
Perla Rós Árnadóttir er fimm ára stelpa í Kópa-
voginum sem veit fátt skemmtilegra en að vera 
í prinsessuleik en á þó ýmis önnur áhugamál,
enda snjöll stelpa hér á ferð.
„Mér finnst skemmtilegast að leika mér með dótið
mitt en uppáhaldsdótið mitt er hjólið. Mér finnst
gaman að fara í hjólatúr með mömmu og pabba en 

annars geymum við bara hjólið úti í geymslu,“ segir
Perla Rós og þegar hún er spurð hvort hún sé ekki 

alltaf með hjálm á hjólinu svarar hún játandi á inn-
soginu og bætir við alvarleg: „Maður er með hjálm
svo maður meiði sig ekki á höfðinu og svo að h
kúpan brotni ekki “N

hafa gaman af að hamast í fótbolta og leika sér með 

bíla er Perla Rós líka mikil dama og þegar spurt er
hvaða leikir henni finnist skemmtilegastir stendur
ekki á svarinu: „Mömmó og prinsessuleikur,“ segir
hún einlæg og bætir við: „Ég var einu sinni í prins-
essubol og á alls konar prinsessudót.“

Prinsessuáhuginn er augljóslega mikill þar sem 

Perla Rós ætlar að verða Þyrnirós þegar hún verður
stór. En ætlar hún þá bara að sofa og sofa? „Þyrnirós
var ekki bara sofandi, hún svaf bara pínu og þegar
hún vaknaði fór hún að leika sér með dótið sitt “
segir Perla Rós ákveðin. Ef ég v i
myndi ég vilj

Langar að eiga heima í 
Vík og vera prinsessa

Listaverk á daginn, 
arinn á kvöldin

 Heba Þórisdóttir förðunar-
sérfræðingur hefur verið valin 
best í sínu fagi í Hollywood af 
bandaríska
tískutímaritinu
WWD-Beauty. Hún
mun vinna með 
stórleikkonunni
Scarlett Johansson 
við næstu tvær 
myndir hennar, 
He´s Just Not That 
Into You og The 
Spirit.

Þetta verða 
sjötta og sjöunda myndin þar sem 
Heba starfar með Scarlett en frá 
því þær unnu saman fyrst við 
kvikmyndina The Island hefur 
Heba farðað Scarlett í flestum 
hennar myndum.

Útnefnd sú besta 
í Hollywood

Fyrir þig og þá sem þér þykir vænt um

Fylgir fréttablaðinu 
  í dag

bæklingur
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Texasbúinn Jackie 
Bibby setti heimsmet á mánudag 
þegar hann sat fullklæddur í 
baðkari ásamt 87 skröltormum í 
45 mínútur. Bibby sló með þessu 
fyrra heimsmet sem hann setti 
sjálfur með 75 skröltormum.

Skröltormarnir liðuðust í 
kringum Bibby í baðkarinu en 
enginn beit hann. „Galdurinn er 
að vera grafkyrr. Snöggar 
hreyfingar hræða skröltorma. Ef 
maður hreyfir sig lúshægt og 
varlega virðist það ekki trufla 
þá.“

Í baði með 87 
skröltormum

Veltan hér á uppboðsmarkaði með listaverk 
er meiri það sem af er ári en var allt árið í fyrra. Þó 
eru enn eftir tvö stór uppboð fyrir jól, annað hjá 
Gallerí Fold og hitt hjá Arnason & Andonov.

Velta á uppboðum með listaverk nemur nú rúmum 
146 milljónum króna. Í fyrra var heildarveltan 112 
milljónir. Tölurnar má lesa úr íslensku listaverkavísi-
tölunni sem fyrirtækið Hansen og synir ehf. heldur 
utan um.

Frá árinu 2005 hefur meðalverð seldra listaverka á 
uppboðum rokið upp. Í fyrra var meðalverð seldra 
verka á uppboðum 178.911 krónur. Það sem af er 

þessu ári er meðalverðið 345.361 krónur. Verkum í 
sölu fjölgaði líka töluvert í fyrra. „Með hækkandi 
verði koma fleiri verk í sölu, það helst dálítið í hendur. 
Umfangið á listaverkamarkaðnum hefur því aukist 
bæði í fjölda verka og krónutölu,“ segir Jóhann Ágúst 
Hansen listaverkasali sem á Hansen og syni ehf. Þá 
hefur verð á íslenskum verkum sem seld eru á 
uppboðum erlendis einnig hækkað verulega á árinu. 
Til dæmis var olíumyndin Hvítasunnudagur eftir 
Kjarval slegið íslenskum fjárfesti á rúmar fimmtán 
milljónir króna á uppboði hjá Bruun Rasmussen í 
Danmörku í byrjun ársins. 

Samtónn, samtök 
allra rétthafa tónlistar á Íslandi, 
hefur lagt fram kæru gegn for-
svarsmönnum Istorrent-vefjarins. 
Ástæðan er ólögleg dreifing á efni 
með hjálp síðunnar, segir Gunnar 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
samtakanna.

„Við erum samtök sem stöndum 
vörð um rétt höfunda, flytjenda og 
framleiðenda, og þessi dreifing er í 
leyfisleysi,“ segir Gunnar. „Ef þú 
kaupir þér plötu úti í búð máttu búa 
til afrit fyrir sjálfan þig, í bústað-
inn eða bílinn, en þú mátt ekki gera 
afrit til að senda öðrum í gegnum 
netið.“

Hann segist ekki vilja tjá sig um 
bótakröfur á þessu stigi. „Við vilj-
um aðallega stöðva þessa starf-
semi,“ segir hann. „Það eru gífur-
lega margir höfundar sem koma 
hér að máli, það sést þegar maður 
skoðar framboðið á síðunni.“

Með hjálp Istorrent-vefjarins má 
nálgast efni eftir íslenska tónlist-
arflytjendur á borð við Sprengju-
höllina, Nýdönsk, Sálina hans Jóns 
míns og Megas. Vefinn nota yfir 
tuttugu og fimm þúsund manns.

Arnþrúður Þórarinsdóttir, lög-
fræðingur hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, segir að fleiri en 
eitt mál séu til umfjöllunar hjá 

þeim vegna Istorrent-vefjarins. 
Aðspurð hvort Samtónn hafi lagt 
fram kæru gat hún ekki staðfest 
það að svo stöddu.

„Ég hef ekkert heyrt um þessa 
kæru,“ segir Svavar Lúthersson, 
framkvæmdastjóri Istorrent ehf. 
sem á og rekur samnefndan vef. 

Gunnar hjá Samtóni segist hafa 
sent Svavari bréf þar sem hann er 
beðinn um að fjarlægja efnið af síð-
unni en því hafi ekki verið sinnt. 
Sjálfur segist Svavar ekki kannast 
við að hafa fengið slíkt bréf. „Það 
væri ágætt ef þeir myndu fram-
vegis reyna að hafa almennileg 
samskipti við okkur.“

Ráðist til atlögu gegn
íslenskum vefræningjum
Framkvæmdastjóri samtaka rétthafa tónlistar á Íslandi vill láta loka Istorrent-
vefnum. Samtökin hafa kært forsvarsmenn vefjarins fyrir ólöglega dreifingu á 
tónlist. Framkvæmdastjóri Istorrent ehf. segist ekkert kannast við málið.



 „Orkan í fallvötnunum eða eftirspurn 
eftir henni hverfur ekki þótt menn breyti tímasetn-
ingum á framkvæmdum,“ segir Davíð Oddsson 
seðlabankastjóri um áframhaldandi stórfram-
kvæmdir á Íslandi. Nú sé hagfellt að menn pústi 
aðeins í efnahagslífinu. Aðstæður þar skipti miklu 
máli við tímasetningu framkvæmda og skattalækk-
ana. 

„Það eru ekki miklar líkur á að menn tapi nokkr-
um tækifærum,“ segir Davíð. Frekar sé hugsanlegt 
að eftirspurn eftir orku aukist. Smá bið geti 
hugsanlega orðið til þess að samningsstaðan batnaði.
Aðstæður í efnahagslífinu knýi ekki á um þetta nú. 
Seðlabankastjóri segir að sama eigi við um 
skattalækkanir. Þær geti verið góðar og hjálplegar 
fyrir efnahagslífið og jafnvel aukið tekjumögu-
leika ríkissjóðs, þar sem kakan stækki „en tíma-
setningin er vandmeðfarin,“ segir Davíð. 

Seðlabankastjóri segir að kaupmáttur launa hafi 
vaxið mikið og hjá öllum undanfarin ár. Staða 
launþegans hafi verið sterk þegar mikil eftirspurn 
hafi verið eftir öllum verkfærum höndum. „Menn 
geta auðvitað búið til launahækkanir í komandi 

kjarasamningum, en það er gömul saga og ný að ef 
þær ganga úr takti við það sem venjuleg verðbólga 
þolir, þá étast þær upp í verðbólgu.“

Seðlabankinn sýni það í fráviksspá sinni um 
stýrivexti að verðbólga aukist verði launahækkan-
ir miklar og það dragi úr líkum á því að stýrivextir 
lækki hratt.

 „Það eru dæmi um að menn hafi komið til 
baka, en það er erfitt að draga ályktun af ákvörðun 
hvers og eins, allt er þetta einstaklingsbundið, “ 
segir Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgar-
svæðisins, spurður um hvort launauppbót til 
lögreglumanna sé farin að skila sér í auknum 
mannafla.

Lögreglumenn fengu 30.000 krónur ofan á laun sín 
um síðustu mánaðamót og fá mánaðarlega þá 
upphæð það sem eftir lifir samningstímans. Óvenju-
mikið hafði verið um uppsagnir lögreglumanna á 
árinu og var launauppbótin ætluð til að reyna að snúa 
þeirri þróun við.

„Ég held að lögreglumenn almennt hafi tekið 
þessari ákvörðun mjög vel og skilji hana eins og á að 
skilja hana að mínu mati,“ útskýrir lögreglustjóri. 
„Þetta var ákvörðun stjórnvalda til þess að tryggja 
að sú þróun sem var hafin héldi ekki áfram. Enn er 

þó of snemmt að dæma um áhrifin, en ég hef 
jákvæða tilfinningu fyrir þeim.“

Stefán segir vaktir lögreglumanna nú meðal 
annars mannaðar með þeim 35 nemum úr Lögreglu-
skólanum sem séu í starfsþjálfun. Mannskap vanti 
enn í rannsóknardeildir og á fleiri stöðum. Fjöldi 
þeirra sem vanti hlaupi á einhverjum tugum.

„Það er stundað, 
grimmilega, að bera út fólk en leys-
ir það einhvern vanda? Ég þekki 
sjálfur dæmi þess að fólk hefur 
verið borið út og það svipt sig lífi 
eða dáið drottni sínum,“ segir 
Sveinn Magnússon, framkvæmda-
stjóri Geðhjálpar. „Það er óumdeilt 
að geðsjúkt fólk veldur vandamál-
um í nábýli við aðra en það er 
vegna þess að þessu fólki er ekki 
hjálpað.“

Húseigendafélaginu berast 
reglulega erindi vegna óþæginda 
og ónæðis af völdum geðsjúks 
fólks. Vandinn er mestur þar sem 
geðsjúkt fólk neytir fíkniefna. 
Stundum er um beina og jafnvel 
bráða hættu að ræða, að mati for-
manns Húseigendafélagsins.

