisstjórnarsam-
starfið er fyrirmyndarhjónaband 
að því leyti að í því ríkir gagn-
kvæmt traust.

Ástæður þess að fyrir kosningar 
vonaðist ég eftir félagshyggju-
stjórn, voru þær að mér eins og 
svo mörgum þótti tími kominn til 
að endurreisa velferðarkerfið. 
Þess vegna var ég ekki fyrirfram 
jákvæð á samstarf við hægrimenn 
í Sjálfstæðisflokknum sem mér 
þótti kominn tími á að fengju að 
hvíla sig frá ríkisstjórnarsam-
starfi, meðan fólk með réttari 
forgangsröðun fengi að stjórna.

Þrátt fyrir vonir og væntingar 
um félagshyggjuríkisstjórn var ég 
samt meðvituð um að það væri 
líklegt að næsta stjórnarsamstarf 
yrði milli Sjálfstæðisflokks og 
annars vinstriflokkanna. Svo 
maður fór að leggja niður fyrir sér 
hvað gæti falist í þess konar 
samstarfi fyrir minn flokk, 
Samfylkinguna. Ég hafði fyrst og 
fremst áhyggjur af því að við 
myndum láta draga okkur of langt 
til hægri og að draumurinn um að 
komast í ríkisstjórn og geta tekið 
til í velferðarmálunum yrði að 
einhverri einkavæðingarmartröð.

Auðvitað reyndi maður líka að 
horfa á hverjir gætu verið 
kostirnir í svona samstarfi. Mér 
duttu nokkrir hlutir helst í hug en 
einn sá stærsti var sá að ef 
einhver ríkisstjórn einhverra 
tveggja íslenskra flokka gæti 
endurskoðað landbúnaðarkerfið 
okkar, þá væri það ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
arinnar.

Það er svo fyndið að ég get 
næstum því sagt í stuttu máli að 
ég sé ánægð með hvernig ríkis-
stjórnin ætlar að standa að 
velferðarmálunum, en óánægð 

með það að einhvern veginn eru 
engin teikn á lofti um að menn 
ætli sér að losa landbúnaðinn úr 
hlekkjum miðstýringar og 
haftastefnu.

Skoðum aðeins hvað segir um 
landbúnaðarmál í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar. Í þeim kafla 
hans sem fjallar um atvinnulífið 
kemur þetta meðal annars fram: 
„Mikilvægt er að heilbrigð 
samkeppni og eðlileg verðmyndun 
þrífist á öllum sviðum atvinnulífs-
ins og að neytendur njóti góðs af 
þeirri samkeppni. [...] Ríkisstjórn-
in leggur áherslu á mikilvægi 
öflugs landbúnaðar og hágæða-
framleiðslu á matvælum í landinu. 
Unnið verði að endurskoðun 
landbúnaðarkerfisins með það 
fyrir augum að auka frelsi, bæta 
stöðu bænda og lækka verð til 
neytenda.“

Þetta eru fögur fyrirheit. Hins 
vegar hefur lítið heyrst af því að 
landbúnaðarráðherra ætli sér að 
fylgja þeim eftir. Landbúnaðar-
ráðuneytið færðist yfir til 
Sjálfstæðisflokks frá Framsóknar-
flokki sem hafði farið með það 
ráðuneyti í tíð ríkisstjórnar þeirra 
flokka. Þegar nýr ráðherra tók við 
málaflokknum hefði verið kjörið 
tækifæri til þess að gefa það út að 
nú myndu áherslurnar breytast, 
eins og kveðið er á um í stjórnar-
sáttmálanum. Meðan aðrir nýir 
ráðherrar gættu þess að strax yrði 
ljóst að skipt hefði verið um mann-
inn í brúnni, heyrðist fátt um 
svoleiðis frá landbúnaðarráðherra. 
Vissulega eiga breytingar sér ekki 
stað með yfirlýsingunum einum 
saman, en þær eru nauðsynlegar 

svo kjósendur viti hvaða stefnu er 
verið að fylgja.

Á Íslandi borgum við heimsins 
hæsta verð fyrir matvæli út úr búð 
en ekki bara það, heldur eru 
ríkisstyrkir okkar til landbúnaðar-
ins þeir hæstu í heimi samkvæmt 
nýrri skýrslu OECD. Það er 
risahagsmunamál heimila í landinu 
að innflutningskvótar og -tollar 
verði felldir niður, af því það er 
algjörlega óþarfur kostnaður sem 
fylgir þess konar kerfi. Þetta gildir 
líka um einhliða niðurfellingu tolla 
– það er neytendum alltaf í hag að 
aðgangur innlendra sem erlendra 
framleiðenda að markaðinum sé 
óhindraður. 

Það er ekki hægt að réttlæta 
núverandi landbúnaðarkerfi með 
því að það tryggi bændum 
viðunandi kjör. Engir kvótagreifar 
í bændastéttinni. Frumkvæði 
bænda er haldið niðri með 
gamaldags forsjárpólitík sem 
viðgengst ekki lengur í öðrum 
atvinnuvegum. Af hverju eiga 
bændur einir að búa við opinbera 
verðstýringu, miðstýrðan ríkisbú-
skap og framleiðslustýringu? 
Auðvitað á þó ekki að gera 
róttækar breytingar á mettíma og 
kippa fótunum undan bændafjöl-
skyldum – þær miklu breytingar 
sem þarf að gera krefjast aðlögun-
artíma.

Ég vona að með tímanum muni 
það koma í ljós að ég hafi haft rétt 
fyrir mér með það að ríkisstjórn 
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks 
yrði sú sem kæmi landbúnaðar-
málum á réttan kjöl. Ef nýr 
landbúnaðarráðherra Sjálfstæðis-
flokksins ætlar sér ekkert í 
þessum málum vil ég biðja 
flokkssystkini mín í Samfylking-
unni að beita sér fyrir að það verði 
gert. Það er löngu tímabært að 
aðskilja ríki og landbúnað. Það 
græðir nefnilega enginn á 
núverandi kerfi. 

Höfundur er formaður Ungra 
jafnaðarmanna.

Bændur úr hlekkjum hafta
G

agnrýni á Seðlabankann hefur þyngst í réttu hlutfalli 
við hækkun stýrivaxta. Samtök atvinnulífsins hafa um 
skeið beint harðri gagnrýni að vaxtastefnu bankans. 
Samkynja umvandanir hafa komið fram af hálfu ASÍ. 
Félagsmálaráðherra skipaði sér í þessa sveit gagnrýn-

enda á liðnu sumri.
Eftir síðustu vaxtaákvörðun hafa formenn beggja stjórnar-

flokkanna bæst í ádeiluhópinn. Annar með því að telja ákvörðun-
ina óheppilega en hinn með því að véfengja þær faglegu forsendur 
sem hún er byggð á. Málum er svo komið að það virðast bara vera 
fulltrúar Alþingis í bankaráðinu sem látið hafa vera að sproksetja 
bankastjórnina.

Einn fyrrum þingmaður Samfylkingarinnar hefur gengið svo 
langt að halda því fram að síðasta vaxtaákvörðun bankans sé af 
pólitískum rótum runnin. Það verður ekki skilið á annan veg en að 
bankinn sé að bregða fæti fyrir ríkisstjórnina með því að standa 
ekki faglega að málum.

Nú er það svo að það er almannahagur að vextir lækki. Í því ljósi 
er skiljanlegt að hagsmunasamtök og stjórnmálamenn hafi áhyggj-
ur af háum vöxtum. En sú staðreynd felur ekki í sér að sú gagnrýni 
sem fram hefur verið borin á bankastjórnina sé þar af leiðandi á 
gildum rökum reist.

Hér er fyrst á það að líta að Seðlabankinn hefur lögbundið hlut-
verk sem felst í því að halda verðbólgu í skefjum. Verðbólgumark-
miðið er ákveðið sameiginlega af bankanum og ríkisstjórninni. 
Enginn hefur sett fram kröfur um að breyta þessari skipan mála. 
Ríkisstjórnin hefur þó vald til þess. Gagnrýnendurnir hafa sem 
sagt ekki fundið flöt á því að höggva í löggjöfina eða sjálft skipulag 
seðlabankastarfseminnar.

Í annan stað er þá ástæða til að skoða hvort eitthvað skorti á fag-
legt vinnulag við undirbúning ákvarðana um vexti. Um málsmeð-
ferð og undirbúning vaxtaákvarðana gilda sérstakar reglur. Þær 
kveða skýrt á um faglegan hagfræðilegan undirbúning. Jafnframt 
fela þær í sér að unnt er að rekja eftir á hvernig einstakar ákvarð-
anir voru teknar og hvaða ráð og rök lágu að baki.

Ekki hefur verið sýnt fram á að bankastjórnin hafi vikið hag-
fræðilegum upplýsingum til hliðar né heldur að hún hafi sniðgeng-
ið ráð sérfræðinga bankans. Endanlegar ákvarðanir eru teknar af 
þremur bankastjórum sem hver um sig fer með eitt atkvæði á fund-
um þeirra. Engar vísbendingar hafa komið fram um að ágreiningur 
hafi verið í bankastjórninni um niðurstöður.

Að öllu þessu virtu verður ekki séð að gild rök standi að baki 
þeirri ágjöf sem bankastjórnin hefur sætt. Þá er eðlilegt að spurt sé 
hvort ekkert sé að. Þeirri spurningu verður ekki svarað á annan veg 
en þann að jafn háir stýrivextir og raun ber vitni um eru eins konar 
upphrópunarmerki um rótgróinn vanda. Rætur hans eru hins vegar 
ekki í Seðlabankanum.

Bitið í vaxtaákvörðunum Seðlabankans er takmarkað vegna þess 
að aðrir leikarar eru sterkari á sviði opinna alþjóðlegra fjármagns-
flutninga. Gagnrýnendurnir kæmust þar af leiðandi nær kjarna 
vandans ef þeir litu á krónuna í því gjörbreytta efnahagsumhverfi 
sem við búum við. Að skamma Seðlabankann er að horfa framhjá 
vandanum.

Vandinn er ekki í 
Seðlabankanum

Heildarlög um tekjustofna sveitarfélaga 
voru upphaflega sett árið 1989. Í þeim 

var ekki talin þörf á að setja ákveðinn lág-
markskatt eins og kveður á um í núverandi 
lögum, heldur var eingöngu hámarksútsvar. 

Árið 1993 skipaði félagsmálaráðherra 
nefnd sem kom með tillögur um tekjur til 
sveitarfélaga í stað aðstöðugjaldsins. Þegar lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga var breytt í samræmi við 
tillögur nefndarinnar var gerð grundvallarbreyting á 
lögunum, en þá var lágmarksútsvar tekið upp í fyrsta 
sinn og lágmarksskattheimta sveitarfélaga þannig 
bundin í lög óháð lögbundnum verkefnum eða 
útgjaldaþörf. Ákvæðið um sérstakt lágmarksútsvar 
var mjög umdeilt meðal annars vegna þess að það 
leiddi til verulegrar hækkunar á útsvari ákveðinna 
sveitarfélaga á sínum tíma. 

Í stjórnarskránni kemur fram að sveitarfélögin 
skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög 
ákveða. Hlýtur það að teljast eðlilegur skilningur á 
því ákvæði, að haldgóð rök og ríkir hagsmunir þurfi 

að koma til að þessi ákvörðunarréttur sé 
skertur. Bein íhlutun um lágmarksútsvar 
getur tæpast talist uppfylla þau skilyrði. 

Óeðlilegt er að lágmarks skattheimta af 
íbúum sé bundin í lög óháð þörf. Sveitarfé-
lag þarf að uppfylla lögbundið hlutverk sitt, 
en óhófleg afskipti löggjafans af því hvernig 
slíkt er fjármagnað draga úr valdi og 
ábyrgð kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum 
til að sinna hlutverki sínu á sem hagkvæm-
astan hátt. 

Í kjölfar umræðu um afnám lágmarksútsvars hefur 
því verið haldið fram að hægt væri að afnema 
hámarksútsvar með sömu rökum. Í því felst grund-
vallarmisskilningur á hlutverki löggjafarvaldsins og 
sveitarfélaga. Álagning skatta er íþyngjandi aðgerð, 
þess vegna segir í stjórnarskránni að skattamálum 
skuli skipað með lögum og að ekki sé heimilt að fela 
stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, 
breyta honum eða afnema. Það er því hlutverk og 
skylda löggjafans að takmarka heimildir sveitarfé-
laga til að innheimta skatt af íbúum sínum. Þess 
vegna er nauðsynlegt að ákvæði um hámarksútsvar 
sé til staðar. 

Höfundur er formaður Heimdallar.

Hví að afnema lágmarksútsvar?
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KøbenLondon

Gautaborg

Ef þú kannt að meta heimsborgir á annað borð, þá er 
London alveg málið. 

Varsjá
Í Bandaríkjunum eru tíu bæir og borgir sem allar heita 
Varsjá. David Bowie samdi lag sem heitir Varsjá og Joy 
Division líka. Hvað gerist þegar þú heimsækir borgina?

Margir hafa lýst Gautaborg sem Ríó norðursins ... í það 
minnsta Róm. 

Berlín

Það er eitthvað sem fær 
okkur Íslendinga til að fara 
til Köben aftur og aftur.

Vöknuð til lífsins og aldrei 
verið í meira stuði.

Billund Í fæðingarbæ legókubbanna 
er ekkert ómögulegt.

Ósló Sama hvað hver segir. Það er ekki hægt að 
láta sér leiðast í Ósló. 

Stokkhólmur
Svíþjóð er eins konar Dan-
mörk fyrir lengra komna. 
Og Stokkhólmur er Køben 
fyrir fullorðna.