Sveinn segir vandamálið skýrt í 
sínum huga. Ekki hafi tekist að 
framfylgja heildarstefnu í málefn-
um geðsjúkra og mikill skortur sé 
á samvinnu félagsmála- og heil-
brigðisráðuneytis. Mikilvægt er að 
hans mati að stjórnvöld vinni 

skipulegar að geðheilbrigðismál-
um. „Við verðum að setjast niður 
og taka á einstökum málum; hvaða 

greiningu
hefur viðkom-
andi, hvert er 
hans hæfi og 
hvaða þjón-
ustu þarf 
hann. Það er 
ekki hægt að 
alhæfa um 
þjónustuþörf
allra þessara 
einstaklinga,
til þess eru 
þeir of ólíkir. 
Við erum að 
þegja þetta 

fársjúka fólk í hel og hvaða afsök-
un höfum við? Við höfum bæði 
fjármagn og aðstöðu.“ 

Sigurður Helgi Guðjónsson, for-
maður Húseigendafélagsins, segir 
að reglulega berist erindi til félags-
ins vegna ónæðis af völdum geð-
sjúks fólks. „Stundum er um beina 

og jafnvel bráða hættu að ræða,“ 
segir Sigurður. Samkvæmt fjöl-
eignarhúsalögum er í alvarlegum 
tilvikum hægt að krefjast þess að 
viðkomandi flytji á brott og selji 
íbúð sína. Húsaleigulögin veiti 
einnig riftunar- og útburðarrétt við 
alvarleg brot leigjenda. „Skilyrði 
þessara úrræða eru oft fyrir hendi 
þegar um geðsjúka einstaklinga er 
að ræða en það er afar ógeðfellt að 
beita afgerandi lagaúrræðum gegn 
fjársjúku fólki. Þetta er heilbrigð-
isvandamál og samfélagslegt 
vandamál sem þjóðfélagið og hlut-
aðeigandi yfirvöld verða að taka 
á.“

Sveinn segir að þeir veikustu í 
hópi geðsjúkra séu tifandi tíma-
sprengjur. „Þeir eru hættulegir 
sjálfum sér og öðrum af því að 
þeim hefur ekki verið sinnt vegna 
veikinda sinna. Þetta er birtingar-
mynd þessara sjúkdóma en ef geð-
sjúkir fá stuðning til sjálfshjálpar, 
þá er hægt að gera hér kraftaverk.“

Geðsjúkir bornir út 
vegna aðgerðaleysis
Ein birtingarmynd skeytingarleysis samfélagsins í garð geðsjúkra er að þeir eru 
bornir út af heimilum sínum eftir árekstra við nágranna. Framkvæmdastjóri 
Geðhjálpar þekkir dæmi um að geðsjúkir hafi svipt sig lífi í kjölfar útburðar.

Orkan mun ekki hverfa

 Fjórir þingmenn Sjálf-
stæðisflokks segja stjórnarskrána 
þríbrotna í lögum um kjarasamn-
inga opinberra starfsmanna. Þeir 
hafa lagt fram frumvarp þess 
efnis að starfsmenn sem kjósa að 
standa utan stéttarfélags þurfi 
ekki að greiða til þess félagsgjöld.

„Það væri mjög óskynsamlegt 
fyrir starfsmann að njóta ekki 
allrar þjónustu stéttarfélags með 
því að gerast félagi, þar sem hann 
er búinn að greiða fyrir hana,“ 
segir Pétur Blöndal, sem er einn 
flutningsmanna frumvarpsins.

Frumvarpið hefur áður verið 
lagt fram sex sinnum, en aldrei 
hlotið afgreiðslu úr nefnd.

Segja félaga-
frelsi vera brotið

Alþingi staðfesti í gær 
bráðabirgðalög um notkun raflagna 
á fyrrverandi varnarsvæði 
bandaríska hersins á Miðnesheiði. 
Ríkisstjórnin setti lögin í júlí.

Raflagnir á varnarsvæðinu 
stóðust ekki kröfur íslenskra laga, 
en tæplega 350 fjölskyldur fluttu 
inn á svæðið í haust. Samkvæmt 
lögunum verður heimilt að nota 
bandarísku raflagnirnar fram til 
ársins 2010 án breytinga.

Nú þegar hefur raflögnum verið 
breytt í 318 af þeim 340 íbúðum
sem breyta átti í fyrsta áfanga. 

Þingið staðfesti 
bráðabirgðalög

Ekki verður af því 
að frístundabúskapur með sauðfé 
verði leyfður á Siglufirði eins og 
til stóð með nýju deiliskipulagi. 
Ástæðan er hörð mótmæli margra 
íbúa sem og stjórnar Skógræktar-
félags Siglufjarðar sem segir 
gróður í bæjarlandinu hafa breyst 
mikið eftir að sauðfjárhald var 
bannað.

„Teljum við að sú fyrirætlun 
bæjaryfirvalda að leyfa hér 
sauðfjárbúskap á nýjan leik sé 
stórt skref aftur á bak og beinn 
dónaskapur við þá bæjarbúa sem á 
undanförnum árum hafa lagt í það 
metnað sinn og fórnað ómældum 
fjármunum og fyrirhöfn við að 
fegra og prýða bæinn sinn,“ sagði 
stjórn skógræktarfélagsins. 

Hrinda áhlaupi 
sauðkindanna

Orkan í fallvötnun-
um eða eftirspurn 

eftir henni hverfur ekki þótt 
menn breyti tímasetningum 
á framkvæmdum.

 Rúmlega fjórfaldur 
verðmunur er á einstökum 
aðgerðarliðum tannlækna, 
samkvæmt verðkönnun Neyt-
endasamtakanna sem gerð var í 
september. Öllum starfandi 
tannlæknum, 226 að tölu, var sent 
bréf ásamt eyðublaði þar sem 
þeir voru beðnir að skrá verð 
fyrir þrettán aðgerðarliði. 142 
svöruðu.

Mesti verðmunurinn í aðgerð 
sem allir tannlæknar framkvæma 
var í útdrætti tannar með fulla 
festu. Þar sem ódýrast er kostar 
sú aðgerð 3.476 krónur en 15.800 
krónur þar sem þjónustan er 
dýrust.

Margfaldur 
verðmunur hjá 
tannlæknum

Stefán, gerir þú enga athuga-
semd við allar þessar athuga-
semdir?
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 Svissneskur maður, sem 
starfaði í Írak á vegum banda-
ríska öryggisfyrirtækisins 
Blackwater, er nú til rannsóknar 
hjá herrétti í Sviss vegna gruns 
um að hann hafi brotið lög gegn 
málaliðum.

Bandaríkin hafna því alfarið að 
öryggisverðir á vegum banda-
rískra einkafyrirtækja í Írak geti 
talist málaliðar, en Sameinuðu 
þjóðirnar hafa sagt þetta nýja 
tegund af málaliðastarfsemi sem 
falli illa að alþjóðalögum um 
framferði í stríði.

Ef svissneski dómstóllinn 
kemst að þeirri niðurstöðu að 
starfsemi Blackwater-manna í 
Írak falli undir hernaðarstarf-
semi, þá má maðurinn búast við 
allt að þriggja ára fangelsisdómi.

Svisslendingur 
rannsakaður

 Fulltrúar ríkjanna 
fjögurra, Íslands, Írlands, 
Englands og Færeyja, sem 
keppast um yfirráð á Hatton-
Rockall svæðinu, hittust á 
dögunum. Lítill árangur varð á 
öðrum fundi hópsins sem haldinn 
var í Kaupmannahöfn. 

Í kjölfar fundarins birtist viðtal 
við Dermot Ahern, utanríkisráð-
herra Írlands, þar sem hann segir 
Íra hafa lagt fram sáttatillögu 
sem Færeyingar hafi sýnt áhuga, 
en Ísland hafi enn ekki tekið 
afstöðu til. Hann vonist þó til þess 
að ríkin nái sáttum áður en 
frestur þeirra til að skila greinar-
gerð til landgrunnsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna rennur út 
árið 2009. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra hefur sagt 
tillögur Íra vera óviðunandi fyrir 
Ísland.

Lítill árangur á 
öðrum fundi

 Bandarísk 
þingnefnd féllst í gær á að 
Michael Dukasey yrði næsti 
dómsmálaráðherra Bandaríkj-
anna. Næsta öruggt þykir að 
öldungadeild þingsins samþykki 
þá ráðstöfun á næstu vikum.

Úrslitum réð að tveir demó-
kratar féllust á að greiða 
Dukasey atkvæði sitt í trausti 
þess að hann standi við loforð um 
að framfylgja banni við svo-
nefndum vatnsbrettapyntingum, 
ef Bandaríkjaþing setur lög um 
það.

Dukasey tekur við af Alberto 
Gonzales, sem var látinn hætta 
vegna harðrar gagnrýni.

Mukasey nú 
næsta öruggur

 „Þetta kallar á nýjar og 
dýrari lántökur fyrir kaupendur,“ 
segir Ólafur B. Blöndal, löggiltur 
fasteignasali, um þá ákvörðun 
Kaupþings að banna fasteigna-
kaupendum að yfirtaka íbúðalán 
sem bera lægri vexti en bjóðast í 
bankanum á hverjum tíma. Það 
þýðir að þeir sem tóku lán á 4,15 
prósenta vöxtum geta ekki boðið 
kaupendum fasteignar að yfirtaka 
lánið þrátt fyrir að þeir séu með 
öll sín viðskipti í Kaupþingi. 
Breytingin tekur gildi 2. desem-
ber næstkomandi.

Benedikt Sigurðsson, upplýs-
ingafulltrúi Kaupþings, segir að 
vissar takmarkanir hafi alltaf 
verið á yfirtökum lána. Hann 
bendir á að sá sem upphaflega tók 
lánið geti flutt það með sér og 
njóti þannig áfram sömu kjara.

Samkvæmt upplýsingum  
Fréttablaðsins hafa Frjálsi fjár-
festingabankinn og SPRON tekið 
upp sömu reglur. Vala Pálsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Glitnis, segir 
hins vegar enga ákvörðun hafa 
verið tekna hjá Glitni um svipaðar 
aðgerðir. Í sama streng tekur 
Anna Sigurðardóttir, forstöðumað-
ur útibúaþróunar hjá Landsbank-
anum.

Hallur Magnússon, sviðstjóri 
hjá Íbúðalánasjóði, segir fast-
eignakaupendur geta tekið yfir 
lán Íbúðalánasjóðs sem séu hag-
stæðari en gengur og gerist á 
markaðnum á hverjum tíma. 
Markmið Íbúðalánasjóðs sé að ná 
jafnvægi í lengd inn- og útlána. 
Vextir útlána taki mið af því 
hversu hagstætt Íbúðalánasjóður 

geti fengið lánað í jafn langan tíma 
og lánið er veitt. Því þurfi Íbúða-
lánasjóður ekki að breyta vöxtum 
á lánstímanum. Þetta sé eitt af ein-
kennum sjóðsins.

Ólafur B. Blöndal segir þessar 
hömlur á yfirtöku lána munu virka 
íþyngjandi í viðskiptum. Reglurn-
ar séu ekki í samræmi við það sem 
fólk hélt að gilti upphaflega þegar 
það tók lánin. Nú muni íbúðakaup-
endur hugsa sig tvisvar um áður 
en þeir fá lánað hjá bönkunum. 

Hér áður fyrr hafi hagstæð lán 
á íbúðum verið ákveðin gulrót 
fyrir hugsanlega kaupendur. Nú 
sé búið að taka fyrir það. Hann 

bendir þó á að fólk geti flutt lánin 
með sér yfir á aðrar fasteignir 
sem það kaupir. 

Stóru viðskiptabankarnir hafa 
tilkynnt hækkun vaxta á nýjum 
íbúðalánum eftir stýrivaxtahækk-
un Seðlabankans á fimmtudaginn. 
Hjá Kaupþingi verða vextir nýrra 
lána 6,4 prósent.

Hjá Glitni verða vextirnir 5,8 
prósent á lánum með fasta vexti 
og 6,5 prósent á lánum með breyti-
lega vexti. Hjá Landsbankanum 
eru vextir nýrra íbúðalána 5,75 
prósent og 6,45 prósent með end-
urskoðunarákvæði.