Linda Björk Þórðardóttir, lögreglukona, er í óða 
önn að búa sig undir keppni í Ice Fitness sem 
fer fram hinn sautjánda nóvember í Laugardals-
höll. Fitan fær að fjúka síðustu vikurnar án þess 
þó að ganga á vöðvastyrkinn.

„Ég hef æft fitness svolítið lengi og keppti fyrst árið 
2003. Svo keppti ég árið 2005 og svo aftur núna,“ 
segir Linda Björk og bætir því við að þetta sé þó 
nokkuð álag og því fínt að taka sér frí frá keppni 
annað hvert ár.

Linda Björk segir fitness-greinina geta verið mjög 
erfiða og tímafreka en rosalega skemmtilega. „Núna 
æfi ég tvisvar á dag, síðustu þrjár vikurnar fyrir 
keppni en tek mér þó frí á sunnudögum og læt eina 
æfingu duga á laugardögum,“ segir Linda sem tekur 
fitubrennslu á morgnana en lyftir lóðum seinni part 
dags. „Með þessu er ég líka að æfa frjálsar þar sem 
ég er í spretthlaupum svo það er nóg að gera í æfing-
unum,“ bætir hún við.

Fitness-keppnin hjá konunum skiptist í hraðaþraut, 
armbeygjur og fitness-greip þar sem þær hanga á 
stöng eins lengi og þær geta. Loks er það samanburð-

ur þar sem þær koma fram í bikiníi svo sjáist vel 
þjálfaðir og fallega vöðvaðir líkamar í góðu sam-
ræmi, þannig að keppnin tekur til styrks, þols og 
útlits.

Spurð hvort hún borði lítið eða bara öðruvísi síðustu 
vikurnar fyrir keppni segir Linda Björk: „Ég borða 
alltaf á tveggja og hálfs tíma fresti en minna í einu því 
þannig helst brennslan vel gangandi allan daginn. Ég 
borða meira af kolvetnum fyrri part dags en prótín 
seinni partinn. Það er mikið um fisk, kjúklingabringur 
og brún hrísgrjón og svo finnst mér hörpudiskur rosa-
lega góður.“ Linda segir að gæta þurfi að því að borða 
ekki bara prótín, þá verði líkaminn svo máttlaus, held-
ur þurfi að fá kolvetni líka til að halda orkunni. „Ég get 
ekki mælt með þessari aðferð til grenningar fyrir þá 
sem eru yfir kjörþyngd því þetta krefst gríðarlegs aga 
og að hafa markmið til að halda sér við efnið,“ segir 
Linda en sjálf hefur hún lést um fimm kíló á síðustu 
tveimur mánuðum. 

Að lokum segist Linda vera mjög vel stemmd fyrir 
keppnina og hlakka mikið til. „Þetta er rosalega 
gaman, skemmtilegt markmið og maður lærir svo 
vel á sjálfan sig og líkama sinn í undirbúningsferl-
inu.“

Lögga í fitnessformiV
o
ttað

100% lífræ
nt

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Leikstjórinn Helena Stefáns-
dóttir sótti nýverið námskeið í 
tantrajóga í Valencia á Spáni 
sem sérstaklega var ætlað 
konum.

„Þetta var mánaðarnámskeið og 
dagskráin stóð alla daga frá 
fimm á morgnana til ellefu á 
kvöldin,“ segir Helena þegar hún 
er spurð út í tantrajóganám-
skeiðið í Valencia. „Við fórum 
þrjár saman sem höfum lengi 
stundað jóga. Ég á þrjú börn og 
var ekki alveg búin að sjá fyrir 
mér að ég gæti farið. En það varð 
úr og ég sé ekki eftir því,“ segir 
hún og bætir við að tengiliður 
þeirra við námskeiðið hafi verið 
nunna sem reki jógaleikskólann 
Sælukot.

Helena segir tantrajóga vera 
elstu tegund jóga og koma í veg 
fyrir ýmsa sjúkdóma. „Orku-
stöðvarnar sjö eru allar á aðal-
kirtlunum og æfingarnar hafa 
þann tilgang að virkja þessar 
stöðvar eða koma þeim í jafn-
vægi þannig að hormónaflæðið 
verði í lagi,“ segir hún og bætir 
við að iðkunin hafi áhrif á bæði 
líkamlega og andlega líðan og 
meðal annars heilsu húðarinnar. 
„Þetta gengur allt út á það að ná 
andlegu jafnvægi í takt við lík-
amann og mataræðið kemur þar 
inn í. Jóga fjallar um þetta allt 
saman á mjög djúpstæðan hátt 
og tengist því sem er æðra þannig 
að fólk sé ekki alltaf fast í ein-
hverju veraldlegu. Vesturlönd 
tengja tantra við kynlíf sem er 
mjög mikill misskilningur,“ segir 
Helena einbeitt.

Helena rekur Kaffi Hljóma-
lind og stundar líka kvikmynda-
gerð svo hún hefur nóg að gera. 
Samt ætlar hún að miðla öðrum 
af reynslu sinni eftir þessa minn-
isstæðu ferð, ásamt þeim sem 
með henni fóru. „Það eru svo 
margir að biðja okkur að kenna 
og við höfum verið með leiðsögn 
hver í sínu lagi,“ segir hún. „Mér 
finnst að ég geti ekki farið á nám-
skeið og eignað mér það sem ég 
lærði heldur verði að koma því 
víðar.“

En af hverju telur hún Vestur-
landabúa hafa tengt tantra við 
kynlíf? „Kynlíf er samruni og 

það er það sem jóga er. Samruni 
milli mín og einhvers æðra. Þar 
held ég að misskilningurinn liggi. 
Sanskrít er elsta tungumálið og 
mjög flókið. Þar getur eitt orð 
þýtt heila setningu. Einhvers 

staðar hefur þetta orð skolast til 
á leiðinni því það hefur ekkert 
með kynlíf að gera. Jóga er bara 
samruni manneskjunnar við guð, 
hið æðra.“

Tantra tengist ekki kynlífi

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Slökun er mikilvæg og nauð-
synlegt fyrir alla að geta 
slappað af annað slagið.

Eftir erfiða daga getur verið 
gott að slaka vel á öllum vöðv-
um líkamans áður en farið er að 
sofa svo svefninn nýtist betur. 
Tilvalið er að gera þetta bara í 
rúminu og fara hægt og rólega 
yfir allan líkamann og sjá til 
þess að hvergi sé eftir spenna í 
vöðvum. Best er að vera með 
lokuð augun á meðan og ekki er 
verra að ímynda sér að maður 
sé á einhverjum kyrrlátum stað 
sem er í sérstöku uppáhaldi.

Í friði og ró 



Þeir sem stunda lífrænar 
aðferðir við framleiðslu og 
markaðssetningu matvæla 
hér á landi verða að fá það 
staðfest hjá vottunarstofunni 
Túni að þeir fari eftir settum 
reglum. Þar er Gunnar Á. 
Gunnarsson.

„Okkar hlutverk er að annast 
eftirlit og vottun hjá þeim sem 
þróa lífrænar aðferðir við fram-
leiðslu og markaðssetningu vöru. 
Það gerist með reglubundinni 
úttekt á hverjum stað þar sem 
kannað er hvort unnið sé í sam-
ræmi við reglur sem gilda um 
allan heim. Allur ferill vörunnar 
þarf að vera vottaður, frá frum-
framleiðandanum til síðustu 
pökkunar eða merkingar,“ segir 
Gunnar þegar hann er spurður út 
í starfsemi vottunarstofunnar. 

Gunnar segir lífrænar aðferðir 
við framleiðslu matvæla hafa 
bætandi áhrif á umhverfið, afurð-
irnar og heilsu neytenda sam-
kvæmt niðurstöðum nýlegra 
erlendra rannsókna. Honum 
finnst íslenskir framleiðendur 
fremur seinir að átta sig á þessu. 
„Hér er lítil framleiðsla á lífræn-
um matvælum en áhugi neytenda 
gríðarlega mikill. Framboðið er 
borið uppi af innflutningi fyrst 
og fremst því íslensku vörurnar 
spænast upp og lagerinn er tómur 
þegar kemur fram á haustið,“ 
segir Gunnar sem tekur þó fram 
að kartöflur og korn endist aðeins 
lengur og mjólk sé framleidd árið 
um kring. Hann segir Ísland 
dragast aftur úr í þróuninni og 
telur ástæðuna vera lítinn stuðn-
ing hjá forystumönnum í hags-
munasamtökum framleiðenda. 
„Hér hefur verið ýtt undir þá 
hugsun að staða framleiðslunnar 
sé svo góð og menn þurfi ekkert 
að taka upp lífrænar aðferðir. En 
jafnvel þó að Íslendingar hafi 
góða aðstöðu í greinum eins og 
garðyrkju og sauðfjárrækt verða 
þeir að ganga alla leið og fá vott-
un til að geta kallað sig lífræna. 
Það dugir ekki bara að segjast 
vera lífrænn. Það verður að upp-
fylla kröfurnar.“

Gunnar rekur upphaf hinnar 
lífrænu stefnu aftur á 19. öld 
þegar framleiðsla á tilbúnum 
áburði hófst í heiminum. „Fram-
sýnir ræktunarmenn áttuðu sig 
strax á því að tilkoma áburðarins 
kynni að valda röskun á umhverf-
inu til lengri tíma litið og draga 
úr heilbrigði jurta, dýra og 
manna. Á 20. öldinni tæknivæðist 

landbúnaðurinn, nýtir tilbúinn 
áburð í vaxandi mæli og efni til 
skordýra-, illgresis- og sveppa-
varna, svo og lyf og horm-
óna í búfjárrækt. 
Síðan koma kyn-
bætur í plönt-
um og búfé 
og undir lok 
síðustu aldar 
tækni til 
ræktunar
erfðabreyttra
lífvera. Allt 
hefur þetta undið 
upp á sig og valdið 
sívaxandi vanda-
málum. Svarið 
hefur verið það að 

hverfa aftur fyrir þessa lyfja- og 
tæknibyltingu en þróa nýjar 
aðferðir svo framleiðsla matvæla 

sé í góðri sátt við umhverf-
ið. Þannig er hægt að 

stuðla að heilbrigði 
allrar keðjunnar, 

jarðvegs, jurta, 
búfjár og neyt-
enda.“

Lífrænt fyrir umhverfið, 
afurðirnar og heilsuna

lífrænir safar



Skáldkonunni Vilborgu Dag-
bjartsdóttur fer vel að búa við 
Bókhlöðustíg. Nú hefur hún, 
ásamt sonum og tengdadóttur, 
endurvakið forlagið Leshús 
sem eiginmaður hennar Þor-
geir Þorgeirsson stofnaði en 
lagt var niður eftir lát hans.

Litla bakhúsið á lóðinni hennar 
Vilborgar heitir Leshús. Þorgeir 
byggði það sem forlagshús. „Hann 
Þorgeir hvarf frá svo mörgu sem 
hann var að vinna að og við vildum 
ekki láta það fara í súginn,“ segir 
Vilborg. Hún bætir því við að 
tengdadóttir hennar, Guðrún 
Jóhannsdóttir, kona Þorgeirs Þor-
geirssonar yngri, sé í fullu starfi 
hjá forlaginu enda sé hún vel 
menntuð og ágætlega fær um það. 

Tvær bækur eru komnar á 
markað hjá Leshúsi á þessu 
hausti og tímasetningar beggja 
hittu í mark. Játningar karl-
rembu eftir sænska sálfræðing-
inn Lars Einar Engström í þýð-
ingu Ástu Sifjar Erlendsdóttur 
kom út 24. október. Sá dagur 
tengist jafnréttisbaráttu kvenna 
á Íslandi vegna frídagsins fræga 
sem Vilborg átti sterkan þátt í. 
„Engström var hér staddur á 
útgáfudaginn og hélt ágætt erindi 
á jafnréttisráðstefnu í Keili. 
Áhugi á bókinni hans kviknaði 
líka strax,“ lýsir Vilborg og held-
ur áfram. „Engström var ráðgjafi 

við ráðningar hjá ýmsum fyrir-
tækjum bæði í sínu heimalandi 
og öðrum Evrópulöndum í aldar-
fjórðung og vaknaði upp við 
vondan draum þegar dóttir hans 
var orðin tvítug og komin út á 
vinnumarkaðinn. Þá vildi hann 
ekki vita af henni í höndum á 
körlum eins og honum sem fundu 
sér allar mögulegar leiðir til að 
hafna konum. Þetta játar hann 
hreinskilnislega og ég lít svo á að 
þarna komi upp nýr og spennandi 
flötur í langdreginni jafnréttis-
baráttu. Þessi bók ætti í raun að 
vera á borðum í öllum fyrirtækj-
um, stjórnendum til áminningar 
og í ráðningarfyrirtækjum alveg 
sérstaklega. Hún var metsölubók 

í Danmörku og Svíþjóð og ætti að 
geta orðið það hér.“

Hin nýja bókin hjá Leshúsi er 
þýðing Þorgeirs á sögunni um 
Grikkjann Zorba. Útgáfan tengd-
ist 50 ára dánarminningu höfund-
arins, Nikos Kazantzakis, 26. okt-
óber. „Þorgeir var ákaflega snjall 
þýðandi og hafði unun af því 
starfi. Hann var kornungur þegar 
hann þýddi þessa bók fyrst. Hún 
var lesin í ríkisútvarpið af Erlingi 
Gíslasyni leikara og seinna kom 
hún út hjá Almenna bókafélaginu. 
Þorgeiri þótti samt þörf á nýrri 
þýðingu. Hann lagði mikla vinnu í 
hana allt til hinsta dags og hún 
var tilbúin undir prentun þegar 
hann féll frá.“ 

Lífi blásið í Leshús

Vissir þú að hið latneska heiti 
bókarinnar, liber, er komið frá 
Rómverjum? 

Í Rómaveldi var þunna lagið milli 
barkar og innri viðar á trjám til 
notað til handritsgerðar áður en 
farið var að skrifa texta á perga-
ment. Þetta þunna lag innan við 
börkinn heitir liber. 

Hvaðan 
kom bókin?

JPV útgáfa kemur boðskap sínum 
á framfæri bæði með hljóði og 
mynd á þessu hausti. 

Nokkrar nýjar bækur koma út sem 
hljóðbækur hjá JPV í samstarfi við 
Blindrabókasafn Íslands. Þær eru saka-
málasögurnar Dauði trúðsins eftir Árna 
Þórarinsson og Engill dauðans eftir Þráin 
Bertelsson. Höfundur les sjálfur Engil 
dauðans en Dauði trúðsins er lesinn 
af Hjálmari Hjálmarssyni leikara. 
Hann fór með hlutverk aðalpersón-
unnar, Einars blaðamanns, í vin-
sælu framhaldsleikriti sem gert 
var eftir Tíma nornarinnar og 
flutt af Útvarpsleikhúsinu í 
fyrrasumar. Edda Andrésdótt-
ir les bók sína Í öðru landi, Vig-
dís Grímsdóttir sögu sína um 
Bíbí Ólafsdóttur og Þórunn 
Hjartardóttir les Þúsund bjart-
ar sólir eftir Khaled Hosseini, 
höfund Flugdrekahlauparans.

Á vef JPV, www.jpv.is, eru síðan 
nokkrar af útgáfubókum forlags-
ins kynntar með myndstiklum þar 
sem fléttað er saman viðtölum 
við höfundana, tónlist og fleiru.

Hljóð og mynd



BÍLAR &
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Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið Húðvörur Spa meðferðir Veitingar Gisting

Blue Lagoon gjafakortin eru skemmtilegur kostur fyrir þá sem vilja koma viðskiptavinum og starfsmönnum
á óvart með orkumikilli og óvenjulegri gjöf. Handhafi gjafakortsins getur notað það í Bláa lóninu, fyrir 
gistingu í heilsulind, í verslun, í spa meðferðir og nudd og á veitingastaðnum í Bláa lóninu.

Upplýsingar í síma 420 8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is.
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Eftir 51 viku vinnustreð brýst út barnsleg tilhlökkun í brjósti alþýðunnar þegar hún rogast heim 
með jólapakka vinnuveitandans og stillir honum í eftirvæntingu undir glitrandi jólatréð heima. Í 
pakkanum gæti leynst eitthvað undursamlegt sem gerir jólin enn dásamlegri, en einnig sitthvað 
sem hleypir púkum í annars friðsælt og umburðarlynt jólaskapið.

Gleði eða ógleði á jólum

Fatnaður, hand-
klæði, teppi, 
seðlaveski eða 
annað sem merkir 
starfsmanninn fyrir-
tækinu er hreinn og 
klár yfirgangur.

Gamall lager af ljóðabók samstarfs-
manns sem er löngu hættur og enginn 
þekkir virkar ekki í jólapakkann.

Flugmiði til útlanda og heim aftur 
til að nota í næsta vetrar- eða sumar-
fríi er gjöf sem getur ekki klikkað.

Vegleg peningagjöf eða hlutabréf í verð-
mætu fyrirtæki er framsýn gjöf sem gleður.

Staðfesting á fjár-
upphæð til kaupa 
á nauðsynlegu 
lækningatæki 
fyrir Barnaspít-
ala Hringsins er 
gjöf sem nærir 
jólaandann.

Valdir miðar á eftir-
sótta menningarvið-
burði nýja ársins gefa 
fyrirheit um góða tíma 
og afþreyingu með 
tilhlökkun.

Frídagur sem skipar 
starfsmanni að sofa út á 
dekurhóteli, fara í nudd, 
slökun og almenna orku-
hleðslu er draumagjöf.

Hjartastaður

Rassskellur

Úrræðapakki með 
munnskoli, táfýlueyði, 
svitalyktareyði og 
sterkt ilmandi sápu er 
hreinasta móðgun.

Vekjaraklukka. 
Óstundvísi er með-
vitaður löstur og þarf 
ekki áminningar við.

 UMBÚÐIRNAR 
SKIPTA MÁLI
Þótt innihald jólapakkans 
sé vitaskuld það sem mestu 
máli skiptir er alltaf gaman 
að fá fallega innpakkaða 
gjöf. Glansandi pappír með 
fallegum borða er loforð 
um það sem kemur. Slíkan 
pakka er skemmtilegt að 
setja undir jólatréð og sýnir 
að viðkomandi hafi lagt tíma 
og vinnu í að gera hann sem 
fallegastan. 
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Gefum góðar stundir
Gjafakort Þjóðleikhússins er kjörin jólagjöf

fyrir fjölskylduna eða fyrirtækið

Þegar Atlantsolía hóf starfsemi 
sína á Íslandi árið 2003 voru þar 
aðeins fimm starfsmenn. Þá fengu 
starfsmenn í jólagjöf stóran og 
góðan hamborgarhrygg ásamt 
steikarpotti sem hefur fyrst og 
fremst verið til trafala. „Pottur-
inn sem við fengum fyrstu jólin 
er svo stór að hann kemst hvergi 
fyrir og hefur verið á hálfgerð-
um vergangi á heimilinu síðustu 
árin. En hryggurinn kom sér ákaf-
lega vel,“ segir Hugi Hreiðars-
son, markaðsstjóri Atlantsolíu, 
hlæjandi og heldur áfram: „Þó 
eru flestir komnir með fullar kist-
ur matar svona rétt fyirr jól, svo 
kjötgjafir eru betri með svolitlum 
fyrirvara.“

Í dag eru starfsmenn rúmlega 
tuttugu og að sögn Huga er mark-
miðið að jólagjafirnar séu bæði 
fjölskylduvænar og beri með sér 
anda jólanna. „Við höfum gefið 

gjafakort í dögurð á VOX þar sem 
fjölskyldan getur komið saman og 
notið sín yfir góðum mat. Síðan 
höfum við gefið ostakörfu ásamt 
góðu rauðvíni og látið fylgja með 
gjafakort í Kringluna,“ segir Hugi 
sem segir marga starfsmenn nota 
tækifærið og bjóði ættingjum og 
vinum að njóta með sér innihalds 
körfunnar yfir hátíðirnar. „Okkur 
finnst mikilvægt að gjöfin búi 
til stemningu og hingað til hefur 
þessi gjöf fallið í mjög góðan far-
veg. Síðan höfum við í framlín-
unni heimsótt starfsfólk með gjöf-
ina og fært þeim fyrir jól,“ segir 
Hugi sem stefnir á örlítið jólalegri 
stíl fyrir jólin í ár og veltir fyrir 
sér að setja upp jólasveinahúfu 
við útkeyrsluna. „Aðalatriðið er 
að starfsfólkið viti að okkur þykir 
vænt um það og hversu mikils við 
metum störf þess,“ segir Hugi.

- rh

Huga Hreiðarssyni, markaðsstjóra Atlantsolíu, finnst mikilvægt að gjafir starfs-
manna beri með sér anda jólanna og gleðji alla fjölskylduna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samskip hefur farið fremur hefð-
bundar leiðir í vali á jólagjöfum 
fyrir starfsmenn sína undanfarin 
ár. Um síðustu jól var hins vegar 
ákveðið að breyta út af vana, enda 
segir starfsþróunarstjóri Sam-
skipa, Bára Mjöll Ágústsdóttir, 
markmiðið með jólagjöfum ekki 
síður vera að koma á óvart en 
gleðja.

„Fyrir síðustu jól höfðum við 
gefið sömu gjöfina í ein fimmt-
án ár: hangikjöt eða hamborg-
arhrygg. Eitthvað sem er mjög 
hefðbundið og hentar öllum. Svo 
ákváðum við að breyta út af venj-
unni í fyrra og gáfum þá kaffikrús 
og hlífðardisk með frá Menu,“ 
segir Bára.

Tilgangurinn var að hennar 
sögn að fara nýjar leiðir og koma 
starfsfólkinu þannig á óvart. 
„Við ákváðum bara að prófa eitt-
hvað nýtt og héldum að fólk vildi 
kannski velja hamborgarhrygg-

inn sjálft, í staðinn fyrir að hann 
kæmi frá okkur.“

Bára viðurkennir þó að uppá-
tækið hafi hlotið misjafnar við-
tökur hjá starfsfólkinu. „Það voru 
fjöldamargir vonsviknir. Fólk var í 
raun farið að gera ráð fyrir þessu. 
Aðrir vildu ekkert fá hangikjöt 
eða hamborgarhrygg. En þannig 
er það með jólagjafir. Maður fær 
gjöf og segir takk fyrir, kæra 
frænka.“

Bára segir að Samskip muni 
trúlega halda áfram á sömu braut 
og gefa eitthvað óvænt í jólagjöf í 
ár. „Já, ég býst við því. Það á bara 
ekki að vera þannig að fólk gangi 
að hlutunum vísum, heldur á jóla-
gjöfin að koma á óvart. Við telj-
um mest skemmtanagildi fólgið í 
því.“

Um jólagjöfina vill hún hins 
vegar sem minnst segja en efast 
ekki um að hún muni gleðja marga.

- rve

Bára Mjöll Ágústsdóttir, starfsþróunarstjóri Samskipa, ætlar að koma starfsmönnum 
fyrirtækisins á óvart með jólagjöfinni í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Gaman að 
koma á 
óvart

Fjölskyldu-
vænar gjafir



Pantanir eru í síma: 
575-6000 og 892-7063

SS býður upp á fjölbreytt úrval af matarkörfum sem eru tilvaldar jólagjafir fyrir fyrirtæki af 
öllum stærðum og gerðum. Körfunum er pakkað inn og komið til viðtakenda eða fyrirtækja.

Veittur er 7% afsláttur af þeim pöntunum sem staðfestar eru fyrir 24. nóvember.
Athugið að ekki er tekið við pöntunum eftir 15. desember.

Bjóðum upp á girnilegt úrval af matarkörfum

Góðgæti frá SS
- jólaglaðningurinn
handa starfsfólkinu
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Jólagjöf

Eyrabraut 3 · 825 Stokkseyri · S. 483 1550 · Fax. 483 1545
info@fjorubordid.is · www.fjorubordid.is

á Fjörubordid Stokkseyri

í æsileg ævintyri

Gjafir til starfsmanna eru 
veglegri nú en áður tíðkaðist.

Fyrir hver jól leitar fjöldi fyrir-
tækja og félagasamtaka eftir 
þjónustu fyrirtækisins Margt 
smátt sem sérhæfir sig í aug-
lýsinga- og gjafavörum. Að sögn 
framkvæmdastjóra Margs smás, 
Huldu Snorradóttur, virðast hug-
myndaflugi viðskiptavina engin 
takmörk sett og allra leiða leit-
að til að gleðja starfsmenn fyrir-
tækja.

„Helsta breytingin sem hefur 
átt sér stað er að menn gefa oft 
mun veglegri gjafir en áður tíðk-

aðist,“ segir Hulda og nefnir að 
lítil sjónvörp, dvd-spilarar, púls-
mælar, skrefamælar og önnur 
tæki og tól séu ekki óalgengar 
gjafir nú til dags.

„Svo hefur líka sú breyt-
ing orðið að við höfum tekið inn 
heilar vörulínur, sem ganga vel,“ 
heldur Hulda áfram. „Til dæmis 
mjög flottar vörur frá Menu, 
sem framleiðir bæði vörur fyrir 
heimilið og vinnustaðinn, og eins 
frá kokkinum Jamie Oliver fyrir 
þessi jól.“

Af öðrum vinsælum gjafavör-
um nefnir Hulda fatnað, en fyr-
irtækið er komið með sérstaka 

vinnufatadeild, bakpoka og tösk-
ur. Eins ýmislegt sem tengist 
vinnustaðnum eins og usb-lykla,
fundarmöppur, músarmottur, 
penna, bolla og tölvutöskur.

Þessir hlutir eiga það jafnframt 
sameiginlegt að þá er alla hægt 
að merkja, en að sögn Huldu er 
tilvalið að setja lógó á hluti sem 
fólk er með í höndunum alla daga 
í vinnunni.

„Það er bara svo margt til að 
merkja,“ segir Hulda. „Við erum 
alltaf að leita leiða við að auka 
úrvalið enda okkar hlutverk að 
finna það sem kúnnann langar í.“

- rve

Alltaf að auka úrvalið

Hulda Snorradóttir hjá Mörgu smáu 
segir algengt að fyrirtæki gefi veglegri 
gjafir nú en áður og eins gjafir úr vöru-
línum eins og Menu og Jamie Oliver.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON  
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Pottar af lager og úr sýningarsal

dagana 5.-9. nóvember - Opið 08.30 - 17.00

Ýmsir aukahlutir

25% afsláttur
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

GULLENGI - NÝTT HÚS

Fullbúin132,1 fm endaíbúð í nýju vönduðu fjölbýlishúsi byggðu á þessu ári af ÍAV. Íbúð-
in er á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Skiptist hún í forstofu, hol, 4 herb., stofur,
eldhús, bað, þv.hús og geymslur. Stórar svalir og mikið útsýni. Fullbúin eign með vönd-
uðum gólfefnum og innréttingum. Sérhönnuð lýsing. LAUS STRAX. Verð 34,5 millj. 