Íþyngjandi hömlur á 
yfirtöku íbúðalána
Kaupendur íbúða mega ekki yfirtaka íbúðalán Kaupþings á hagstæðari kjörum 
en nú bjóðast hjá bankanum. Kallar á nýjar og dýrari lántökur segir fasteigna-
sali. Ekki lengur gulrót fyrir hugsanlega kaupendur að yfirtaka hagstæð lán.

 „Það er tvennt ólíkt að meta 
svona fyrirtæki, REI og Geysi 
Green. REI er að miklum hluta 
fyrirtæki með eignir sem erfitt 
er að festa hönd á og því býður 
það upp á mismunandi túlkanir. 
En Geysir var einfaldlega verð-
metinn samkvæmt eignum, þegar 
við komum þar inn,“ segir Ólafur 
Jóhann Ólafsson, fjárfestir og 
hluthafi í Geysi Green Energy. 

Verðmatið hafi því verið afar 
hefðbundið og einfalt. „Menn 
lögðu bara saman og drógu frá,“ 
segir hann.

Haft var eftir Hjörleifi B. Kvar-
an, forstjóra Orkuveitu Reykja-
víkur, í blaðinu í gær að þegar 

Geysir Green var sameinað REI, 
hafi það verið verðmetið sam-
kvæmt viðskiptum í september, 
þegar 8,5 prósenta hlutur í Geysi 
var seldur Ólafi Jóhanni og Gold-
man Sachs. Þetta verðmat hafi 
verið of hátt.

Ólafur Jóhann segir hins vegar 
að hann telji sig og Goldman 
Sachs hafa keypt á eðlilegu 
verði: 

„Annars hefðum við ekki keypt 
hlutinn. Þetta var sanngjarnt verð 
og Goldman Sachs sá um að semja 
fyrir mig. Þetta var því mjög eðli-
legur ferill, eins og öll viðskipti 
innan Geysis á þeim tíma.“

Einfalt að verðmeta Geysi
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Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400

iPod endurfæddur

iPod nano 4 GB
Glæný hönnun / Nýir litir / Spilar myndbönd / Bjartari skjár 
Nýtt stýrikerfi / Cover Flow / Hljóðbækur / Leikir / Myndir

 18.990

iPod touch
8 GB / svartur 29.990*
16 GB / svartur 39.990*

* Væntanlegur í nóvember. 
* Verð er með fyrirvara um tollflokkun.

iPod nano
4 GB / silfur 18.990
8 GB / silfur 24.990
8 GB / blár 24.990
8 GB / grænn 24.990
8 GB / svartur 24.990

iPod classic
80 GB / silfur 33.990
160 GB / svartur 47.990
80 GB / silfur 33.990
160 GB / svartur 47.990

iPod shuffle
1 GB / silfur 9.990
1 GB / blár 9.990
1 GB / grænn 9.990
1 GB / fjólublár 9.990



Ertu samþykkur áformum 
félagsmálaráðherra að afnema 
launaleynd?

Finnst þér að auka eigi íþrótta-
kennslu í grunnskólum?

Norðmenn og 
Rússar hafa náð samkomulagi 
um að heildarkvóti þorsks í 
Barentshafi verði 430 þúsund 
tonn á árinu 2008. 

Kvóti strandþorsks verður 21 
þúsund tonn. Þetta kemur fram í 
nýjustu Fiskifréttum.

Í tilkynningu frá norska 
sjávarútvegsráðuneytinu er það 
haft eftir Helgu Pedersen, 
sjávarútvegsráðherra Noregs, að 
unnt hafi verið að halda kvótan-
um nær óbreyttum vegna þess að 
tekist hafi að draga úr ólöglegum 
veiðum á Barentshafsþorski.

Engin loðna eða karfi verða 
veidd á næsta ári.

Þorskkvóti nær 
óbreyttur

 Það sem af er þessu ári hafa 38 
kynferðisbrotamál komið til meðferðar hjá lögreglu-
stjóraembættinu á Selfossi, að sögn Ólafs Helga 
Kjartanssonar lögreglustjóra. 

Fjölgun mála af þessum toga hjá embættinu hefur 
vaxið jafnt og þétt á síðastliðnum árum, segir Ólafur 
Helgi. Árið 2000 voru átta kynferðisbrotamál til 
meðferðar hjá því. Árið 2006 voru þau 14 talsins.

Lögreglan á Selfossi hefur frá áramótum fengið 
kynferðisbrotamál til rannsóknar frá lögreglunni á 
Hvolsvelli og í Vestmannaeyjum. Umdæmið á 
Hvolsvelli nær einnig yfir Vestur-Skaftafellssýslu.

„Við höfum fengið tíu mál utan Árnessýslu í 
rannsóknardeildina það sem af er þessu ári,“ segir 
Ólafur Helgi. „Við förum því úr fjórtán málum, hér í 
sýslunni, upp í 28 mál, sem er tvöföldun.“

Hluta af þessari aukningu má rekja til Byrgis-
málsins svonefnda, þar sem átta ungar konur kærðu 
Guðmund Jónsson, fyrrverandi forstöðumann, fyrir 
kynferðislega misbeitingu. Þeirri rannsókn, sem 
telst átta mál, er lokið og hefur hún verið send til 
ríkissaksóknara.

„Það er erfitt að fullyrða um einhverja eina 
skýringu á þessari fjölgun,“ segir Ólafur Helgi.
„Hluti af henni gæti verið sá að fólk sé einfaldlega 
viljugra að kæra nú en áður. Það viti þá væntanlega 
að tekið sé á málum og þeim fylgt eftir.“

Ólafur Helgi útskýrir enn fremur að kærð mál til 
embættisins varði bæði börn innan 18 ára og 
fullorðna sem orðið hafi fyrir kynferðislegri 
misbeitingu. Hann vill ekki ræða eðli mála nánar 
þar sem auðvelt sé þá að rekja þau.

„Við höfum ekki gert sérstaka úttekt á þessu, en 
málin hafa hrannast upp,“ segir Ólafur Helgi.  „Þá 
er ég ekki að tala um að það taki langan tíma að 
rannsaka þessi mál og að þau séu tímafrek og erfið, 
heldur veldur það áhyggjum að þessi fjölgun skuli 
vera að koma upp því það vekur rökstuddan grun 
um að eitthvað sé að í samfélaginu. Vitaskuld er það 
mjög lítill hluti samfélagsins sem tengist þessum 
málum, en á móti kemur að þau hafa alltaf áhrif á 
sitt nánasta umhverfi.“

Kynferðisbrotamál-
in hrannast upp 
Kynferðisbrotamálum sem koma til rannsóknar hjá  lögreglustjóraembættinu 
á Selfossi hefur fjölgað til muna það sem af er þessu ári. Málin varða kynferðis-
lega misbeitingu bæði á börnum og fullorðnu fólki, að sögn lögreglustjóra.

PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

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

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

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

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

Banni um notkun fóstur-
vísa til stofnfrumurannsókna 
verður aflétt að hluta ef frum-
varp heilbrigðisráðherra um 
tæknifrjóvgun verður að lögum. 
Heimilt verður að nota umfram-
fósturvísa til glasafrjóvgunar í 
slíkar rannsóknir.

Við glasafrjóvgun í æxlunartil-
gangi eru að jafnaði búnir til 
fleiri fósturvísar en notaðir eru í 
því skyni. 

Ástæðan fyrir því er að líkur 
aukast á lífvænlegum fósturvís-
um ef margir eru búnir til. Líf-
vænlegir fósturvísar sem ekki 
eru valdir til notkunar eru að 
jafnaði geymdir.

Klónun verður enn ólögleg sam-
kvæmt frumvarpinu, en svokall-
aður kjarnaflutningur í rann-
sóknaskyni verður leyfilegur í 
undantekningatilfellum.

Þá er kjarna úr líkamsfrumu 
komið fyrir í eggfrumu konu, en 
talið er að notkun slíkra frumna 
geti bætt meðhöndlun sjúkdóma 
og aflað þekkingar í líf- og læknis-
fræði.

Rannsóknir á fósturvísum 
verða áfram óheimilar ef þær 
ógna lífsmöguleikum þeirra.

Frumvarpið var fyrst lagt fram 
á þingi í vor en fékk ekki 
afgreiðslu fyrir kosningar. 

Stofnfrumubanni verði aflétt

Áætlaður kostnaður við nýtt 6.000 
fermetra óperuhús í Kópavogi verður um 2,5 
milljarðar. Húsið mun taka 800 manns í sæti og gert 
er ráð fyrir þreföldu sviði svo hægt sé að sýna fleiri 
en eina sýningu samtímis að sögn Gunnars I. 
Birgissonar, bæjarstjóra Kópavogsbæjar. Í fjárhags-
áætlun frá árinu 2005 var gert ráð fyrir að kostnaður 
við verkið yrði 1,8 milljarðar. 

Gunnar segir Íslensku óperuna vanta heimili og 
segist hafa boðið henni að flytjast til Kópavogs eftir 
að ljóst var að hún fengi ekki aðstöðu í Tónlistarhús-
inu í Reykjavík.

Hönnunargögn hafa þegar verið send þremur 
arkitektastofum.

„Ein stofanna, Alark, annaðist hönnun menningar-
húss bæjarins. Hinar tvær, Ark og Arkþing, eru með 
þeim stærstu í bransanum í dag. Við setjum þau 
skilyrði að stofurnar vinni með erlendum sérfræðing-
um á sviði hönnunar að þessari gerð.“

Gunnar segist leggja áherslu á fjármögnun 
einkaaðila og að fjórir hafi þegar sýnt áhuga. Hann 
sagðist ekki vilja tilgreina hverjir þeir aðilar væru 
eða hvað þeir hygðust leggja mikið fé í húsið.

„Lykillinn í hugmynd minni var að einkaaðilar 

legðu til hlutafé sem þeir geta ekki tekið út eða ávaxt-
að og er einungis ætlað þeirri starfsemi sem er í 
húsinu.“

Gunnar vonast til þess að ríkið muni koma að 
uppbyggingu óperuhússins og segist hafa átt í 
viðræðum við menntamálaráðherra. 

„Ég vona að þessu verkefni verði sýnd jafnmikil 
virðing og þeim menningarhúsum annars staðar á 
landinu sem ríkið styrkir, eins og á Akureyri og í 
Vestmannaeyjum.“

Hafist verður handa við byggingu hússins síðla árs 
2008.





Hl‡jar og fallegar barnasokkabuxur í fjölbreyttum litum
ásamt leggings og sokkum. Fæst í flestum apótekum.

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

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

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

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

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

 Elísabet Bretadrottn-
ing las í gær upp stefnuræðu 
Gordons Brown forsætisráðherra. 
Í ræðunni taldi hún upp nærri 30 
ný frumvörp og tillögur að frum-
vörpum, sem Brown hyggst fá 
samþykkt á þingi í vetur.

Meðal annars ætlar Brown að 
herða aðgerðir gegn grunuðum 
hryðjuverkamönnum, setja 
strangar reglur um útblástur gróð-
urhúsalofttegunda og leggja 
áherslu á að halda aftur af hugsan-
legum kjarnorkuáformum Írana.

Drottningin sat að venju í gylltu 
hásæti í lávarðadeild þingsins 
þegar hún las upp ræðuna við 
setningarathöfn þingsins. Sú 
athöfn er jafnan hátíðleg, litrík og 
innihaldslítil og að venju er eng-

inn rökstuðningur eða nánari 
útfærslur á neinum þeim frum-
vörpum sem talin eru upp í ræð-
unni.

Í ræðunni voru til dæmis engar 
útlistanir á því hvaða nýju heim-
ildir lögreglan fær til að taka á 
grunuðum hryðjuverkamönnum. 
Lögreglan hefur krafist þess að 
geta haldið mönnum lengur en 28 
daga í fangelsi, en sú krafa hefur 
mætt mikilli andstöðu.