Stokkhólmur
Ósló

Kaupmannahöfn

Gautaborg

Berlín

London

Billund

Varsjá



Alicante

París

Eindhoven

Frankfurt Hahn

Basel

Friedrichshafen

Barcelona



Alicante

BaselParís

Eindhoven

Frankfurt Hahn

Sól, strendur, góður matur, fallegt umhverfi, sól og         
skemmtun. Og ekki má gleyma sólinni.

Þeir sem halda því fram að Holland sé flatt, hafa 
augljóslega aldrei komið til Eindhoven.

Friedrichshafen

Ahh, París.

Friedrichshafen er afskaplega þýsk; hún er vinaleg, gestrisin 
og afslöppuð. Passlega sunnarlega, mátulega norðarlega. 

Frankfurt Hahn flugvöllurinn er staðsettur í paradís miðri. 
Drífðu þig út í góða veðrið, leigðu bíl og njóttu umhverfisins.

Tímalaus snilld í landi þar sem tíminn er allt.

Barcelona
Sumir segja að aðrar borgir í 
heiminum verði alltaf 
varaskeifur fyrir Barcelona.



með ánægju

Besta verðið
ef þú bókar núna! 

Verð frá:

Börn:
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Á FÖSTUDAGINN

Kjarasamningar og ný stóriðja 
verða til þess að Seðlabanki 
Íslands hækkar stýrivexti um 50 
punkta á aukavaxtaákvörðunar-
degi 20. desember næstkomandi, 
að því er fram kemur í nýrri stýri-
vaxtaspá greiningardeildar Kaup-
þings.

„Þannig mun bankinn leggja síð-
búna 95 refsipunkta á efnahagslíf-
ið í þessari stuttu vaxtahækkunar-
lotu,“ segir í spánni, en um leið 
sleginn sá varnagli að hækkunin 
gæti dregist fram á næsta ár verði 
ekki útséð með samningana eða 
stóriðjuna fyrir vaxtaákvörðunar-
daginn.

Greiningardeildin bendir á að 
þegar Seðlabankinn hækkaði vexti 
fyrir helgi hafi hann gefið fyrir-
heit um frekari vaxtahækkun og 
tafar á lækkun vaxta ef kjara-
samningar leiddu til óhóflegra 
launahækkana. Jafnframt segir í 
spánni ráð fyrir því gert að áhyggj-
ur Seðlabankans miði einnig að 
félagsmálapökkum og/eða skatta-
lækkunum af hálfu ríkisins í 
tengslum við kjarasamningana.

Áhyggjur Seðlabankans eiga að 
mati greiningardeildarinnar við 
rök að styðjast, þar sem þrýsting-
ur á launahækkanir sé „gífurleg-
ur“ meðal almennra félagsmanna 
í verkalýðsfélögum. „Afkoma rík-
isins er betri en áður var talið sem 
eykur svigrúm þess til aðgerða 
sem liðka til fyrir samningum en 
skapa um leið þenslu. Aukinheld-
ur er líklegt að brátt verði tilkynnt 
um frekari stóriðjuframkvæmdir 

sem mun færa verðbólguspár 
Seðlabankans til verri vegar,“ 
segir í spánni.

Þegar líður á næsta ár býst 
greiningardeild Kaupþings við að 
aðgerðir Seðlabankans skili 
árangri, meðal annars með kólnun 
húsnæðismarkaða. Upphafi vaxta-
lækkunarferlis Seðlabankans er 
spáð undir lok næsta árs. „Hins 
vegar verða lækkanirnar mun 
hægari en spár Seðlabankans 
benda til,“ segir bankinn og koma 
þar helst til áhrif af stóriðjufram-
kvæmdum sem Seðlabankinn 
gerir ekki ráð fyrir í eigin spám. 
„Auk þessa telur Greiningardeild 
hættu á að opinberir aðilar muni 
kynda undir þenslu á næstunni, til 
dæmis með opinberum fram-
kvæmdum og lægri álögum á 
almenning.“

Fleiri refsipunktum 
spáð frá Seðlabanka
Kaupþing gerir ráð fyrir 50 punkta stýrivaxtahækkun 
fyrir jólin. Stýrivextir nái hámarki í 14,25 prósentum.

„Vaxtamunur bankanna 
er gróf vísbending um 
fákeppni,“ sagði Þor-
valdur Gylfason, próf-
essor í hagfræði við 
Háskóla Íslands, á 
fræðslufundi Samtaka 
fjármálafyrirtækja í 
gær en þar var rætt um 
spurninguna „Hvað er 
vaxtamunur?“

Þorvaldur vísaði í 
gagnasafn Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins og uppfærðar tölur frá Seðla-
bankanum, sem sýndu fram á að 
vaxtamunur hefði aukist hér á 
landi eftir einkavæðingu bank-
anna, þvert á það sem stefnt var að 
og hefði mælst 10,7 prósent í fyrra. 
Þetta er ólíkt þróuninni í nágranna-
löndunum þar sem dró úr vaxta-
mun í kjölfar einkavæðingar. Benti 
hann sérstaklega á Eistland þar 
sem vaxtamunur fór úr þrettán 
prósentum í tvö. Hann sagði 
fákeppni ekki endilega slæma en 

gagnrýndi stjórnvöld 
fyrir að hafa ekki opnað 
erlendum fjármálafyrir-
tækjum dyrnar hér.

Yngvi Örn Kristinsson, 
framkvæmdastjóri verð-
bréfasviðs Landsbank-
ans, var á öndverðu máli. 
Hann sýndi fram á að 
einkavæðing bankanna 
hefði þvert á móti farið 
úr fimm prósentum í tvö 

prósent á ellefu ára tímabili og 
væri munurinn sambærilegur við 
það sem gerðist í OECD-ríkjunum. 
Yngvi notaði ólíka aðferð við nálg-
un sína en hann bar saman vexti 
sem fólk borgaði og sýndi í því 
sambandi töflur yfir áætlaðan 
vaxtamun heimilanna 2003 og 
2006. Lækkun vaxtaálags á alþjóð-
legum fjármálamörkuðum hefði 
ýtt undir lægri vaxtamun en að 
einkavæðing fjármálafyrirtækja 
ætti þar að líkindum hlut að máli, 
að hans mati.

Fákeppni ekki 
endilega slæm
Tekist var á um skýringar á vaxtamun bankanna á 
morgunverðarfundi í gær. Niðurstaða lá ekki á lausu.



Sigurður Líndal hefur verið ráðinn 
prófessor við lagadeild Háskólans á 
Bifröst frá 1. nóvember á þessu ári.

„Ég hef kennt áður á Bifröst og 
kenndi ég þá réttarsögu í nokkur ár. 
Þegar ég fékk þetta boð fannst mér það 
freistandi af ýmsum ástæðum, bæði 
efnalegum og andlegum. Mér finnst 
svolítið skemmtilegt að þótt menn séu 
komnir yfir lögmælt aldursmörk sem 
starfsgengi manna er gjarnan miðað 
við, til dæmis ríkisstarfsmanna eins og 
ég var, þá sé hægt að brjóta það upp. 
Með því að hefja störf að nýju þá gæti 
það kannski orðið til þess að menn hug-
leiddu hvort það þurfi endilega að leysa 
menn frá störfum þótt þeir hafi náð til-
teknum aldri,“ útskýrir Sigurður sem 
er að vissu leyti að setja ákveðið for-
dæmi með því að taka aftur til starfa. 

„Ég vil þó halda minni persónu 
utan við þessar hugleiðingar, ég tala 
almennt. Það sem ég vil vekja athygli 
á er að þó menn séu komnir á aldur þá 
er í þeim viss mannauður. Margir hafa 
tileinkað sér heilmikinn fróðleik og 
reynslu sem ég held að yngri kynslóð-
ir hefðu gott af að kynnast,“ segir Sig-
urður sem finnst æskudýrkunin stund-
um full áköf.

„Það eiga allir að vera ungir, hress-
ir, kátir og frískir. Þetta er auðvitað allt 
gott og blessað en þetta er ekki einhlítt. 
Mér fannst því þetta starf á Bifröst vera 
boð sem ég gæti ekki hafnað þó svo ég 
hafi í sjálfu sér meira en nóg að gera,“ 
segir Sigurður. 

„Mér finnst ágætt að kenna en í hófi 
þó, ég vil ekki kenna of mikið. Ég hef 

aldrei skilið háskólakennara sem þykir 
það eitthvert stöðutákn að vera laus við 
kennsluskyldu. Þá eru menn allir í vís-
indunum og svo háfleygir að ungviðið er 
langt fyrir neðan þá að því er virðist,“ 
útskýrir Sigurður og segir kíminn að þá 
sjaldan að hann hafi fengið einhverja 
hugmynd af viti þá hafi hann fengið 
hana í kennslu. 

„Ég veit nokkurn veginn að hverju ég 
geng, þetta er það sama og ég hef verið 
að gera og í raun þó nokkuð meira. Ég 
þarf að fara oftar en ég hef farið og ég 
þarf að undirbúa mig betur undir fög 
sem ég hef ekki kennt lengi. Réttarsög-
una hef ég nokkurn veginn í höfðinu en 
auðvitað undirbý ég mig og kíki alltaf í 
bækurnar áður en ég byrja,“ segir Sig-
urður sem vill gjarnan hafa lifandi tíma 

og umræður þó staðreyndin sé sú að 
slíkt geti verið erfitt í stórum bekkjum. 

„Kennsluaðferðirnar mótast óneitan-
lega af aðstæðum eins og stærð hópa, 
fögum og fleiru. Svo er náttúrulega 
komin ný tækni sem nota má í kennslu 
eins og til dæmis það sem ég kalla 
kraftbendil en margir aðrir kalla power 
point,“ segir Sigurður sem þykir ís-
lenska orðið ekkert asnalegra en ensk-
an og telur að með því að þýða enskuna 
beint sjáist hvað hún geti í raun verið 
asnaleg. „Hvað eru þessir Englending-
ar að tala um power point? Þetta er nátt-
úrulega hlægilegt og fáránlegt og allt 
það. Við afhjúpum stundum heimskuna 
í enskunni þegar við þýðum,“ útskýrir 
Sigurður glettinn og hlakkar til að tak-
ast á við ný verkefni.

Valdarán í Rússlandi

„Leiki við þig lukkan blíð, 
lifðu Guðs í friði.“

AFMÆLI

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Benný
Guðjónsdóttir (Lilla frá Ási)
Nestúni 2, Hvammstanga,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
föstudaginn 26. október, verður jarðsungin frá
Hvammstangakirkju fimmtudaginn 8. nóvember
kl.14.00.   

Hallgeir S. Pálmason Helga Jakobsdóttir
Jakob Hallgeirsson Sandra Guðlaug Zarif
Berglind Þóra Hallgeirsdóttir Sigurður Garðar Flosason
Alex Rafn Guðlaugsson Ísak Geir Jakobsson

Ástkær eiginmaður minn,

Magnús Hannesson
Stephensen,

andaðist á Droplaugarstöðum 2. nóvember.

Vilborg G. Stephensen.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Halla Jónsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness laugardaginn
3. nóvember. Jarðarförin fer fram frá Akraneskirkju
föstudaginn 9. nóvember.

Hanna Jónsdóttir Ingólfur Hrólfsson
Alda Jónsdóttir Eyþór Guðmundsson
Axel Jónsson Margrét Gísladóttir
Áki Jónsson Bryndís Tryggvadóttir
Jóhann Jónsson Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Erlingur Bertelsson
lögfræðingur, Unnarbraut 13b,
Seltjarnarnesi,

lést á heimili sínu mánudaginn 29. október.
Útförin verður gerð frá Kristskirkju, Landakoti
föstudaginn 9. nóvember klukkan 13.00.
Blóm og kransar eru afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hjartavernd eða á
Rannsóknasjóð Ingibjargar R. Magnúsdóttur, rann-
sóknastofnun í hjúkrunarfræði, hjúkrunarfræðideild
Háskóla Íslands (sími: 525 5280).

Marga Thome, Katrín Erlingsdóttir, Kristján Freyr
Einarsson, Erlingur Snær Kristjánsson, Sigríður
Bertelsdóttir, Alfons Thome, Agathe Hahn og
aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu, samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegs föður okkar, tengdaföður
og bróður,

Sveins Rúnars
Vilhjálmssonar,
Dofrabergi 21, Hafnarfirði.

Sigrún Fjeldsted Sveinsdóttir Magnús Björsson
Linda Guðrún Sigurðardóttir Sævar Örn Gíslason
Benjamín Fjeldsted Sveinsson
systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkæra móðir okkar, sambýliskona,
amma og langamma,

Jónína Björnsdóttir,
Bólstaðarhlíð 45, áður
Bræðraborgarstíg 49,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
fimmtudaginn 1. nóvember. Jarðarförin verður auglýst
síðar.

Ólafía Ingvarsdóttir Matthías Matthíasson
Jón Ingvarsson Sigríður Guðjónsdóttir
Ingunn Ingvarsdóttir Sveinn Leósson
Jóhann Ingvarsson Stefanía Stefánsdóttir
Björn Ingvarsson Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Kristrún Ingvarsdóttir Haraldur Haraldsson
Lára Ingvarsdóttir
Ingvar Ingvarsson Sigríður Guðmundsdóttir
Jóna Þuríður Ingvarsdóttir Bjarni Þór Jakobsson
Guðjón Ingvarsson
Steingrímur Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir, stjúpmóðir, amma og dóttir,

Soffia Kristín Hjartardóttir
skrifstofustjóri, Brúnastöðum 17,
Reykjavík,

er látin.  Hún lést á Landspítalanum við Hringbraut,
föstudaginn 2. nóvember.  Jarðarförin fer fram frá
Grafarvogskirkju föstudaginn 9. nóvember kl. 11.00.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk krabbameinsdeildar
11 E fyrir frábæra umönnun.