Brown þykir þó hafa fengið 
þarna tækifæri til þess að taka 
aftur frumkvæðið í breskri stjórn-
málaumræðu, eftir að hafa misst 
verulega flugið þegar hann hætti 
við að boða til kosninga þegar 
skoðanakannanir voru ekki hag-
stæðar.

Brown upplýsir um áform sín

Benedikt XVI páfi 
tók í gær á móti Abdúlla, konungi 
Sádi-Arabíu, en það var í fyrsta 
sinn sem sitjandi konungur 
landsins sem geymir helgustu staði 
íslams hittir páfa. 

Í tilkynningu frá Páfagarði segir 
að viðræðurnar hafi verið „hlýjar“ 
og að „jákvæðrar nærveru og 
starfs kristinna“ hafi verið getið. 
Páfagarður hefur áður lýst 
áhyggjum af hömlum á trúariðkun 
kristinna í Sádi-Arabíu. 

Benedikt páfi hefur sagst vilja 
koma á stjórnmálasambandi við öll 
lönd sem ekki eru í slíkum 
tengslum við Páfagarð, en þar á 
meðal eru Sádi-Arabía og Kína.

Unnið að stjórn-
málatengslum
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Opnunar

Við höfum opnað stærstu hljóðfæraverslun á Íslandi í Síðumúla 20

Að því tilefni höldum við glæsilega hátíð laugardaginn 10. nóvember kl 13-17!

Úr klassíkinni!
Þuríður Helga píanóleikari, Geirþrúður Ása fiðluleikari,
Páll Palomares fiðluleikari, Bjarni Frímann violuleikari, 

Þorgerður Edda sellóleikari og fleiri og fleiri!

Komið og fagnið með okkur
og gerið góð kaup í leiðinni!

DR. SPOCK
BARDUKHA

BRAIN POLICEMUGISON RAGGI BJARNA

HUNANG

LAND OG SYNIR

JAZZ KVARTETT

Guðmundar Steingrímssonar 



 Rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar á 
loðnuveiðum í flotvörpu sýna að 
60 til 80 prósent þeirrar loðnu 
sem kemur inn í vörpuna sleppur 
út aftur. Aðeins enda því 20 til 40 
prósent sem afli. 

Þetta kom fram í erindi 
Haraldar Arnar Einarssonar, 
veiðarfærasérfræðings Hafrann-
sóknastofnunar, á nýliðnum 
aðalfundi LÍÚ. Í máli hans kom 
fram að ekkert væri vitað um 
afdrif þeirrar loðnu sem sleppur 
út í gegnum möskva vörpunnar. 
Engar rannsóknir hafa verið 
gerðar á því hversu lífvænleg 
loðnan er en erfitt er að koma 
slíkum rannsóknum við.

Meirihluti loðnu sleppur

RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Á kynningartilboðiRV Uniqueörtrefjaræstikerfið

Bodil Fur,
sölumaður hjá 
RV Unique í Danmörku

UniFlex II H Fiber ræstivagn

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Stjórnmálaskóli 
Samfylkingarinnar
í Reykjanesbæ

DAGSKRÁ

Fimmtudag 8. nóvember kl. 20–22.30

Stjórnmálin frá A til Ö
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Fimm afganskir 
þingmenn og tugir annarra fórust í 
gær þegar sprengja sprakk í 
Baghlan-héraði í norðurhluta í 
Afganistan. Tugir skólabarna særð-
ust af völdum sprengingarinnar.

Sprengingin varð fyrir utan 
sykurverksmiðju þegar þingmenn-
irnir voru á leið inn í hana. Skóla-
börn, öldungar og borgarstarfs-
menn voru þar samankomnir til að 
fagna sendinefnd 18 þingmanna 
frá neðri deild afganska þingsins í 
Kabúl.

Misvísandi upplýsingar bárust 
frá afgönskum stjórnvöldum um 
fjölda látinna. Innanríkisráðuneyt-
ið sagði 28 hafa látist en áður hafði 
önnur ríkisstofnun sagt hina látnu 
vera 64. Aðrir sögðu allt að 90 
manns hafa fallið.

„Börnin stóðu báðum megin göt-
unnar og voru að heilsa þingmönn-
unum þegar sprengingin varð,“ 
sagði Mohammad Yousuf Fayez, 
læknir við stærsta sjúkrahúsið í 
Baghlan. Hann segir einnig hugs-
anlegt að ættingjar sumra hinna 
látnu hafi náð í líkin, sem eftir 
höfðu orðið á staðnum, og því erf-
itt að finna út hversu margir þeir 
voru sem fórust.

Þetta ár hafa meira en 5.700 
manns fallið í árásum og átökum í 
Afganistan, en sjaldan hefur ein 
árás valdið jafn miklu manntjóni.

Talsmaður Bandaríkjahers segir 
að sprengjuárásin sé engu að síður 
af sama tagi og talibanar hafa 
framið undanfarið. Ekkert bendir 
til þess að al-Kaída hafi komið 
nálægt þessari árás.

Í gær skýrði Anne-Grethe 
Ström-Erichsen, varnarmálaráð-
herra Noregs, frá því að norsk 
stjórnvöld myndu á næsta ári 
senda 250 manna liðsauka og 
þyrlur til að styrkja fjölþjóðaher-
lið NATO í Afganistan. NATO er 
með um 35 þúsund manna fjöl-
þjóðaherlið í Afganistan og hefur 
meðal annars átt í hörðum bardög-
um við talibana í suðurhluta lands-
ins.

Í liðsauka Norðmanna verða 150 
sérsveitarhermenn sem verða í 
Kabúl um átján mánaða skeið frá 
og með mars á næsta ári. Einnig 
munu 100 fótgönguliðar og tvær 
eða þrjár þyrlur bætast við 550 
manna norska herliðið sem er stað-
sett skammt frá borginni Maym-
ana í norðurhluta Afganistans.

Sprengjuárás 
í Afganistan
Fimm þingmenn og tugir annarra fórust, auk 
þess sem tugir skólabarna særðust í sprengjuárás í 
Afganistan. Norðmenn senda liðsauka á næsta ári.





Skráning hafin á landsbanki.is 
eða í Ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 4000.

Nánari upplýsingar um námskeiðin eru á landsbanki.is

Fjármálakvöld fyrir alla
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld“, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning. 
Á námskeiðunum fjalla sérfræðingar bankans um þætti sem lúta að fjármálum heimilanna, 
fjárfestingartækifærum og lífeyrismálum. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds.

Fræðslukvöld fyrir innflytjendur
Fræðslukvöld verða haldin fyrir innflytjendur en námskeiðin eru samvinna sérfræðinga hjá
Alþjóðahúsi og Landsbankanum. Námskeiðin eru opin öllum án endurgjalds og verða kennd
á íslensku en eitt markmið námskeiðanna er að flétta saman íslenskukennslu og fjármála-
fræðslu.

8. nóvember, Árbær 
Tómas N. Möller, forstöðumaður Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Landsbankans, fjallar um
fjármál heimilisins. Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja fá hagnýt ráð um lántökur, ávöxtun, 
sparnað og fjármál heimilisins almennt.

Dagskrá fræðslukvölda

  8. nóv.  Fjarðargata Greiðslumiðlun og lántaka 

  15. nóv.  Aðalbanki  Greiðslumiðlun og lántaka
  22. nóv. Mjóddin Tryggingar og sparnaður
  29. nóv.  Laugavegur Tryggingar og sparnaður 
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Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

  1. nóv.  Aðalbanki Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

8. nóv.  Árbær    Fjármál heimilisins frá A til Ö

  15. nóv. Egilsstaðir Fjármál heimilisins frá A til Ö

  22. nóv.  Grafarholt Lífeyrismál frá A til Ö
  29. nóv. Akureyri Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

á morgun

á morgun

 Sumarhúsaeigendur í Fljótavík vilja gera flugvöll til að 
tryggja betri samgöngur við staðinn í öryggisskyni. Þetta segir 
Svanlaug Guðnadóttir, formaður umhverfisnefndar Ísafjarðar, sem 
vísað hefur málinu til vinnuhóps aðalskipulags norðan Djúps.

Umhverfisstofnun hefur meðal annars bent á að samþykki landeig-
enda þurfi fyrir flugvallargerðinni. Að sögn Svanlaugar eru eigendur í 
Fljótavík margir tugir, og á hver um sig misstóran hlut í jörðinni, sem 
er í friðlandi. Hún segir suma þeirra nú þegar fljúga þangað á litlum 
flugvélum en telja að bæta þurfi lendingarskilyrðin. 

Öryggi fyrir sumarhúsafólk

Alcoa Fjarðaál hefur 
samið við Eimskip um að félagið 
flytji inn rúmlega 220 þúsund 
tonn af rafskautum á ári. Samn-
ingurinn, sem var undirritaður í 
gær, gildir til fimm ára.   

Flutningarnir munu fara um 
Mjóeyrarhöfn í Reyðarfirði og 
verður hún þá önnur stærsta höfn 
landsins. Um 260 þúsund tonna 
skipaflutningar munu fara um 
hana árlega. Þá munu sjötíu ný 
störf skapast við höfnina.

Flutningaskipinu BBC Reyðar-
fjörður hefur verið bætt við flota 
Eimskipa og mun skipið sigla 
vikulega milli Reyðarfjarðar og 
Noregs.

Guðmundur P. Davíðsson, for-
stjóri Eimskips, bindur miklar 
vonir við flutningana og telur 
forsendur skapast til útflutnings 
frá Reyðarfirði, til dæmis á sjáv-
arafurðum af Norður- og Norð-
austurlandi.

„Með tilkomu þessarar hafnar 
sé ég fyrir mér að flutningar geti 
aukist verulega. Þetta er stysta 

siglingaleiðin til Evrópu. Þrjú 
skip fara héðan til annarra Evr-
ópulanda í hverri viku þannig að 
þetta býður upp á ýmsa mögu-
leika. Með tilkomu annarrar stór-
iðju á Norðausturlandi, til dæmis 
á Húsavík, gæti myndast þrí-
hyrningur sem myndi létta veru-
lega á vegakerfinu,“ segir hann.

Við undirskrift samningsins í 
gær kom fram að Eimskip mun, 
auk flutninga, annast alla skipa-
afgreiðslu fyrir Fjarðaál, upp-
skipun á 690 þúsund tonnum af 
súráli og öllum aðföngum til 
álframleiðslu sem og lestun áls 
sem nemur 346 þúsund tonnum á 
ári. Samningurinn nær því til 
samtals 1.300 þúsund tonna sem 
fara í gegnum Mjóeyrarhöfn í 
Reyðarfirði á hverju ári.

Verðmæti samningsins er ekki 
gefið upp en Guðmundur segir að 
70 prósent af flutningskostnaði 
álversins renni til Eimskipa. Féð 
fari í rekstur á hafnaraðstöðunni 
og flutningakerfinu. 

Sjötíu ný störf
við höfnina
Alcoa Fjarðaál hefur samið við Eimskip um að flytja 
inn 220 þúsund tonn af rafskautum á ári í Reyðar-
firði. Höfnin í Reyðarfirði verður þar með önnur 
stærsta höfn landsins.



Jeppi valt í hálku í 
Langadal við bæinn Fremstagil á 
sjöunda tímanum í fyrrakvöld. 
Ökumaðurinn, karlmaður á 
miðjum aldri, var einn í bílnum 
og slapp lítið meiddur.

Bíllinn er töluvert skemmdur 
eftir veltuna, og var dreginn á 
Blönduós með kranabíl. Ökumað-
ur bílsins var illa búinn undir 
vetrarfærðina, en hann var með 
sumardekk undir bílnum.

Að sögn lögreglu var bíllinn að 
koma úr beygju þegar ökumaður 
missti stjórn á honum í hálku og 
fór út af veginum. Hálkublettir 
eru hér og þar á vegunum eftir 
veður undanfarinna daga. 

Valt í hálku á 
sumardekkjum

Heimsmarkaðsverð
á flestum landbúnaðarvörum mun 
fara hækkandi á næstu árum. 
Aðalorsökin fyrir því er snarauk-
in eftirspurn í Austurlöndum, 
breytt ræktunarskilyrði víða um 
lönd og framleiðsla lífræns 
eldsneytis. Þetta er mat Martins 
Haworth, yfirmanns stefnumót-
unar hjá ensku bændasamtökun-
um NFU, en hann hélt erindi um 
þetta efni á morgunverðarfundi 
Bændasamtaka Íslands á Hótel 
Sögu í gær. 

Haworth telur að tími hins lága 
matvælaverðs, sem offramleiðsla 
og niðurgreiðslur hafa valdið í 
landbúnaði á Vesturlöndum 
síðustu áratugi, sé nú liðinn. 

Heimsmarkaðs-
verð hækkar

Þriggja manna áhöfn 
frá Landhelgisgæslunni hélt utan 
til Förde í Noregi í gærmorgun 
til þess að sækja fjórðu þyrluna í 
flota gæslunnar þennan vetur-
inn.

Þyrlan er af gerðinni Super-
puma, en með komu hennar verða 
þrjár þyrlur þeirrar gerðar í flota 
Landhelgisgæslunnar, auk einnar 
þyrlu af gerðinni Dauphin.

Áhöfn þyrlunnar mun prófa 
þyrluna í dag eins og reglur gera 
ráð fyrir áður en haldið er í lang-
flug, en stefnt er að því að leggja 
af stað til landsins síðdegis eða á 
morgun. Flugtíminn fer eftir 
flugskilyrðum á leiðinni en þyrl-

an mun lenda á Hornafirði til að 
taka eldsneyti áður en hún heldur 
áleiðis til Reykjavíkur. 

Að sögn Geirþrúðar Alfreðs-
dóttur, flugrekstrarstjóra Land-
helgisgæslunnar, er hér um að 
ræða sömu þyrlu og var til taks 
hérlendis í fyrravetur en ekki 
stóð til að leigja hana lengur. 
Nýju þyrlunni er ætlað að fylla í 
skarðið eftir TF-SIF sem hrapaði 
við Straumsvík í júlímánuði.

Þyrlan verður hér í leigu fram 
í maí frá norska þyrluþjónustu-
fyrirtækinu Airlift, en ríkis-
stjórnin veitti sérstaka fjárheim-
ild, 250 milljónir króna, fyrir leigu 
á þyrlunni út árið 2008.

Superpuma kemur í stað TF-SIFJAR

 Hæstiréttur 
Simbabve hefur úrskurðað að 
ríkisstjórnin geti gert upptækar 
dráttarvélar og annan búnað 
hvítra bænda, sem settur var í 
geymslu er þeir voru flæmdir 
burt af jörðum sínum. 

Í úrskurðinum, sem féll á 
mánudag og var gerður opinber í 
gær, segir að ríkið megi slá eign 
sinni á búnaðinn á grundvelli laga 
sem stjórnarflokkur Mugabes 
forseta setti árið 2002. 

„Þetta er önnur leið til að ræna 
því sem fyrrverandi smábændur 
áttu eftir ... þetta er ekkert annað 
en rán um hábjartan dag,“ sagði 
John Worsely-Worswick, talsmað-
ur hagsmunahóps brottflæmdra 
bænda, um úrskurðinn. 

Búnaður bænda 
upptækur

 Miltisbrandssýktu 
kúahræin sem fundust í Hrauns-
holti í Garðabæ í síðustu viku eru 
enn geymd í læstum og vöktuðum 
gámi. Upphaflega átti að brenna 
þau í sorpbrennslu Suðurnesja en 
starfsfólk þar treysti sér ekki til 
þess. Ekki hefur fundist leið til að 
farga hræjunum.

„Þetta er allt á viðkvæmu stigi, 
ætli það sé ekki best að þegja 
bara um þetta,“ segir Gunnar Örn 
Guðmundsson héraðsdýralæknir. 
Hann vill ekki gefa upp hvar 
gámurinn sé né hvernig hægt sé 
að farga hræjunum. „Við erum að 
vinna í málinu.“ 

Sýkt hræ enn 
geymd í gámi







nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Böns of monní Gott fyrir nýbúa

Í himinháu kirkjuskipi 
Hallgrímskirkju endur-
óma fallegir jólasálmar úr 
tærum og háttstemmdum 
drengjabörkum, en þeirra á 
meðal er sópranrödd Gunn-
ars Jökuls Gunnarssonar, 
12 ára kórdrengs í Drengja-
kór Reykjavíkur. 

„Ég byrjaði í kórnum í haust og 
vona að ég fari ekki í mútur fyrr 
en á fermingarárinu því þá get ég 
verið annan vetur í kórstarfinu,“ 
segir Gunnar Jökull þar sem hann 
gæðir sér á kexköku og vætir 
kverkarnar í sönghléi kórsins.

„Það smitaði út frá sér að fara í 
Drengjakórinn eftir að tveir skóla-

Herra með englarö
Fleiri en ekki færri

Vondi karlinn í Gosa hættur að reykja

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%
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félagar mínir byrjuðu að æfa söng, 
og nú erum við sex vinir úr Hlíð-
unum sem mætum hingað tvö síð-
degi í viku,“ segir Gunnar Jökull, 
en Drengjakór Reykjavíkur var 
stofnaður 1990.

„Ég hef alltaf haft gaman af tón-
list og sérstaklega því að syngja. 
Ég lærði á saxófón í þrjá vetur, en 
fannst það of tímafrekt því ég æfi 
líka körfubolta með Val. Tónlistar-
námið nýtist samt vel og ég get 
lesið nótur reiprennandi á kóræf-
ingum þar sem ég þekki öll merki 
og veit hvar á að anda eða stoppa,“ 
segir Gunnar Jökull, en stjórnandi 
Drengjakórsins er Friðrik S. Krist-
insson, sem einnig stjórnar Karla-
kór Reykjavíkur.

„Við æfum nú jólalög sem við 
munum flytja með Karlakórnum á 
jólatónleikum. Ég er mikið jóla-
barn og hlakka alltaf til að mæta á 
kóræfingar,“ segir Gunnar Jökull 
og dregur upp poka með dimm-
rauðum Heimaeyjarkertum sem 
þeir kórdrengir selja til að fjár-
magna söngferðalag næsta sumar.

„Við ætlum í tónleikaferð til 
Barcelona í júní, svo ég verð þar á 
afmælisdaginn,“ segir hann glaður 
í bragði. „Ég er dálítið vanur að 
syngja á tónleikum síðan ég var í 
Barnakór Háteigskirkju, en enn 
sem komið er hef ég bara sungið í 
mánaðarlegum messum með 
Drengjakórnum. Kóratónlist er í 
uppáhaldi hjá mér eins og pabba. 
Hann á marga diska með karlakór-
um sem mér þykir gaman að heyra, 
en reyndar finnst mér flest tónlist 
skemmtileg og hlusta mest á 
útvarp,“ segir Gunnar Jökull sem 
senn kemst á unglingsaldur, og 
honum fylgja oft hljómsveita-
draumar.

„Ég gæti þá í það minnsta verið 
söngvarinn og spilað á saxófón, en 
allir í kórnum syngja mjög vel. 
Þetta er bara frábært; að vera inni 
í fallegri kirkjunni, því ég trúi á 
guð, og líka að kynnast enn fleiri 
strákum.“

„Það er auðvitað ánægjulegt að Garðabær skuli fá 
þessa viðurkenningu,“ segir Gunnar Einarsson, 
bæjarstjóri Garðabæjar, sem tók við leiðtogaverð-
launum Dale Carnegie í gær fyrir hönd Garðabæj-
ar. 

Verðlaunin eru veitt fyrirtækjum og einstakling-
um sem þykja skara fram úr á sviði mannauðs-
stjórnunar og hafa sýnt frumkvæði og sköpun í 
starfsemi fyrirtækja sinna. Það var Jean-Louis Van 
Doorne, fulltrúi Dale Carnegie and Associates, sem 
afhenti verðlaunin í Jónshúsi í Garðabæ. 

Tilefni verðlaunanna er sú ákvörðun Garðabæjar 
að bjóða unglingum í Garðabæ upp á námskeiðið 
Næstu kynslóð, í samvinnu við Dale Carnegie. 
Námskeiðið er í boði fyrir alla nemendur í 9. og 10. 
bekk í Garðabæ. „Þessi hugmynd kviknaði fyrir 
dálitlu síðan,“ segir Gunnar. „Við veltum fyrir okkur 
með hvaða hætti við gætum boðið okkar unga fólki 
upp á svona námskeið og að lokum náðum við 

samkomulagi við Dale Carnegie um að fara hér af 
stað með tilraunaverkefni.“ 

Gunnar segir tilganginn með verkefninu vera að 
efla sjálfstraust ungs fólks og námskeiðið muni 
nýtast því síðar á lífsleiðinni. „Þetta er auðvitað 
háþróuð aðferð hjá Dale Carnegie og með þessu 
erum við að bjóða upp á meira en skólakerfið gerir. 
Ég man að þegar ég var 25 ára fór ég á svona 
námskeið. Fæstir fæðast með þá hæfileika að geta 
staðið upp á fundum og samkomum og haldið ræðu 
en eftir námskeiðið fannst mér það bæði auðveldara 
og skemmtilegt. Þetta er bæði til þess fallið að efla 
þátttöku í lýðræðinu sem og til að styrkja einstakl-
ingana sjálfa: að hjálpa hverjum og einum að ná 
fram því besta hjá sjálfum sér.“ 

ÞESS VEGNA INNIHALDA NÝJU
BARNAVÖRURNAR FRÁ NEUTRAL ENGIN

ILMEFNI EÐA ÓNAUÐSYNLEG VIÐBÓTAREFNI

OFNÆMI… NEI TAKK

Þriðjungur allra barna á það á hættu að fá ofnæmi. Notkun
ilmefna og ónauðsynlegra viðbótarefna eykur þá hættu. Neutral
vill ekki stuðla að ofnæmi. Þess vegna innihalda nýju barna-
vörurnar frá Neutral engin aukaefni og eru allar heilbrigðis-
vottaðar í samstarfi við astmasérfræðinga. Það er framlag
Neutral til heilbrigðrar húðar.

527 040

Neutral vörurnar
eru viðurkenndar af 

dönsku astma- og
ofnæmissamtökunum.
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is



fréttir og fróðleikur

Breytir lífi 
margra

Lögreglan á höfuðborg-
arsvæðinu hefur minnst 
tuttugu íbúðir í einbýli eða 
fjölbýli undir stöðugu eftir-
liti vegna óreglu og ónæðis. 
Íbúarnir eru langt leiddir 
vegna neyslu á áfengi og 
fíkniefnum. Nágrönnum er 
haldið í heljargreipum og 
aðstæður þeirra oft mar-
traðarkenndar.

Dópgreni er hugtak sem er mörg-
um tamt. Þar er átt við húsnæði þar 
sem langt leiddir fíkniefnaneytend-
ur hreiðra um sig í lengri eða 
skemmri tíma. Í Fréttablaðinu var 
nýlega sagt frá slíku húsnæði í 
miðbæ Reykjavíkur. Lýsingar á 
stöðugri fíkniefnaneyslu leigjanda 
og gesta hans, sölu fíkniefna og 
stanslausu ónæði eru dæmisaga en 
ekki einangrað tilfelli. Lögreglan 
hefur barist mánuðum saman við 
íbúana og gert fíkniefni, þýfi og 
vopn upptæk í sextán tilfellum.