Hörður Barðdal
Þórður Vilberg Oddsson Marta Elísabet Guðmundsdóttir
Jóhanna I. Barðdal
Sesselja E. Barðdal
Bergþóra Fanney Barðdal
barnabörn
Laura Fr. Claessen

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jónína Valdís Eiríksdóttir
Írabakka 26,  Reykjavík,

lést á Landspítalanum, Fossvogi, 26. október.
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju,
fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.00.

Marel Einarsson
Stefanía Einarsdóttir Stefán Árnason
Margrét Einarsdóttir Ásmundur Bjarnason
Hafdís McDowell Martin McDowell
Einar Valur Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.





Gildir 6. nóvember á meðan birgðir endast.

Bratz makeup refill

Disney pennar, margar gerðir

Tölvuspil, 49 í 1

Jóladrykkjarkanna, 2 teg

99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/pk.

Art Kids túss, 10 í tösku

Celebration glös, 3 stk

Sogklemmur f. seríur

Disney hárspenna, 2 gerðir

99kr/pk.

99kr/pk.

99kr/pk.

99kr/stk.

99kr/stk.

Snjóskafa, stór

Bratz myndir, 24x24 í boxi

Armbandssett með perlum

Jólasveinahúfa

99kr/pk..

99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/pk.

Sultukrukkur, 3 stærðir



Magic orkudrykkur, 250 ml

Mysingur, 250 gr Bónda brieCherry tómatar

Beef Jerky, 25 grHolta kjúklingavængir

Snakk- og hneturbar

Myllu risabrauð, 1 kgSúkkulaði- eða vanilluís

99kr/stk.

99kr/pk.99kr/pk.

99kr/100g.

99kr/pk.

99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/pk.

99kr/stk.99kr/stk.

99kr/kg.

99kr/pk.

Holta kjúklingapylsur, 5 stk

Melónur gular

Nabisco Chips Ahoy

99kr/stk.

Egils Mix 2L



Lengi vel hefur 
íslenska þjóðin 
skipst í tvo hópa. 
Annars vegar eru 
það þeir sem telja 
sig ekki geta séð af 

nokkrum krónum 
afnotagjaldanna ofan 

í misvitra og mis-
góða tónlistarmenn 

sem ætla að sigra 
Evrópu, og þá aðallega austur-
blokkina, í hinni mjög svo absúrd 
Eurovision-keppni. Þeir telja þessa 
viðundurskeppni ekki vera 
íslenskri tónlist samboðna en útrás 
hennar hefur hingað til verið leidd 
áfram af fjórum álfum og furðu-
kvendinu Björk. 
Hins vegar er annar hópur á 

Íslandi sem hefur setið fyrir fram-
an sjónvarpið á hverju laugardags-
kvöldi frá byrjun vetrar, með gsm- 
og heimasímann að vopni og hefur 
sterkar skoðanir á því hvert eigi 
nú að vera flaggskip þjóðarinnar í 
beinni útsendingu frá Serbíu. 

En sagan er okkur ekki hliðholl. 
Eftir að símakosningu var hleypt á 
í Eurovision hefur íslenska þjóðin 
setið eftir. Fremstu tónskáld þjóð-
arinnar hafa verið fengin til að 
smíða hvern slagarann á fætur 
öðrum en allt kemur fyrir ekki; 
hjörtu Evrópubúa hafa ekki slegið 
í takt við Selmu eða Silvíu Nótt. Og 
alltaf lemur Íslendingurinn haus-
num við vegg og bölvar krónunum 
sem fóru í þessa „austur-mafíu-
ósku“ keppni. 

En ríkið er hins vegar í bobba 
því þjóðin hefur fundið lausnina á 
Eurovision-vandanum og hann er 
„Hey, hey, hey, we say ho, ho, ho“. 
Formúlan sem þar býr að baki er 
algjörlega gulltryggð ef þau lög 
eru skoðuð sem hafa náð langt í 
þessari keppni undanfarin ár. Olíu-
bornir og íturvaxnir trumbuleik-
arar fyrir hommana, rappari fyrir 
ungu kynslóðina og svo lítil og nett 
söngkona með austurevrópskt útlit 
fyrir alla hina. Og því ætti RÚV 
bara að blása Laugardagslögin af 
og eyða þeim mun meira púðri í 
hinn ofurhressa Barða sem gæti 
komið Íslendingum aftur á stall 
með Úkraínu, Serbíu og Noregi; 
menningarlegum páfum hins vest-
ræna heims.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Allt útlit er fyrir að hinn marg-
rómaði og umdeildi vegglista-
maður Banksy hafi verið staðinn 
að verki þar sem hann skreytti 
húsvegg í Austur-London. Veg-
farandi nokkur kveðst hafa náð 
myndum með símanum sínum af 
listamanninum við iðju sína. 
Banksy hefur fram að þessu 
verið dularfull persóna í heimi 
myndlistarinnar og ávallt gætt 
vel að því að réttu nafni og öðrum 
upplýsingum um persónu hans 
verði ekki uppljóstrað.

Banksy öðlaðist frægð í heimi 
myndlistarinnar fyrir hæðin og 
beitt verk sín sem hann málar 
iðulega á húsveggi og aðra til-
fallandi fleti. Hann hefur einnig 
gert nokkuð af því að fremja 
nokkurs konar hrekkja-gjörn-
inga sem hafa vakið mikla 
athygli. Hann hefur til dæmis 
laumað uppblásinni dúkku í líki 
Guantanamo-fanga inn á meðal 
teiknimyndapersóna í Disney-

landi og komið dauðri rottu fyrir 
meðal safngripa í náttúruminja-
safninu í London.

Verk Banksys seljast fyrir 
milljónir á listauppboðum og í 
sýningarsölum og á hann sér 
aðdáendur á meðal ríka og fræga 
fólksins. Þó hefur listamaðurinn  
sjálfur gefið lítið fyrir upphafn-
inguna. „Ég trúi því varla að þið 
borgið háar upphæðir fyrir þetta 
rusl“ hefur Banksy skrifað á 
heimasíðu sína.

Nú á eftir að koma í ljós hvort 
þessi óvænta myndataka muni 
endanlega svipta hulunni af þess-
um dularfulla listamanni. Fram 
að þessu hafa einungis getgátur 
verið uppi um rétt nafn hans og 
sögu, en hann er talinn heita 
Robert eða Robin Banks og vera 
uppalinn í Bristol á Englandi.

Þetta er stórgóð sýning í einkar 
vel hannaðri umgjörð. Að bregð-
ast trausti barns með kynferðis-
legri misnotkun er svo sjúkt að 
það er ekki hægt að lýsa því á 
annan veg en að um sé að ræða 
sjúka sál í snarrugluðum líkama, 
eða kannski snarruglaða sál í 
sjúkum líkama. Þröstur Leó 
Gunnarsson sparar ekkert af 
þeim loga sem einkennir nær-
veru hans og leikstíl í túlkun 
sinni á hinum aumkunarverða 
Peck frænda sem byggir upp 
trúnaðar- og leyndarmálasam-
band við hina kornungu Lillu, en 
hann er eiginmaður móðursyst-
ur hennar. Þröstur Leó er flin-
kur leikari sem beitir röddinni 
eins og um sé að ræða vælandi 
fiðlutóna eða dýpsta bassa og til 
er innistæða fyrir öllu sem hann 
segir. 

Verkið byggist upp á endur-
minningabrotum úr lífi Lillu. 
Hún er orðin nokkuð yfir þrítugt 
í upphafi og síðan er stokkið 
fram og aftur í tíma og rúmi í 
frásögninni um samskipti henn-
ar í uppeldinu við hinn bren-
glaða „frænda“.  Lilla elst upp í 
amerískum smábæ hjá einstæðri 
móður sem býr enn hjá foreldr-
um sínum. Sýningin hefst á því 
að á skjá, sem fremur líkist 
skuggamyndatjaldi en skjám 
nútímans, sjáum við myndbrot 
úr amerískum sjónvarpsþáttum 
frá byrjun sjöunda áratugarins. 

Við heyrum ekkert hljóð en 
sjáum fyrirmyndarfjölskyldu 
þar sem móðirin er pen blondína 
með svuntu og pabbinn fallegur 
ungur maður, í kringum þau 
vappa drengur og stúlka; hún 
með stífa tíkaspena og prúð og 
pen meðan hann er að sturta úr 
vösum sínum öllum þeim ger-
semum sem einn útistrákur 
getur í vasa sína troðið. Þegar 
leikritið hefst verður þessi mynd 
tákn hins nýja fína sjónvarps 
sem myndar bakgrunn og ívitn-
unarramma þessarar alþýðufjöl-
skyldu. Áður en við vitum af er 
það sjálf Lucy Ball sem þekur 
bakgrunninn og þegar mamman 
er að skella rúllum í hausinn á 
ömmunni vitnar hún í Lucy eins 
og hún sé hluti af fjölskyldunni. 

Mamman og amman tala bara 
um karlmenn og hversu miklir 
drullusokkar þeir eru um leið og 
afinn sem stígur nú ekki mjög í 
vitið er yfirfullur af kvenfyrir-
litningu og heldur náttúrulega 
að það sé húmor. Mömmuna leik-
ur Þrúður Vilhjálmsdóttir og 
nær hún fantagóðum tökum á 
skvísuímyndinni, ekki aðeins 
ímyndinni heldur smýgur vel 
undir skinnið á henni. Sömuleið-
is fær Þrúður tækifæri til þess 
að bregða sér í ýmis líki eins og 
til dæmis litla stelpu á skólavelli 
og gerir það vel. Afinn og amman 
eru aftur á móti meira einhvers 
konar skopstælingar af persón-
um fremur en heildstæð portrett 
enda eru leikararnir ljósár frá 
hlutverkum sínum. 

Að ungur karlmaður léki hér 
fullorðna konu var samkvæmt 
forskrift höfundar. Amman var í 
meðförum Guðjóns Davíðs 
Karlssonar á köflum hreint 
óborganleg og þó það hefði nú 

verið freistandi fyrir sprellara 
eins og Guðjón Davíð að geisast 
af stað í ýkjur þá gerðist það 
ekki. Afann, sem var alveg full-
komlega óþolandi einstefnukarl, 
lék Hallgrímur Ólafsson sem er 
vaxandi gamanleikari. Lillu leik-
ur Kristin Þóra Haraldsdóttir, 
nýútskrifuð leikkona síðan í vor. 
Hún er eins og Gullbrá í skógin-
um eða Rauðhetta á leið til ömmu 
milli þess sem hún sýnir á sér 
grimmari hliðar og biturleika 
örlaganna þegar hún er látin 
flakka milli tímaskeiða. Þetta er 
heilmikið hlutverk fyrir byrj-
anda og því vel til fundið að 
styðja undir karakterinn með 
töfrandi söng Lay Low þó maður 
geti líka spurt sig um eiginlegt 
hlutverk hennar í verkinu. Í upp-
hafi, og eins og krækja milli 
atriða, syngur hin hugljúfa Lay 
Low okkur inn í stemninguna. 
Það er eins og Melanie hljómi 
endurborin mjög í takt við þann 
tíma sem verið var að sýna, fyrir 
svo utan að opinberun þessa 
náttúruhæfileika konu í þessu 
samhengi gerði hinar persón-
urnar enn innihaldslausari en 
þær voru. 

Lýsing Björns Bergsteins 
Guðmundssonar er ekki aðeins 
falleg heldur undirstrikar hún 
einnig ömurleikann með blá-
manum þegar aðalpersónurnar 
eru einar í bílnum. Myndin sem 
fyrir augu ber í samspili við tón-
listina er léttvæg og sakleysis-
leg en er engu að síður með ógn-
andi undirtón. Leikmynd og 
búningar Filippíu Elísdóttur 
voru í anda tímans og val á efn-
inu frábært. Að Lilla skuli birt-
ast okkur í skotapilsakjól er eins 
og tákn sakleysisins því smá-
barnalegri gat hún ekki verið. 

María Reyndal leikstýrir 
þessu vandasama verki. Sýning-
in var hæg í gang; mikill munur 
á fyrri og seinni hluta og eins 
miðað við hversu mikið sprell 
var á kórnum og húmor í fjöl-
skyldunni: undarlegt að það 
skyldi ekki skila sér í túlkun 
aðalpersónunnar. Því þó örlög 
hennar hafi verið hræðileg þá 
var hún engu að síður sprottin 
úr þessu umhverfi. 

Á heildina litið er þetta mjög 
áhugaverð sýning og þó oft væri 
hlegið var einnig grátið. 

Hver ræður för?

Á háskólatónleikum í Norræna 
húsinu á morgun leikur Íslenski 
saxófónkvartettinn Saxófónkvart-
ett í B-dúr, opus 109 frá árinu 1932 
eftir Alexandr Glazunov. Verður 
þetta í fyrsta sinn sem verkið er 
flutt hér á landi. Íslenska saxóf-
ónkvartettinn skipa Vigdís Klara 
Aradóttir sem leikur á sópran-sax-
ófón, Sigurður Flosason sem leik-
ur á alt-saxófón, Peter Tompkins 
sem leikur á tenór-saxófón og 
Guido Bäumer sem leikur á barít-
ón-saxófón.

Saxófónkvartett í B-dúr, ópus 
109, er einn mikilvægasti saxóf-
ónkvartett Glazunovs og jafnframt 
einn sá íburðarmesti. Glazunov 
skrifaði hann í París þar sem hann 

komst í kynni við frægan saxóf-
ónkvartett, Quatour de la Garde 
Républicaine, og var verkið sér-
staklega samið fyrir hópinn. Ári 
seinna skrifaði Glazunov einnig 
verk fyrir saxófón, saxófónkons-
ert fyrir alt-saxófón og strengja-
sveit, og varð verkið hans síðasta. 

Í kvartettinum sem fluttur verð-
ur á tónleikunum á morgun er eins 
og litið sé til baka yfir tónlistar-
söguna. Ýmislegt í fyrsta kaflan-
um minnir á Dvorak, Wagner og 
Brahms. Annar kaflinn, rússneskt 
sálmalag með tilbrigðum, inni-
heldur meðal annars tilvísanir í 
Chopin og Schumann.

Tónleikarnir hefjast kl. 12.30.

Saxófónkvartett Glazunovs

Banksy staðinn að verki?

www.peugeot.is

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

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

Gagnrýnendur hafa hlaðið Peugeot 207 lofi  fyrir aksturseiginleika og fl ott útlit, NCAP
hefur hlaðið á hann fi mm stjörnum fyrir öryggi og Peugeot hefur hlaðið bílinn staðal-
búnaði. Vertu vel akandi - aktu á Peugeot 207.
Peugeot 207 XR, 5 dyra á verði frá kr. 1.729.000
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Rokkarinn Pete Doherty úr hljóm-
sveitinni Babyshambles hefur 
verið kjörinn kynþokkaminnsti 
maður heims í könnun sem var 
gerð á netinu. Doherty hefur verið 
þekktari fyrir sukksamt líferni á 
undanförnum árum en tónlist sína 
og virðist kynþokki hans fara 
þverrandi með hverju árinu.

Á listann komust einnig þekkt 
nöfn á borð við Simon Cowell úr 
American Idol, söngvarinn sykur-
sæti James Blunt og leikarinn Ben 
Stiller.

Könnunin var framkvæmd af 
heimasíðunni AOL sem svar við 
könnun tímaritsins Maxim þar 
sem kynþokkaminnsta kona heims 
var kjörin. Leikkonan Sarah Jessi-
ca Parker sat þar í toppsætinu 
beint fyrir ofan Amy Winehouse.

Pete Doherty með 
minnsta kynþokkann Á meðan Heather Mills 

úthúðar öllu og öllum 
sem tengjast fyrrverandi 
eiginmanni sínum, sir Paul 
McCartney, er bítillinn í 
rómantískum hugleiðing-
um.

The Sun náði myndum af tón-
listarmanninum Paul McCartney 
fyrir utan þekkta undirfataversl-
un í New York þar sem hann 
keypti af miklum móð flíkur 
handa nýrri konu í lífi sínu. Hann 
bætti síðan frönsku ilmvatni í inn-
kaupapokann en hvarf síðan á 
braut. Sjónarvottar segja Paul 
hafa reynt að fela afraksturinn og 
hulið andlitið með hettupeysu en 
mátti sín lítils gegn langdrægum 
linsum paparazza. Dóttirin Beat-
rice er um þessar mundir hjá 

móður sinni en Sir Paul hefur látið 
í veðri vaka að eftir að Heather 
tjáði sig um að líf hennar væri í 
hættu væri sennilega best að 
Beatrice væri sem mest hjá 
honum.

Paul hefur að undanförnu, eðli 
málsins samkvæmt, ekki viljað 
tjá sig mikið um sitt einkalíf og 
hvað þá hugsanlega nýja ást enda 
virðist skilnaður hans og Heather 
aftur vera kominn í nánast óleys-
anlegan hnút. Fjölmiðlar greindu 
þó frá því að það væri eitthvað 
meira en vinátta á milli hans og 
hinnar norskættuðu leikkonu 
Renée Zellweger. The Sun vill þó 
meina að Paul eigi langt í land að 
verða herra Darcy fyrir Bridget 
Jones-leikkonuna. Christie Brinkl-
ey, fyrrum eiginkona Billy Joel, 
kemur einnig til greina og þá er 
Rosanne Arquette einnig nefnd. 

Nýju þættirnir sem RÚV hleypti af stokk-
unum þenna vetur hafa mælst vel fyrir 
hjá þjóðinni. Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri RÚV, pantaði könnun hjá 
Gallup til að sjá hvernig nýja dagskrár-
gerðin færi ofan í þjóðina og var sáttur 

með niðurstöðina. „Þetta er 
nú bara gert til að maður sjái 

stöðuna. Og ég get ekki 
annað sagt en að ég sé 

afskaplega ánægður með 
stöðuna,“ segir Þórhallur 

sem vildi þó ekki tjá sig 

um tölurnar sjálfar. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins hafa vinsældir Spaug-
stofunnar ekkert dalað þrátt fyrir brott-
hvarf Randvers en enn sem fyrr horfir 
rúmlega helmingur þjóðarinnar á þáttinn. 
Laugardagslögin með þeim Gísla Einars-
syni og Ragnhildi Steinunni hefur einnig 
mælst vel fyrir en 43 prósent setjast fyrir 
framan sjónvarpstækið og fylgjast með 
vali á næsta Eurovision-framlagi þjóðar-
innar. Athygli vekur að sú tala 
staðfestir enn og 
aftur vinsældir 
Spaugstofunnar því 
einhver prósenta 
skiptir um rás eftir 
Spaugstof-
una. Útsvar 
Sigmars
Guðmunds-

sonar og Þóru Arnórsdóttur virðist einnig 
vel heppnað því 37 prósent þjóðarinnar 
hafa horft á sveitarfélögin keppa sín á 
milli. Sigurvegarinn er hins vegar óneit-
anlega Egill Helgason og Silfrið hans. 
Þrátt fyrir að enginn hafi efast um frétta-
gildi þáttarins átti Egill nokkuð erfitt upp-
dráttar í áhorfstölum hjá Stöð 2 og fór 
sjaldnast yfir tíu prósenta markið. Hjá 
RÚV hefur hann hins vegar gert gott 
betur og er samkvæmt skoðanakönnun 

Gallup með 25 prósenta áhorf eftir 
því sem Fréttablaðið kemst næst.

Nýir RÚV-þættir mælast vel

KJÓSTU EDDU!

Nú getur þú tekið þátt í að velja vinsælasta sjónvarpsþáttinn á Edduhátíðinni sem haldin
verður á sunnudagskvöldið, 11. nóvember 2007.

Á vefslóðinni vísir.is geta allir kosið. Kosningu lýkur kl. 20:00 á föstudag, 9. nóvember. 

Þá verður ljóst hvaða fimm þættir eru efstir í kjöri um vinsælasta sjónvarpsþátt ársins. 
Milli þeirra er síðan kosið í símakosningu og munu úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Sjónvarpsins sunnudagskvöldið 11.nóvember 2007.

Meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar hafa fengið sendan kjörseðil
í tölvupósti og verða að hafa kosið fyrir kl. 20:00 föstudaginn 9. nóvember. Hafi einhverjir
ekki fengið sendan kjörseðil eða hafa ekki tök á að kjósa rafrænt geta þeir kosið
föstudaginn 9. nóvember milli kl. 10:00 og 17:00 hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands að
Túngötu 14, 101 Reykjavik. Sjá nánar á logs.is

Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían

Taktu þátt í að velja sigurvegara Eddunnar!

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2007 
er í höndum
Sagaevents

2007EDDA

www.apple.is





SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

7

7
12
16
14

7
12
16
12
14

BALLS OF FURY kl. 8 - 10
EASTERN PROMISES kl. 10
DARK IS RISING  kl. 6 - 8 
THE HEARTBREAK KID kl. 6

7
16
7
12

16
12
14

THIS IS ENGLAND  kl.6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl.5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK kl.5.40-8 - 10.20
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ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 
THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
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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

HÖRKU HASARMYND MEÐ HEITUSTU 
TÖFFURUNUM Í DAG, SVAKALEG SPENNA 
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Hafnfirska unglingahljómsveitin 
Jakobínarína er sennilega skýr-
asta dæmið hingað til um sveit 
sem hefur fengið tækifæri út á 
Iceland Airwaves-tónlistarhátíð-
ina. Sveitin var stofnuð síðla árs 
2004, sigraði í Músíktilraunun 
2005 og sló svo í gegn á Airwaves 
sama ár þegar hún spilaði á Grand 
rokki í viðurvist m.a. David Fricke 
tónlistarritstjóra Rolling Stone. 
Frammistaðan á Airwaves leiddi 
til samnings við 12 Tóna, smáskífu-
útgáfu í samvinnu við Rough 
Trade og loks útgáfusamnings við 
Parlophone sem er hluti af EMI-
samsteypunni. Tveimur árum 
eftir þessa áhrifaríku tónleika á 
Grand rokki leit svo fyrsta stóra 
plata sveitarinnar, The First 
Crusade, dagsins ljós og þeir Jak-
obínarínudrengir eru nú á heljar-
innar tónleikaferðalagi um Evr-
ópu.

Það eru 12 lög á The First 
Crusade. Tónlistin er hressilegt 
og ungæðislegt rokk með tölu-
verðum post-pönk áhrifum, t.d. í 
gítar- og hljómborðsleiknum. 
Sveitin minnir svolítið á bresk 
bönd eins og Franz Ferdinand, 
sem væri kannski slæmt ef Jak-
obínarína væri ekki að gera þetta 
algerlega á sinn hátt allt saman. 

Það er langt frá því að það sé 
hægt að klína einhverjum eftir-
hermustimpli á hana. 

Það er fullt af flottum lögum á 
The First Crusade. Einn helsti kost-
ur plötunnar er hvað þeir félagar 
eru frjóir í lagasmíðum og útsetn-
ingum. Það eru fáar íslenskar sveit-
ir sem standa þeim jafnfætis hvað 
þetta varðar. Monday I‘m In Vain, 
His Lyrics Are Disastrous, Jesus, 
I’ve Got A Date With My Television, 
This Is An Advertisement, 17, I’m 
A Villain... Allt frábær lög. Strák-
arnir sýna líka góð tilþrif í spila-
mennskunni. Sigurður er hörku 
trommari, Björgvin er fínn bassa-
leikari og gítarleikararnir tveir 
Hallberg og Heimir eru að gera 
mjög flotta hluti. Ágúst hljómborð-

sleikari fær þó sennilega verðlaun-
in fyrir skemmtilegustu tilþrifin. 

Gunnar er ágætis söngvari. 
Röddin hans passar flott við tón-
listina. Það er líka gaman að text-
unum. Þeir bera ungum aldri 
hljómsveitarmeðlima vitni og eru 
fullir af húmor og skemmtileg-
heitum.

Á heildina litið er The First 
Crusade frábær plata. Meðlimir 
Jakobínarínu hafa verið hálfgerð-
ir gulldrengir á íslensku tónlistar-
senunni síðustu tvö ár og þess 
vegna eru gerðar miklar kröfur til 
þeirra. Þeir standa undir öllum 
þeim væntingum með þessari 
fyrstu plötu sinni sem er ein af 
bestu íslensku rokkplötum ársins 
hingað til.

Gulldrengirnir frá Hafnarfirði

Páll Óskar Hjálmtýsson 
brást harkalega við því 
þegar ný plata hans var sett 
inn á Torrent.is. Hann hótar 
hverjum þeim málshöfðun 
sem dreifir plötunni ólög-
lega.

„Ég er ekki að fara í mál við Tor-
rent.is en ég hika ekki við að höfða 
einkamál á hendur hverjum þeim 
notanda sem lekur plötunni minni 
inn á þetta jafningjasvæði,“ segir 
Páll Óskar Hjálmtýsson, sem er í 
miklu uppnámi eftir að plata hans, 
Allt fyrir ástina, birtist á heima-
síðunni Torrent.is, viku fyrir áætl-
aðan útgáfudag.

Páll Óskar sendi stjórnendum 
síðunnar póst síðastliðinn föstu-
dag eftir að hafa frétt af því að 
platan væri komin þar í umferð. 
„Um leið og þeir fengu þetta bréf 
voru þeir búnir að taka plötuna 
burt. Þeir gerðu nákvæmlega eins 
og ég sagði og ég met það mikils. 
Skaðinn var ekki meiri en svo að 
það voru eingöngu sex til sjö að 
hlaða plötunni inn þegar tóku hana 
af vefnum. Ef sex til sjö hundruð 
hefðu verið búnir að hlaða inn 
plötunni af völdum þessa notanda 
hefði ég ekki hikað við að ná í lög-
fræðing og RLR til að finna út 
hver hann er og höfða skaðabóta-
mál. Ísland er lítið land og það er 
ekkert mál að finna út hver þessi 
aðili er,“ segir Páll Óskar. „Ef þrjú 
hundruð notendur mynda hópefli 
og dúndra plötunni inn þrjú hundr-
uð sinnum... gott og blessað þá fer 
ég í þrjú hundruð mál. Ég hef 
nógan tíma og það eina sem gerist 
er að lögfræðingurinn minn fær 
nóg að gera og fullt af pening-
um.“

Torrent.is er rekinn af Istorrent 
ehf. sem veitir notendum aðstöðu 
til að nýta sér BitTorrent-tæknina 
til að dreifa skrám. „Allt efni sem 
notendum vefsvæðisins er 
aðgengilegt er efni sem aðrir not-
endur senda inn og bera hvorki 
Istorrent, umsjónarmenn né 
stjórnendur vefsvæðisins ábyrgð 
á því á nokkurn hátt, né öðrum 
gjörðum notanda,“ segir í skil-
málum fyrir notendur. 

Svavar Lúthersson, fram-
kvæmdastjóri Istorrent ehf, segir 
að viðbrögð Páls Óskars hafi 
verið eðlileg. „Við vorum beðnir 
um að fjarlægja plötuna og gerð-
um það. Við gerum ráð fyrir því 
að allt sé birt með leyfi þangað til 
annað kemur í ljós,“ segir hann.