Margir eru þeirrar skoðunar að lög-
reglan hafi ekki næg úrræði þegar 
kemur til þess að tryggja heimilis-
frið borgaranna. Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri segir það rétt að um 
mikinn vanda sé að ræða en barist 
verði gegn honum hvar sem hann 
kemur upp; annað sé uppgjöf. Hann 
segir að lögregla og borgaryfirvöld 
hafi ýmsar leiðir vegna mála sem 
þessara en yfirleitt sé fyrst reynt 
að ræða við viðkomandi eigendur 
eða leigjendur þeirra íbúða sem í 
hlut eiga hverju sinni. Einnig séu 
leiðir færar í krafti laga og lög-
reglusamþykkta en þó verði að 
gæta meðalhófs í því hvernig geng-
ið er fram. Í mörgum tilfellum eru 
mál vegna ónæðis frá nágrönnum 
einnig leyst á grunni fjöleignar-
húsalaganna. Húsaleigulögin veita 
einnig riftunar- og útburðarrétt við 
alvarleg brot leigjenda.

Geir Jón Þórisson yfirlögreglu-
þjónn segir að aðstaða lögreglu sé 
erfið þar sem skýrar lagaheimildir 
þurfi að liggja fyrir til að gripið sé 
inn í. „Það er líka vandi okkar að 
þegar búið er að uppræta vandann á 
einum stað er það oftar en ekki svo 
að sama vandamál kemur upp ann-
ars staðar. Þá koma nöfn sama fólks 
upp aftur, bara í öðru heimilis-
fangi.“ 

Sigurður Helgi Guðjónsson, for-
maður Húseigendafélagsins, hefur 
lengi talað máli þeirra sem þurfa að 
glíma við þá sem ganga fram með 
þeim hætti að þeir gera líf nágranna 
sinna óbærilegt. Hann bendir á að 
fjöleignarhúsalögin geymi í 55. 
grein sérstök og mjög afgerandi 
úrræði til handa húsfélagi og ein-
stökum eigendum við gróf eða 
ítrekuð brot eigenda eða annarra 
íbúa húss. Segja lögin að ef hinn 
brotlegi láti ekki segjast við aðvör-
un geti húsfélagið lagt bann við 
búsetu og dvöl hans í húsinu og gert 
honum að flytja og krafist þess að 
hann selji íbúð sína. Kröfu húsfé-
lagsins verður yfirleitt að fylgja 

eftir með lögsókn eða nauðungar-
sölu. Í mjög alvarlegum tilvikum 
getur húsfélag hugsanlega fengið 
sýslumann til að framfylgja slíkri 
ákvörðun, án þess að dómur hafi 
gengið. 

Lýsingarnar af þessum vanda eru 
gegnumgangandi þær sömu. Tilvik-
in og hryllingurinn eru ávallt með 
sama móti. Það er þó nauðsynlegt 
að hafa í huga að í mörgum tilvikum 
er fólkið sem veldur ónæðinu veikt 
á geði. Hegðun þess, sambýlishætt-
ir og viðbrögð vilja vera ýkt og 
ofsafengin. Oft er það ógnandi og 
vekur skelfingu sambýlisfólks og 
nágranna. Verst er þegar saman 
fara geðveiki og eiturlyf. 

Sveinn Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Geðhjálpar, segir 
það óumdeilt að geðsjúkt fólk veld-
ur vandamálum í nábýli við aðra. 
Hann segir því skiljanlegt að fólk 
leiti réttar síns og krefjist þess að 
slíkt fólk sé fjarlægt. Hins vegar sé 
vandamálið birtingarmynd djúp-
stæðara þjóðfélagsmeins. Ekki hafi 
tekist að framfylgja heildarstefnu í 
málefnum geðsjúkra og mikill 
skortur sé á samvinnu félagsmála- 
og heilbrigðisráðuneytis. Mikil-
vægt er að mati Sveins að stjórn-
völd vinni skipulegar að 
geðheilbrigðismálum. „Ég þekki 
sjálfur dæmi þess að fólk hefur 
verið borið út og það svipt sig lífi 
eða dáið drottni sínum. Við erum að 

þegja fársjúkt fólk í hel og hvaða 
afsökun höfum við?“ Sveinn segir 
að þeir veikustu í hópi geðsjúkra 
séu tifandi tímasprengjur. „Þeir eru 
hættulegir sjálfum sér og öðrum af 
því að þeim hefur ekki verið sinnt 
vegna veikinda sinna. Þetta er birt-
ingarmynd þessara sjúkdóma, en ef 
geðsjúkir fá stuðning til sjálfshjálp-
ar, þá er hægt að gera hér krafta-
verk.“

Á það hefur verið bent í ræðu og riti 
að húsnæðislausum vímuefnaneyt-
endum hafi fjölgað á undanförnum 
árum. Fólk flækist á milli húsa í 
reiðileysi og leitar að húsaskjóli. 
Það er staðreynd að margt ungt fólk 
á aldrinum fimmtán til tuttugu ára 
er á götunni í dag og á hvergi höfði 
sínu að halla nema í húsnæði þar 
sem ógæfufólk safnast saman. Þetta 
er aðeins hluti vandans. Hann finnst 
í einbýli með vitund eigenda, fjöl-
býlishúsum og leiguhúsnæði á 
vegum Félagsbústaða, hlutafélags í 
eigu borgarinnar. Það þarf því 
aðkomu margra til að uppræta 
vandann; eða koma málum í eins 
skikkanlegt horf og mögulegt er. 

Haldið í heljargreipum

Í miklu úrvali og á góðu verði!
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Lýsti yfir neyðarástandi í skugga kosninga
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Ég reyni að fylgja þeirri reglu 
að forðast þýðingar og lesa 

sem flest á frummálinu, ef ég á 
þess nokkurn kost. Þótt ég hafi 
alloft snarað textum sjálfur úr 
einu máli yfir á annað (eða 
kannske vegna þess), hef ég 
vantrú á þýðingum, ég hef 
eitthvert hugboð um að þýðend-
um sé hætt við pennaglöpum, 
einmitt þegar síst skyldi. En 
samt hef ég fundið fyrir því, að 
það er ekki rétt af mér að halda 
of fast við þessa reglu. Þvert á 
móti, þegar maður les þýðingar 
birtist heimurinn manni í 
óvæntu ljósi.

Einu sinni var ég að lesa í 
frönsku stórblaði og rakst þar á 
merka frétt, þýdda upp úr 
fréttaskeyti frá engilsaxneskri 
fréttastofu, sem skýrði frá því 
að verð á öpum hefði hækkað í 
Vestur-Afríku; væri það mjög 
bagalegt fyrir þarlenda, því 
apar hefðu stórt hlutverk í vöru-
flutningum af ýmsu tagi. Ég 
varð hugsi við lesturinn: 
hvernig er hægt að nota apa við 
vöruflutninga? En ég sá að þetta 
hlaut að vera einfalt mál, það 
þyrfti ekki annað en setja á þá 
bakpoka og fylla af varningi, þá 
myndu þeir sveifla sér hratt og 
örugglega í trjánum í skógum 
hinnar svörtu álfu með farminn 
á bakinu, kannske margir í hóp, 
og koma honum fljótt áleiðis. 
Verðhækkanir á öpum hlytu að 
vera alvarlegt vandamál.

Það var um svipað leyti, að ég 
las í einhverri fræðibók, að 
Aristóteles hefði skilgreint 
mannskepnuna þannig, að hún 
væri „hlægilegt dýr“, það væri 
aðal hennar sem greindi hana 
frá öðrum dýrum sköpunar-
verksins. Þetta hafði ég að vísu 
aldrei heyrt áður, en mér fannst 
þetta bæði skynsamleg og 
heimspekileg skilgreining. 

Hvað er hægt að segja annað 
um stöðugt brambolt mann-
ókindarinnar en að það sé 
hlægilegt, þegar öllu er á 
botninn hvolft, þótt stundum 
virðist það á annan veg?

Mitt í þessu öllu datt ég niður á 
grein um gáfnafar höfrunga í 
öðru stórblaðinu, sem tekin var 
upp úr ensku vísindatímariti, 
og var þeim lýst svo að þeir 
væru „versatiles“, en það 
merkir á frönsku að þeir séu 
gjarnir á að skipta um skoðun, 
eða kannske, samkvæmt 
orðabókinni, að þeir séu 
„hverflyndir“ og „duttlunga-
fullir“. Í sjálfu sér kom mér 
þetta ekki á óvart, það var 
fyllilega eftir þessum lipru 
sjávardýrum, svamlandi í hinni 
votu höfuðskepnu þar sem 
ekkert er fast og stöðugt, að 

vera ekki fastheldin á skoðanir 
sínar, en ég velti fyrir mér 
hinni miklu skarpskyggni 
fræðimanna. Því aldrei hafði ég 
heyrt að höfrungar hefðu 
skoðanir sínar í hámæli. 
Vísindamennirnir hlutu að hafa 
fundið einhver ráð til að gera 
skoðanakannanir meðal þeirra.

Þessi tíðindi voru mér hrein 
opinberun, veröldin birtist mér 
í töfrabirtu, eins og hún væri 
alveg ný úr höndum skaparans. 
Ég sá fyrir mér hópa af öpum 
með bakpoka hoppandi úr einu 
tré í annað á ströndum Vestur-
Afríku, færandi varninginn 
heim, á eftir þeim var apareki 
með keyri, vitanlega alveg 
sprenghlægilegur í sínum 
luraleika niðri á jörðinni með 
lipra ferhendingana fyrir ofan 
sig á hraðferð í krónum 
trjánna, en úti í sjónum syntu 
höfrungar og höfðu á þessu öllu 
ýmsar og breytilegar skoðanir.

En því miður stóð þessi glæsta 
sýn ekki lengi, hún leystist upp í 
grámyglulegum hversdagsleik-
anum. Við nánari athugun kom 
sem sé í ljós, að á ensku vísaði 
lýsingarorðið sem haft var um 
höfrungana einungis til fimleika 
þeirra við að leika sér með bolta 
og slíkt, en það voru engin 
tíðindi, og skilgreining Aristót-
elesar, sem hafði víst millilent í 
ítölsku á leiðinni yfir í frönsku, 
var einungis á þá leið að 
maðurinn væri skepna sem 
væri fær um að hlæja, og það 
hafa menn lengi vitað. En hvað 
þá um flutningsapana? Skömmu 
eftir að fréttin birtist kom 
leiðrétting, því er nú ver og 
miður: enskuséní hins franska 
stórblaðs hafði sem sé ruglað 
saman „donkey“ og „monkey“. 
Ég sat eftir með sárt ennið og 
fannst heimurinn rúinn öllum 
skáldskap.
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Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Í töfrabirtu

Þessi tíðindi voru mér hrein 
opinberun, veröldin birtist mér 
í töfrabirtu, eins og hún væri 
alveg ný úr höndum skapar-
ans. Ég sá fyrir mér hópa af 
öpum með bakpoka hoppandi 
úr einu tré í annað á ströndum 
Vestur-Afríku, færandi varn-
inginn heim...