Páll Óskar segir það grafalvar-

legt mál ef notendur Torrent.is 
séu að dreifa á ólöglegan hátt tón-
list, kvikmyndum og sjónvarps-
þáttum. „Þeir eru ekki Hrói hött-
ur. Hrói höttur stal frá ríkum til 
að gefa fátækum. Notendurnir 
sem eru að dreifa efni á þennan 
hátt eru að stela frá fátæku fólki 
til að gefa nískupúkum sem tíma 
ekki að borga fyrir það efni sem 
er órjúfanlegur hluti af lífi þeirra. 
Það heyrir til algjörra undantekn-
inga að íslenskt tónlistarfólk eða 
kvikmyndagerðarfólk eigi ein-
hverjar sundlaugar í garðinum 
hjá sér. Flestir sem ég þekki eiga 
vart til hnífs og skeiðar og að 
stela frá þessu fólki er alvarlegt 
mál.“

Páll segist ekki hafa hugmynd um 
hvernig platan komst á síðunna í 
bestu mögulegu gæðum. „Ég get 
talið það fólk á fingrum annarrar 
handar sem hefur fengið „mas-
terinn“ úr mínum höndum. Þetta 
er einhver manneskja sem ég 
treysti og ég á eftir að fara á röð-
ina.“



Glæpamyndin American Gang-
ster með Russel Crowe og Denzel 
Washington í aðalhlutverkum fór 
beint í toppsætið á norðuramer-
íska vinsældalistanum á frumsýn-
ingarhelgi sinni.

Í öðru sæti lenti teiknimynd 
Jerrys Seinfeld, Bee Movie, sem 
er fyrsta stóra verkefni Seinfelds 
síðan hann hætti með gamanþætti 
sína fyrir níu árum. „Það þurfti 
þrjár af stærstu stjörnum heims-
ins til að rífa miðasöluna í gang á 
nýjan leik,“ sagði forseti miða-
fyrirtækisins Media By Numbers, 
en aðsókn í bíó hefur verið heldur 
dræm í Hollywood að undan-
förnu.

Leikstjóri American Gangster 
er Ridley Scott. Hann á að baki 
myndir á borð við Gladiator með 

Crowe í aðalhlutverki, Alien og 
Thelma and Luise. Í myndinni 
leikur Washington glæpaforingj-
ann Frank Lucas sem réð ríkjum í 
Harlem á áttunda áratugnum. 
Crowe leikur lögguna sem eltir 
hann uppi.

Vinsæl glæpamynd

Söngkonan Kylie Minogue hefur 
samkvæmt læknisráði hætt við 
fyrirhugaða tónleikaferð sína um 
heiminn sem átti að hefjast á 
næsta ári. Læknar hennar telja að 
það sé of snemmt fyrir hana að 
leggjast í slíkt verkefni eftir að 
hafa greinst með brjóstakrabba-
mein fyrir tveimur árum.

„Mér finnst þetta leiðinlegt því 
ég er í þessum bransa út af þessu. 
Að geta ekki fylgt áætlunum 
sínum er svekkjandi,“ sagði 
Kylie. „Allar konur þurfa að 
forgangsraða í sínu lífi og heilsan 
er þar ofarlega á lista. Ég tek 
heilsufar mitt alvarlega en ekki 
of alvarlega samt. Allt snýst þetta 
um að hafa réttan hraða á 
hlutunum.“

Hættir við 
heimsreisu

Vöðvabúntið Sylvester Stallone 
ætlar að leikstýra og fara með 
aðalhlutverkið í endurgerð 
myndarinnar Death Wish sem 
kom út 1974 með Charles Bronson 
í aðalhlutverki.

Myndin fjallar um arkitekt sem 
kemst í mikinn hefndarhug eftir 
að eiginkona hans er myrt úti á 
götu. Death Wish gat af sér fjölda 
framhaldsmynda og því þykir 
áhuginn á endurgerðinni ekki 
koma á óvart.

Handritshöfundar myndarinnar 
verða Michael Ferris og John 
Brancato, sem skrifuðu handritið 
að Terminator 3. 

Stallone í 
Death Wish

Stelpur í félagsmiðstöðvum ÍTR 
eiga von á góðu því þær Þóra Sig-
urðardóttir, Marta María Jónas-
dóttir, Freyja Haraldsdóttir og 
Alma Guðmundsdóttir hafa 
ákveðið að efna til sérstakra 
stelpukvölda þar sem kennir 
ýmissa grasa. „Það hefur verið 
tekið ótrúlega vel í þessa hug-
mynd og við erum að verða upp-
bókaðar,“ segir Þóra. Hún og 
Marta munu lesa upp úr bók sinni 
Ef þú bara vissir... og þær Freyja 
og Alma úr bók sinni Postulín. 
„MAC verður auk þess með okkur 
í liði og gefur stelpunum tilsögn í 
förðun.

Flestar stelpur á þessum aldri 
eru byrjaðar að mála sig – þá er 
alveg eins gott að læra að gera 
það rétt og koma í veg fyrir app-

elsínugul tískuslys,“ segir Þóra 
og hlær. „Nylon-stelpurnar munu 
koma og syngja þegar því verður 

við komið og FORMA-stelpurnar
sömuleiðis. Þær munu ræða það 
alvarlega málefni sem átröskun 
er enda ekki vanþörf á. Pælingin 
er sú að við getum náð beint til 
stelpnanna og skapað rólega 
stemningu án strákanna þar sem 
við getum rætt saman pælingar 
um lífið og tilveruna. 

Við ætlum að gera þetta eins 
skemmtilegt og hægt er,“ segir 
Þóra og Alma tekur í sama streng. 
„Við höldum að það geti verið 
gaman að búa til svona stelpu-
stemningu.

Þetta er eitthvað sem hefur 
ekki verið gert mikið af í félags-
miðstöðvunum. Við erum mjög 
spenntar að fá að taka þátt í þessu 
og vonum bara að sem flestar 
stelpur láti sjá sig.“

Stelpukvöld í félagsmiðstöðvum



Ég vil fá tækifæri til að sanna mig í sterkari deild

 Enska úrvalsdeildarliðið 
Wigan Athletic rak í gær knatt-
spyrnustjóra sinn, Chris Hut-
chings, eftir að liðið tapaði sínum 
sjötta leik í röð um síðustu helgi. 
Frank Barlow, sem var aðstoðar-
maður Hutchings, mun stýra 
liðinu tímabundið á meðan stjórn 
félagsins leitar að nýjum manni.

„Ég mun gera allt sem í mínu 
valdi stendur til þess að finna 
rétta manninn í starfið, bæði til 
þess að rétta við slakt gengi 
okkar undanfarið og til að koma 
liðinu á beinu brautina í framtíð-
inni,“ sagði Dave Whelan, 
stjórnarformaður Wigan, í 
yfirlýsingu frá félaginu.

Nú þegar hafa nokkrir eftir-
menn verið nefndir til sögunnar 
sem líklegir arftakar Hutchings 
hjá Wigan, svo sem Martin Jol, 
Graeme Souness og David 
O‘Leary en ekkert hefur verið 
staðfest í þeim efnum ennþá. 

Hutchings rek-
inn frá Wigan

 Ragna Ingólfsdóttir 
lætur ekki krossbandaslit aftra 
sér við að ná að upplifa drauminn 
sinn um að komast á Ólympíuleik-
anna í Peking. 

Sigur hennar á opna ungverska 
mótinu um helgina sýnir að hún er 
á góðri leið. „Það var orðið svolítið 
langt síðan ég vann mót þannig að 
þetta var mjög skemmtilegt,“ 
sagði Ragna eftir sigurinn. Þetta 
var þriðja alþjóðlega mótið sem 
hún vinnur en í fyrravetur vann 
Ragna bæði opna tékkneska mótið 
sem og Iceland Express-mótið 
sem fram fór hér á landi. 

„Það er skemmtilegt að það 
skuli hittast svona á,“ segir Ragna 
sem áttaði sig ekki að hún hefði 
fært Badminton-sambandinu 
afmælisgjöf en sambandið varð 40 
ára í gær, daginn eftir að Ragna 
vann mótið í Ungverjalandi. 

„Ég var nett kærulaus en hélt 
samt einbeitingunni allan tímann. 
Ég fékk aldrei á tilfinninguna að 
ég væri að fara tapa leik. Ég var 
alltaf einu skrefi á undan og mér 
leið mjög vel í öllum leikjunum,“ 
segir Ragna sem vann allar tíu 
lotur sína á mótinu. „Ég lenti í smá 
ströggli á  móti indverskri stelpu í 
annarri lotu en ég marði hana 23-
21 og það var eina sem ógnaði því 
að ég myndi tapa lotu. Afreks-
menn hjá ÍSÍ fá hjálp og ég fékk 
að fara til íþróttasálfræðings sem 
gaf mér nokkur ráð sérstaklega 
fyrir þetta mót og það small svona 
vel“ segir segir Ragna. 

Hún gæti bætt í gjöfina með því 
að verja titilinn á Iceland Express-
mótinu sem fram fer hér á landi 
um næstu helgi. 

„Ég stefni á ekkert annað en að 
verja titilinn en ég væri mjög 
ánægð ef ég næði að vinna mótið,“ 
segir Ragna sem fær hörkukeppni 

frá Agnese Allegrini frá Ítalíu og 
Kati Tolmoff frá Eistlandi sem eru 
fyrir ofan Rögnu á styrkleikalist-
anum fyrir mótið sem hefst á 
föstudaginn.

„Þær eru líka að reyna að kom-
ast inn á Ólympíuleikanna og 
maður er að berjast við þær um 
sæti,“ segir Ragna sem er bjart-
sýn á að upplifa drauminn sinn og 
komast inn á Ólympíuleikanna. 

„Ég er alveg inni eins og staðan 
er núna og ég held að ég get alveg 
haldið mér þar. Ég  fæ góða hjálp 
frá sjúkraþjálfaranum sem mælir 
mig reglulega og athugar hvort ég 
haldi ekki styrk,“ segir Ragna sem 
er langt frá því að vera búin að ná 
sér af meiðslunum heldur vinnur 
hún í kringum þau.

„Fremra krossbandið er ennþá 
slitið en ég get mikið stjórnað því 
hversu hratt ég fer þegar ég er að 
spila. Ég passa upp á það að halda 
því sterku með því að lyfta og svo 
spila ég líka með spelku. Andstæð-
ingarnir vita alveg af þessu og 
hafa spilað upp á þetta. Þeir gerðu 
það líka á þessu móti en ég náði að 
undirbúa mig öðruvísi andlega 
fyrir þetta mót og var alveg tilbú-
in í það að stelpurnar myndu gera 
allskonar hluti á móti mér sem 
væri óþægilegt fyrir mig. Þetta 
var fyrsta mótið sem ég náði að 
spila minn leik og ýta þessum 
meiðslum í burtu,“ segir Ragna 
sem hefur sýnt mikinn andlegan 
styrk að með því vinna með þessi 
erfiðu meiðsli. 

Badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir vann sitt fyrsta mót á tímabilinu um 
helgina og kemur full af sjálfstrausti inn í Iceland Express-mótið sem fer fram 
um næstu helgi. Ragna er bjartsýn á að vinna sér sæti á Ólympíuleikunum.

 Enska liðið Liverpool 
verður að vinna tyrkneska liðið 
Besiktas á Anfield í kvöld þegar 
seinni umferð riðlakeppni Meist-
aradeildarinnar hefst. 

Liverpool er aðeins með eitt 
stig eftir fyrstu þrjá leiki sína og 
það er ekki einu sinni víst að þrír 
sigrar dugi liðinu til þess að kom-
ast upp úr riðlinum. Liverpool 
gerði jafntefli við Porto í fyrsta 
leik sínum í Portúgal en tapaði 
síðan fyrir Marseille heima og 
Besiktas úti. 

„Við getum talað endalaust um 
stöðuna en við breytum því ekki 
að við verðum að byrja á því að 
einbeita okkur að því að vinna 
þennan leik,“ sagði Rafael Benit-
ez, stjóri Liverpool. 

„Er ég hissa á því að við séum í 
þessari stöðu? Nei, þetta er Meist-
aradeildin og ef maður gerir ein 
mistök þá er maður kominn í 

vandræði. Við erum samt mjög 
vonsviknir með það að hafa ekki 
unnið leik ennþá,“ bætti Benitez 
við. Hvorki Fernando Torres né 
Xabi Alonso verða með í leiknum 
í kvöld og það má telja líklegast 
að Peter Crouch fái langþráð 
tækifæri en þessi hávaxni fram-
herji á enn eftir að skora á tíma-
bilinu.

„Leikurinn á móti Liverpool 
verður okkur mjög mikilvægur 
og við ætlum að fara til Englands 
og reyna að ná í stig og halda lífi 
í voninni um sæti í 16 liða úrslit-
unum,“ sagði  Ertugrul Saglam, 
þjálfari tyrkneska liðsins sem 
hafði tapað báðum sínum leikjum 
í riðlinum þegar liðið vann Liver-
pool í síðasta leik. Marseille er 
með sjö stig í riðlinum, Porto 
hefur fimm, Besiktas þrjú en 
Liverpool aðeins eitt. Porto tekur 
á móti Marseille í kvöld.

Chelsea er í ágætum málum 
með þriggja stiga forustu á toppi 
B-riðils en liðið sækir Schalke 
heim í kvöld. Þá heimsækir Ros-
enborg lið Valencia en norska 
liðið hefur eins stigs forskot í 
baráttunni um annað sætið.