Ígrein eftir Styrmi Gunnarsson, ritstjóra 
Morgunblaðsins, sem hann birti undir 

nafni í Morgunblaðinu 25. september 2005, 
sagði: „Fyrir nokkrum árum fékk ég munn-
legar upplýsingar, sem bentu til að um skipu-
lagt verðsamráð væri að ræða á milli olíufé-
laganna. Ég benti viðmælendum mínum á að 
við gætum ekki borið fram slíkar ásakanir á 
grundvelli nafnlausra heimilda. Við yrðum að 
fá að sjá gögn. Mér voru sýnd (en fékk ekki að 
snerta!) tölvupóstssamskipti á milli starfsmanna 
olíufélaganna. Þegar ég spurði hvort við gætum 
fengið gögnin í hendur var svarið neitandi. Nokkrum 
mánuðum síðar sá ég af málatilbúnaði Samkeppnis-
stofnunar í hvaða farveg málið hafði farið.“

Nú brá svo við að sl. laugardag birtist í Morgun-
blaðinu nafnlaust bréf. Bréfið átti að varpa ljósi á 
meint samráð á matvörumarkaðnum hér á landi. 
Fyrirsögn fréttarinnar var: „Allsherjarsamráð“ Í til-
efni þessarar birtingar sagði Morgunblaðið: „Megin-
regla Morgunblaðsins hefur verið að birta ekki 

nafnlaus bréf nema eftir að hafa fengið 
vitneskju um hver bréfritari er. Í þessu 
tilfelli þykir hins vegar ástæða til að gera 
undantekningu – í ljósi almannahagsmuna 
enda fer vart milli mála að bréfritari hefur 
víðtæka reynslu og þekkingu á hvernig 
hagar til að á matvörumarkaðinum. Bréfið 
sem barst í tölvupósti frá einhverjum sem 
kýs að kalla sig Jón Jónsson:“

Af þessu er augljóst að ritstjóri Morgun-
blaðsins hefur tvöfalt siðferði. Samráð 
olíufélaganna varðaði greinilega ekki 
almannahagsmuni að hans mati. Athyglis-

vert er að þegar um matvörumarkaðinn er að ræða 
virðist duga til birtingar á alvarlegum ásökunum að 
senda nafnlausan tölvupóst til Styrmis Gunnarsson-
ar. Hví skyldi það vera? Skyldi þetta vera enn ein 
ofsóknin af hálfu ritstjórans í garð fyrirtækja 
fjölskyldu minnar. Hver svo sem skýringin er 
verður ekki fram hjá því horft að fréttamat 
Morgunblaðsins ræðst greinilega af persónulegri 
óvild ritstjórans. Skyldi það vera skýring á hnignun 
Morgunblaðsins í samfélaginu.

Merkileg sinnaskipti þar.
Höfundur er stofnandi Bónus. 

Sinnaskipti ritstjórans

Á
mánudag urðu í íslenskum orkumálum töluverð tíma-
mót, sem þó hafa horfið dálítið í skuggann af mögulegri 
þátttöku Íslendinga í orkuframleiðslu í öðrum löndum 
einhvern tíma í óræðri framtíð. 

Kárahnjúkavirkjun er sem sagt byrjuð að framleiða 
raforku með vatni úr Hálslóni.  Samkvæmt fréttum frá Landsvirkj-
un hefur aldrei verið framleidd jafnmikil raforka með einni vél 
í virkjun á Íslandi og í Fljótsdalsstöð á mánudag þegar um hana 
streymdi vatn frá Hálslóni og áfram út í Jökulsá í Fljótsdal. 

Á næstu vikum verða hinar fimm vélar stöðvarinnar teknar í 
lokaprófun og er reiknað með að þær verði rekstrarhæfar fyrir lok 
nóvember. Þar með er farið að sjá fyrir endann á umfangsmestu og 
umdeildustu framkvæmdum Íslandssögunnar.

Á þessum tímamótum er athyglisvert að rifja upp ýmislegt 
sem notað var til að mótmæla virkjunarframkvæmdunum. Eitt af 
því var að virkjunin og hið tröllvaxna Hálslón, sem teygir sig 25 
kílómetra upp að Brúarjökli og þekur alls 57 ferkílómetra lands, 
gæti valdið íslenskum ferðaiðnaði óbætanlegu tjóni. Hingað kæmu 
erlendir ferðamenn fyrst og fremst til að njóta ósnortinnar náttúru 
og víðerna í líkingu við þau sem nú er farin undir vatn á hálendinu 
austan Vatnajökuls.  

Margir voru á þessari skoðun, meðal annars sá sem hér skrifar. 
Nú er auðvitað ómögulegt að segja til um hvernig ástandið væri í 
ferðageiranum ef ekki hefði verið ráðist í framkvæmdirnar, en það 
er hins vegar erfitt að gera sér í hugarlund að það gæti verið mikið 
betra. Íslendingar hafa aldrei haft meiri tekjur af ferðamönnum og 
og allt stefnir í að enn eitt árið muni fjöldi erlendra gesta ná nýju 
meti. Og það er ekki lítið afrek þegar styrkur krónunnar er tekinn 
með í reikninginn.

Erlendu ferðamönnunum virðist þannig vera nánast sama um 
tjónið sem hefur verið unnið á íslenskri náttúru. Þeir streyma hing-
að sem aldrei fyrr og eru duglegir að eyða.

Innlend áhrif framkvæmdanna við Kárahjúka eru á hinn bóginn 
mikil og vonandi varanleg. Ný meðvitund um verðmæti náttúru 
landsins hefur orðið til meðal þjóðarinnar. Þetta sést til dæmis á 
því að nú hafa verið færðar til bókar hjá Skipulagsstofnun fleiri 
athugasemdir en nokkru sinni vegna virkjunar sem Orkuveitan vill 
ráðast í á Hengilssvæðinu.

Á sínum tíma brugðust ýmsir úr stuðningshópi Kárahnjúka-
virkjunar við spádómum um slæm áhrif á ferðaiðnaðinn með því 
að benda á að virkjunin gæti laðað að sér ferðamenn. Það er kald-
hæðnislegt en tíminn hefur leitt í ljós að þeir höfðu rétt fyrir sér. 
Kárahnjúkavirkjun hefur örugglega orðið til þess að fleiri hafa 
heimsótt svæðið á framkvæmdatímanum en samanlagt áður en 
þær hófust. 

Og heimsóknirnar munu halda áfram. Fjölmargir munu örugg-
lega gera sér ferð austur til að skoða ferlíkið, þar á meðal sjálfa 
aðalstífluna sem nær tæpa 200 metra upp til himins, bæði þeir sem 
studdu framkvæmdirnar en líka hinir sem voru þeim mótfallnir. 

Það yrði til að fullkomna fernuna, Gullfoss, Geysir, Bláa lónið og 
Kárahnjúkar.

Streymir 
úr Hálslóni



Perla Rós Árnadóttir er fimm ára stelpa í Kópa-
voginum sem veit fátt skemmtilegra en að vera 
í prinsessuleik en á þó ýmis önnur áhugamál, 
enda snjöll stelpa hér á ferð.

„Mér finnst skemmtilegast að leika mér með dótið 
mitt en uppáhaldsdótið mitt er hjólið. Mér finnst 
gaman að fara í hjólatúr með mömmu og pabba en 
annars geymum við bara hjólið úti í geymslu,“ segir 
Perla Rós og þegar hún er spurð hvort hún sé ekki 
alltaf með hjálm á hjólinu svarar hún játandi á inn-
soginu og bætir við alvarleg: „Maður er með hjálm 
svo maður meiði sig ekki á höfðinu og svo að haus-
kúpan brotni ekki.“ 

Næst snýr Perla Rós sér að jólunum sem hún 
hlakkar mikið til. „Á jólunum fær maður dót ef 
maður þarf að fá dót og það er gaman að opna pakka,“ 
segir hún ánægð en þessi jólin langar hana helst að 
fá dúkku með þrjá hunda. En hvað borðar Perla Rós 
á jólunum? „Bara önd með brauði,“ segir hún. 

Perla Rós er á leikskólanum Hvarfi og finnst henni 
það vera góður leikskóli og unir sér þar vel. „Mér 
finnst skemmtilegast að leika mér bæði úti og inni. 
Ég og Birgitta og Eva María erum að fara í fótbolta í 
dag,“ segir hún full tilhlökkunar og þrátt fyrir að 

hafa gaman af að hamast í fótbolta og leika sér með 
bíla er Perla Rós líka mikil dama og þegar spurt er 
hvaða leikir henni finnist skemmtilegastir stendur 
ekki á svarinu: „Mömmó og prinsessuleikur,“ segir 
hún einlæg og bætir við: „Ég var einu sinni í prins-
essubol og á alls konar prinsessudót.“ 

Prinsessuáhuginn er augljóslega mikill þar sem 
Perla Rós ætlar að verða Þyrnirós þegar hún verður 
stór. En ætlar hún þá bara að sofa og sofa? „Þyrnirós 
var ekki bara sofandi, hún svaf bara pínu og þegar 
hún vaknaði fór hún að leika sér með dótið sitt,“ 
segir Perla Rós ákveðin. „Ef ég væri prinsessa þá 
myndi ég vilja eiga heima í Vík í stóru húsi með 
kertum og mamma og pabbi væru með mér þar,“ 
bætir hún við dreymandi en í Vík búa amma og afi 
sem gaman er að heimsækja. 

Perla Rós á tvö yngri systkini og er ábyrgðarfull 
stóra systir. „Ég kenni litlu systur minni og ég sýni 
henni hvernig maður á að hegða sér,“ útskýrir Perla 
Rós en hún  á líka lítinn bróður. „Litli bróðir minn er 
góður en hann er alltaf við hliðina á mömmu og 
pabba,“ segir hún og finnst hann greinilega þurfa 
töluverða athygli þó að hún sé augljóslega stolt af 
litla manninum. Með þeim orðum kveðjum við litlu 
prinsessuna í Kópavogi sem trítlar spennt í leikskól-
ann á leið í fótbolta.

Ætlar að verða Þyrnirós



Á vetrum getur stutt ferða-
lag fengið óvæntan endi. 
Skemmst er að minnast þess 
þegar hundruð bíla voru föst 
yfir nótt í Þrengslunum þegar 
óvænt skall á með óveðri og 
mikilli ófærð. Undir morgun 
voru margir orðnir glorsoltnir, 
útkeyrðir og með kuldahroll af 
vistinni, enda illa búnir miðað 
við árstíma. 

„Ýmislegt þarf að hafa í huga í 
láglendisferðum að vetri til, ekki 
síður en þegar menn aka upp á 
hálendið,“ sagði Sigrún A. Þor-
steinsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

og sviðstjóri slysavarnasviðs 
Landsbjargar, þegar leitað var til 
hennar um skynsamlegan útbúnað 
venjulegra fólksbíla á vetrum, 
þegar allra veðra er von og færð 
getur spillst á augabragði. 

Sigrún setti saman lista fyrir 
lesendur að styðjast við þegar 
heimilisbíllinn er búinn fyrir dynt-
óttar móttökur Vetrar konungs.

„Þar kemur fram það sem gerir 
ferðina öruggari, en einnig ættu 
þeir sem taka lyf að staðaldri að 
taka aðeins of mikið með sér, í stað 
þess sem eingöngu ætti að duga til 
ferðarinnar, því það er aldrei að 
vita hvort eitthvað komi upp á. 
Þetta sama á við um bleiur og 
annað sem tilheyrir ung- og smá-
börnum.“

Heil og sæl heim

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Sendum frítt um land allt!
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Felgustærðir: 15", 16" og 17"
Úrval jeppadekkja upp í 38"

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR



Fjögur ungmenni stukku milli 
þriggja heimsálfa og þrett-
án landa á aðeins hálfu ári. 
Ferðin sýndi þeim undur og 
ólíka menningarheima Suður-
Ameríku, Eyjaálfu og Asíu. 

„Við stefndum ákveðið á Suður-
Ameríku því ef við færum ekki 
núna yrði aldrei af því. Suður-
Ameríka er á köflum ógnvekjandi 
staður og maður þarf að vera 
ungur og heimskur til að hendast 
þar um, en auðvitað á maður aldrei 
að láta hræðsluáróður stoppa sig í 
því að ferðast um heiminn,“ segir 
Renata Sigurbergsdóttir, ein 
ferðalanganna fjögurra sem lentu 
í Kostaríku 3. febrúar síðastlið-
inn.

„Þaðan héldum við til Ekvador, 
Perú, Argentínu, Úrúgvæ, Chile 
og Brasilíu. Ég varð óskaplega 
hrifin af Suður-Ameríku. Náttúr-
an er stórbrotin og fögur, fólkið 
vinalegt og mikið ævintýri að 
skoða ólíka menningarheima. 
Þarna eru aðrar aðstæður en 
maður á að venjast, víða mikil 
fátækt og neyð, og við fundum oft 
að við fórum um hættusvæði, þótt 
heppnin hafi fylgt okkur í ferðinni 
og við ávallt farið með gát,“ segir 
Renata, sem hélt frá Suður-Amer-
íku til Nýja-Sjálands og Ástralíu, 
og þaðan til Taílands, Hong Kong 
og Malasíu með félögum sínum. 
Ferðin endaði í Hróarskeldu í Dan-
mörku í miklu rigninga- og vina-
flóði sem beið þeirra í æðislegum 
lokapunkti ferðalagsins. 