Real Madrid hefur einnig 
þriggja stiga forskot í C-riðli en 
liðið er komið til Grikklands þar 
sem það mætir Olympiacos sem 
er í 2. sæti riðilsins. 

Topplið D-riðils, Shakhtar og 
AC Milan, mætast í Úkraínu en 
bæði hafa sex stig eftir fyrri 
umferðina. AC Milan vann leik 
liðanna á Ítalíu 4-1. Á sama tíma 
mætast Celtic og Benfica sem 
bæði hafa þrjú stig og allt er því 
enn opið í þessum riðli.

Líflína Liverpool liggur í sigri á Besiktas

 Ólafur Örn Bjarnason, 
leikmaður Noregsmeistara Brann 
í fótbolta, hefur ákveðið að skrifa 
undir nýjan samning við liðið. 

„Mér hefur gengið mjög vel hjá 
liðinu og fjölskyldunni líður vel í 
Björgvin, þannig að það lá beint 
við að halda áfram að spila með 
liðinu þegar þeir buðu mér 
tveggja ára samning. Það eru 
klárlega spennandi tímar fram 
undan hjá Brann, bæði með því að 
verja titilinn og svo er það 
undankeppni Meistaradeildarinn-
ar á næsta ári,“ sagði Ólafur Örn 
sem ætlar einnig að nota tímann 
til þess að ná sér ná sér í stig í 
þjálfaranámi.

„Ég hugsaði mér bara að vera 
með þjálfarastig á bakinu ef 
eitthvað kemur til þegar ég er 
hættur að spila, en hef svo sem 
ekkert spáð mikið að fara í 
þjálfun.“ Ólafur Örn spilaði 24 af 
26 leikjum Brann í norsku 
deildinni í fyrra. 

Verður áfram 
hjá Brann

 Manchester City vann 
Sunderland, 1-0, í ensku úrvals-
deildinni í gærkvöld.

Leikurinn fór rólega af stað, en 
gestirnir í Sunderland virkuðu þó 
frískari í byrjun, án þess þó að 
skapa sér almennileg marktæki-
færi. Eftir um hálftímaleik voru 
heimamenn í City komnir meira 
inn í leikinn og fengu nokkur 
hálffæri í lok fyrri hálfleiks, sem 
var í heildina litið bragðdaufur.

Sven-Göran Eriksson, stjóri 
City, gerði eina breytingu á liði 
sínu í hálfleik þar sem hann tók 
miðjumanninn Michael Johnson 
út af fyrir framherjann Darius 
Vassell, enda City liðið ekki búið 
að vera mjög beitt fram á við í 
fyrri hálfleiknum. Segja má að 
skiptingin hafi skilað árangri, því 
á 67. mínútu átti Vassell góða 
sendingu á Stephen Ireland sem 
lúrði á fjærstönginni og negldi 
boltanum á milli fóta Craig 
Gordon í marki Sunderland og 
kom heimamönnum yfir, 1-0, 
þvert gegn gangi leiksins og þar 
við sat.

 City er með sigrinum komið í 
3. sæti deildarinnar og hefur 
unnið alla sjö heimaleiki sína í 
deildinni, þar af fimm þeirra með 
markatölunni 1-0, en Sunderland 
er sem fyrr í 15. sæti og hefur 
ekki enn náð að vinna leik á 
ferðalögum sínum á útivelli í 
deildinni.

City sigraði 
Sunderland
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„Ég er búinn að setja hausinn í 
gin ljónsins og verð bara að vona 
að það bíti ekki fast,“ segir Þor-
steinn Guðmundsson en hann 
tekur við af þeim Ragnhildi Stein-
unni Jónsdóttur og Pétri Jóhanni 
Sigfússyni sem kynnir á Edd-
unni, uppgjöri sjónvarps- og 
kvikmyndaakademíunnar. Þor-
steinn er reyndar ekki á ókunn-
ugum slóðum því hann sá einnig 
um að stýra íslensku stjörnunum 
fyrir tveimur árum. „Ég kem inn 
í þetta á eilítið öðrum forsendum 
núna og fæ að ráða aðeins meiru. 
Ég hef ákveðnar hugmyndir um 
Edduna og hvernig má gera hana 
áreynslulausari,“ útskýrir Þor-
steinn. Kosning stendur nú yfir á 
vefnum visir.is um hver sé vin-

sælasti sjónvarpsþátturinn en 
Veðramót leiða tilnefningarnar 
með ellefu talsins.

Grínistinn góðkunni lét sér-
hanna á sig gulllituð jakkaföt árið 
2005 og hann lætur í veðri vaka 
að hann sé búinn að leggja enn 
meiri vinnu í búninginn fyrir 
þetta árið. „Þetta er ekki górillu-
búningur en ekki hefðbundin 
jakkaföt heldur einhvers staðar 
þarna mitt á milli,“ segir Þor-
steinn.

Þorsteinn er ekki búinn að gera 
það upp við sig hvort hann ætlar 
að fara með gamanmál um við-
stadda eins og tíðkast á Óskarn-
um og segir það bara ráðast af 
því hverjir mæta. „En nokkrir 
góðvinir mínir og snillingar verða 

mér til halds traust sem bæði 
tromp og leynivopn,“ segir Þor-
steinn. Eddunni hefur oft verið 
legið á hálsi fyrir að þykja ekkert 
sérstaklega skemmtileg en hún 
verður í beinni útsendingu Sjón-
varpsins sunnudaginn 11. nóvem-
ber. Þorsteinn gerir sér fyllilega 
grein fyrir erfiðu verkefni en 
ætlar að leggja sig allan fram um 
að gera hátíðina aðeins líflegri. 
„Og ef mér tekst það fer ég í 
langt frí til Cayman-eyja.“

Þorsteinn Guðmunds kynnir á Eddunni

Þrettán ára Akureyringur, Kári 
Arnarson, hafði samband við bóka-
forlagið Bjart í byrjun október og 
hafði undir höndum bréf innan úr 
nýkeyptri bók um Harry Potter og 
blendingsprinsinn. Bréfið sagði 
bókina vera eintak númer 100.000 
og kaupanda hennar eiga inni 
gjafabréf hjá Bjarti.

Bréfið kom heldur flatt upp á 
starfsmenn forlagsins, enda tvö ár 
síðan hundrað þúsundasta eintak-
ið af Harry Potter bók seldist á 
Íslandi. „Ég er nú frekar nýr 
Potter-aðdáandi, byrjaði að lesa 
bækurnar fyrir hálfu ári og er nú 
búinn með allar nema þá síðustu,“ 
segir Kári.

Eftir rannsóknir í höfuðstöðv-
um forlagsins kom í ljós að gjafa-
bréfið hafði verið sett inn í bók 
sem var til sölu fyrir tveimur 
árum. Eintakið seldist ekki og lík-
lega lent í geymslu á lager áður en 
það rataði í hillur bókaverslunar á 
Akureyri og í hendur Kára.

Þrátt fyrir þetta flakk bókarinn-
ar stendur forlagið við fyrirheit 
sín og fær Kári að gjöf tvo far-
miða hjá Icelandair til Evrópu, 
með farareyri í boði Bjarts. „Ég 
hef ekki ákveðið hvert ég fer en 
mig langar í skíðaferð til Austur-
ríkis með foreldrum mínum,“ 
segir hinn heppni lestrarhestur.

Stálheppinn Harry Potter-aðdáandi

„Hornið er búið að vera besti 
bitinn í næstum því þrjátíu ár. 
Þarna eru bestu pitsur í Evrópu 
og besta pitsan er náttúrulega 
skírð í höfuðið á mér, Eyfi 
Special.“
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is

Svo virðist sem skartgripir lista-
mannsins Brynju Sverrisdóttur 
njóti mikilla vinsælda um allan 
heim. Fréttablaðið greindi frá 
því í gær að hvorki Fjölnir Braga-
son húðflúrari, né Jóhannes Fel-
ixson, betur þekktur sem sjón-
varpskokkurinn Jói Fel, hefðu 
fengið leyfi Brynju fyrir því að 
húðflúra eftirlíkingu af arm-
bandi hennar á handlegg Jóhann-
esar. Fleiri hafa hrifist af hönn-
un Brynju, því sjálfur David 
Beckham skartar hring frá henni 
í auglýsingu fyrir ilmvatn sitt, 
Instinct. 

Eins og armbandið tilheyrir 
hringur Beckhams línunni 
Embracing Faith, eða Umvafin 
trú, sem hefur vakið mikla 
athygli fyrir notkun Brynju á 
mörgum og mismunandi trúar-
táknum. Að sögn Brynju koma 
slíkir hringir á markað upp úr 
áramótum, en sá sem Beckham 
skartar var sérsmíðaður fyrir 
hann, að ósk Victoriu Beckham. 

Í auglýsingunni fyrir ilmvatn-
ið heldur Beckham hringnum á 
milli fingra sér og virðist halda 
honum að myndavélinni. Brynja 
segist alls ekki sátt við það, enda 
er Embracing Faith skrásett 
vörumerki og biðja þarf um sér-
stakt leyfi fyrir notkun á því í 
auglýsingaskyni. „Það gilda mjög 
strangar reglur um Umvafin trú 
og í hvaða tilgangi og hvernig 
það er notað, sama hvort um 
ræðir í formi skartgripa eða ann-
arra verka,“ útskýrir Brynja.

Notkun hringsins er því í 
algjöru leyfisleysi. „Ég hef vand-
að mig við það og kosið það að 
nota engar manneskjur í mínar 
auglýsingar, svo að gripirnir 
haldi hlutleysi sínu. Skyldi ég 
vilja nota fyrirsætu myndi ég 
gjarnan vilja að fá að velja hana 
sjálf,“ segir Brynja. 

Umvafin trú hlaut nýlega 
blessun heimsfriðarsamtaka 
innan Sameinuðu þjóðanna. en 
þau vinna einnig að öflugum 
rannsóknarstörfum hvað varðar 
náttúrulækningar. Hluti af öllum 
ágóða sölu á skartgripum Brynju 
hefur frá upphafi runnið til 
margvíslegra mannréttindamála, 
þar á meðal til alnæmismála, vel-

ferðarmála barna og Amnesty 
International.

Aðspurð hvort gripið yrði til 
einhverra aðgerða varðandi aug-
lýsingu Beckhams, sagði Brynja 
svo ekki vera. „Þar sem jákvæð-
ir hlutir eru fram undan hef ég 
hreinlega engan tíma til að sinna 
málum af þessum toga.“





Vegna þess að fátt er eins 
skemmtilegt og tilbreyting, 

tók ég fagnandi útlandaferð á dög-
unum. Sá á svipstundu gullið tæki-
færi dálkahöfundar í Reykjavík 
til að máta mig við tilveru dálka-
höfundar í borginni sem aldrei 
sefur. Carrie Bradshaw hefur auð-
vitað verið áhrifavaldur í viðhorf-
um heillar kynslóðar kvenna þótt 
hún sé ekki einu sinni til í 
alvörunni. Þrátt fyrir að hafa ekki 
verið mjög mikill aðdáandi sá ég í 
sjónhendingu sjálfa mig í anda 
tipla tindilfætta á milli glæsi-
verslana á 5. breiðgötu og skrifa á 
kvöldin djúpar hugleiðingar um 
samskipti kynjanna. 

í fríhöfninni hitaði ég upp 
með kaupum á glanstímariti fyrir 
konur. Alltaf gott að vita hvernig 
á að vera sjálfsörugg að eilífu, 
komast á tíu sénsa á tíu mínútum 
og kunna utanbókar 99 staðreynd-
ir um kynlíf sem geta breytt líf-
inu. Þær innihaldsríkustu fjölluðu 
aðallega um að bæði kynin geti 
fengið fullnægingu í svefni og 
líka hversu rosalega margir upp-
lifi kynóra í vinnunni.

til vill gerðu þessar nauðsyn-
legu staðreyndir einmitt sitt gagn 
til að breyta lífi mínu því strax 
fyrsta daginn í borginni frestaði 
ég heimsókn í Saks og nærði þess 
í stað hópsálina í fjölmennri 
kröfugöngu gegn Íraksstríðinu. 
Fátt er eins nærandi og almenni-
leg mótmæli, svo strax á eftir gat 
ég tekið til óspilltra málanna við 
að vera glamúrgella. Til þess 
þurfti ég augljóslega að skipta um 
skó því nánast hver einasta sjáan-
leg pæja tifaði á háum pinnahæl-
um, þrátt fyrir umtalsverðar 
vegalengdir. Minn pirraði femín-
istaradar sem er sífellt að leita að 
óþolandi staðalímyndum sér auð-
vitað að pinnahælar eru bara enn 
ein aðferðin til að þvinga og hlut-
gera konur. Á hinn bóginn finnst 
mér dálítið flott að vera tíu senti-
metrum hærri og rækta þannig 
sjálfspyntingarhvötina svona 
spari, en dáist í laumi að þeim sem 
staulast daglega í þessum mann-
drápstólum.

tilþrif í verslunum, veit-
ingahúsum, kokteilboðum og leik-
húsum í anda hins þokkafulla 
dálkahöfundar benda nýjustu 
fréttir til þess að öll sú viðleitni sé 
ákaflega gamaldags. Almennileg-
ir Íslendinga sem eiga erindi til 
New York þessi dægrin fara þang-
að aðeins til að hlaupa maraþon. 
Og kaupa Saks í heilu lagi í leið-
inni.

Beðmál 
í borginni

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Harður og þ rautseigur þ egar á þarf að halda – mjúkur, lipur og þægilegur í 
dagsins önn. Að mæta ólíkum þ örfum og bregðast hárrétt við mismunandi 
aðstæðum; þ etta eru kröfur samtímans. 

Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero. 

Til afgreiðslu strax. 

Áræðni