„Eftir þó nokkra fyrirhöfn og 
leit að farmiðum sem gilda í 
heimsreisu hafði Anna Alfreðs-
dóttir hjá Heimsferðum milli-
göngu um farmiða frá Oneworld 
sem sérhæfir sig í ferðum á milli 
heimsálfa, þar sem ferðalangur-
inn ákveður fjölda landa sem hann 
hyggst heimsækja. Margir réðu 
okkur frá því að velja svo marga 
áfangastaði fyrir ekki lengri tíma, 

en ferðin varð eins og við vonuð-
umst eftir þótt tími væri naumt 
skammtaður í hverju landi og 
mikill menningarmunur að upp-
lifa á skömmum tíma,“ segir Ren-
ata um ferðalagið, sem samtals 
kostaði um 1,2 milljónir króna á 
mann.

„Það kom sér vel að ferðast á 
deyfðartíma því þá var auðvelt að 
breyta plönum og alltaf laust á 
farfuglaheimilum, sem við gist-
um á alls staðar. Flugmiðinn kost-
aði tæp 270 þúsund og sjálfsagt 
hefðum við getað eytt minna, en 
það er fáránlegt að spara í svona 
ferð. Við vorum markvisst á ferð 
um lönd og staði sem við förum 
tæpast til aftur og nutum þess að 
skoða það sem okkur dreymdi um 
að sjá og upplifa,“ segir Renata, 
sem þótti gaman að spá í mann-
fræði þeirra menningarheima 
sem hún sótti heim.

„Maður kynnist þó sjálfum sér 
best í svona ferðum og finnur 
hvað maður veit lítið um heiminn, 
lífið og tilveruna. Ég upplifði 
sterkt hvað við Íslendingar njót-
um mikilla forréttinda, erum full 
sjálfstrausts og höfum það gott. 
Þá stendur upp úr allt fólkið sem 
maður kynnist, því á farfugla-
heimilum eru samskipti meiri við 
aðra gesti en á hótelum. Eftir 
standa vinir úr öllum heimshorn-
um sem taka á móti manni í sínu 
landi og maður fagnar hér heima 
þegar aftur er haldið af stað og 
aðrar slóðir heimsóttar,“ segir 
Renata, sem annað kvöld klukkan 
20 segir frá langferð sinni um 
Suður-Ameríku í Farfuglaheimil-
inu í Laugardal ásamt Óskari Inga 
Magnússyni ferðafélaga sínum. 
Aðgangur er ókeypis og allir vel-
komnir meðan húsrúm leyfir.

Þrjár álfur, þrettán lönd

Enn eru nokkur sæti laus 
í áhugaverða áramótaferð 
Bændaferða til Pétursborgar 
og Moskvu en ferðin stendur 
yfir frá 28. desember 2007 til 5. 
janúar 2008.

Í ferðinni gefst tækifæri til að 
skoða frægustu borgir Rússlands. 
Gist verður í fjórar nætur í 
Pétursborg. Þar verður Vetrarhöll-
in skoðuð auk dómkirkju heilags 
Ísaks og hallar Katrínar miklu í 
Pushkin áður en snæddur verður 
kvöldverður að rússneskum sið.

Árið verður kvatt með kvöld-
verði í Pétursborg og haldinn verð-
ur sérstakur nýárskvöldverður 
ásamt dansleik. 

Loks verður gist í tvær nætur í 
Moskvu þar sem farið verður í 
skoðunarferðir um Kreml, Rauða-
torgið, Tretjakov-listasafnið og 
fleira.

Áramót í 
Rússlandi

Ferðaskrifstofa

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Auglýsingasími

– Mest lesið



Harpa Hrund Njálsdóttir 
opnaði Ljósmyndaver Hörpu 
Hrundar árið 2005 og hefur frá 
upphafi boðið upp á 13 mán-
aða myndapakka fyrir verð-
andi og nýbakaða foreldra. 

„Mér datt þetta í hug eftir að ég 
átti dóttur mína en í brjóstaþok-
unni fyrstu vikurnar gleymdi ég 
að taka almennilegar myndir af 
henni. Mér fannst sniðugt að geta 
boðið upp á reglulega myndatöku 
af börnum fyrsta árið því þau 
breytast aldrei jafn mikið,“ segir 
Harpa Hrund

„Oftast gengur þetta þannig 
fyrir sig að óléttar konur koma til 
mín í bumbumyndatöku. Ég tek 
mynd af kúlunni og stundum taka 
þær makann eða eldri börnin með. 
Sumar konur vilja vera í fötum en 
aðrar eru berar að hluta eða öllu 
leyti og fer það allt eftir óskum,“ 
segir Harpa Hrund. Síðan er 
komið með barnið mánaðarlega 
þar til það nær tólf mánaða aldri. 

„Ég hvet foreldra yfirleitt til að 
koma eins fljótt eftir fæðinguna 
og það treystir sér til því krílin 
eru svo fljót að breytast og stækka. 
Sumir hafa komið beint af fæðing-
ardeildinni eða í kringum fimm 
daga skoðunina,“ segir Harpa 
Hrund. Ein mynd er valin í hvert 
skipti og sett í albúm en ef takan 
heppnast vel og barnið er vel upp-
lagt freistast foreldrar að sögn 
Hörpu stundum til að kaupa auka-
myndir. „Þá er líka sniðugt að nota 

einhvern mánuðinn til að taka 
mynd af allri fjölskyldunni eða af 
systkinum,“ bætir hún við. 

Harpa segist í fyrstu hafa haft 
áhyggjur af því að fólk myndi ekki 
finna sér tíma til að koma einu 
sinni í mánuði en hún segir þetta 
yfirleitt mikið tilhlökkunarefni og 
verður myndatakan að föstum lið. 
„Fólk tekur með sér alls kyns föt 
og hluti og kemur með hugmyndir 
að næstu myndatökum. Ég tek 
alltaf góðan tíma í hverja töku og 

geri hlé ef barnið þarf að borða 
eða ef þarf að skipta á því.“ 

Aðspurð segist Harpa Hrund hafa 
mikla ánægju af starfi sínu og segir 
gaman að geta sameinað vinnu og 
áhugamál. Hún segir að myndirnar 
séu foreldrunum og börnunum mik-
ils virði og að auk þess séu börnin 
orðin að þrælvönum fyrirsætum að 
árinu liðnu. „Mér finnst ég líka eiga 
svolítið í þeim eftir þessa tólf mán-
uði og kveð þau nánast með tárum.“

Fyrsta árið fest á filmu
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

TOYOTA COROLLA TERRA
´98 Ek.107.þkm. 5 gíra.

V. 330,000,- 
Ný tímareim, allt nýtt í bremsum.

Mjög góður bíll.

MMC PAJERO GLS DID 3,2
 Ek. 165.þkm. ssk. Einn með öllu.

V.2,490,- 
Möguleiki á góðu láni.

MMC PAJERO SPORT 35”
´00 Ek.160.þkm. 

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

FORD ESCAPE LTD 2003
 Ek.83.þkm. Ssk. Leður lúga o.fl. 
Útborgun. kr. 78.500 + Yfirtaka 

kr. 1,700,-

FORD EXPLORER E.B. 2004
Ek.61.þkm. Sjálfskiptur. 
GULLFALLEGUR BÍLL.

V. 2,950,-

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

V. 2,690,-
 TILBOÐ: 2,100,-

TOYOTA YARIS TERRA      
11/99 Ek. 124.þm. 5 gíra.

V. 495,-
Þéttur og góður bíll

MERCEDES BENZ C230 K
‘04  Ek.49.þkm. SSK, leður, lúga. 

Ásett 3,400,- Lán. 3,200,- 
TOPP EINTAK

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

 V. 3,790,- Lán. 3,434,-

Opnunartími:

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

www.bilamarkadurinn.is

1500 Bílar
á einum stað

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e

s: 567-1800 GUL GATA

TILBOÐ

Diesel

Næstum

því 100% 

Lán

Diesel
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BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing  um breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulags-
áætlunum í Reykjavík. 

Gvendargeisli 13
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grafarholt 
austur vegna stækkunar á lóð fyrir leikskóla að 
Gvendargeisla 13.
Tillagan gerir ráð fyrir að lóð stækki um 700 m² og 
verði því um 0,44 ha. Gert er ráð fyrir tuttugu og 
einu bílastæði á lóð og er aðkoma bíla að sunnan 
frá Gvendargeisla. Að öðru leyti gilda eldri skilmálar 
óbreyttir.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grensásvegur 1
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Skeifunnar 
– Fenin vegna breytinga á lóðinni Grensásvegur 1.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að byggingareit á aust-
urhluta lóðarinnar er breytt og verður fjórar hæðir, 
nýr byggingareitur verður við Grensásveg og verður 
hús þar fimm hæðir og á milli þessara byggingareita 
verður tengibygging upp á tvær hæðir. Undir húsum 
verður bílakjallari á allt að þremur hæðum, 390 bíla-
stæði ofan jarðar og neðan. Nýtingarhlutfall lóðar 
verður 1,5 og með bílakjallara 2,99. Allar núgildandi 
kvaðir eru óbreyttar og að öðru leyti gilda eldri skil-
málar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 3, 
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 7. nóvember 
2007 til og með 19. desember  2007. Einnig má sjá 
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar.  
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til 
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 19. des-
ember 2007. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 1. nóvember 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsingasími

– Mest lesið



Ég tel að sameining 
Reykjavík Energy 

Invest og Geysir Green 
Energy sé ógild. Fund-
urinn sem ákvað sam-
eininguna var ekki 
boðaður með löglegum 
fyrirvara. Boða átti 
fundinn með sjö daga 
fyrirvara en fundurinn var boðað-
ur með innan við eins dags fyrir-
vara.

Lögmæti fundarins hefur verið 
kært til héraðsdóms. En auk þess 
var samningur um samruna útrás-
arfyrirtækjanna (REI og GGE) 
ekki kynntur nægilega vel fyrir 
borgarfulltúum. T.d. liggur nú 
fyrir, að hvorki borgarstjóri né 
óbreyttir borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins vissu um 20 ára 
einkarétt REI á þjónustu frá Orku-
veitunni. Hinir óbreyttu borgar-
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
vissu ekki um ráðgerða samein-
ingu útrásarfyrirtækjanna fyrir-
fram. Hér er um svo stór mál að 
ræða að kynning gagnvart borgar-
fulltrúum verður að vera í full-
komnu lagi. Það á bæði við um 
sameiningu útrásarfyrirtækjanna 
en einnig og ekki síður um 20 ára 
einkaréttarsamninginn.

Deila um það hvort 
Vilhjálmur Vilhjálms-
son hafi fengið minn-
isblað um 20 ára einka-
réttarsamninginn
skiptir engu máli í 
þessu sambandi. Ef 
það minnisblað hefur 
verið lagt til hans 
ásamt fjölda annarra 
skjala hefur alla vega 
ekki verið vakin 
athygli hans á þessu 
mjög svo mikilvæga 

atriði. Það er ámælisvert. Auðvit-
að átti að vekja sérstaka athygli á 
þessu atriði. Hér hafa embættis-
menn og stjórnarmenn í REI 
brugðist skyldu sinni varðandi það 
að kynna efni ráðgerðra samninga 
nægilega vel. 

Ekki verður séð að neina nauð-
syn hafi borið til þess að hespa 
afgreiðslu framangreinds máls af 
í flýti. Kaupsýslumenn í einka-
rekstri eru að vísu vanir að 
afgreiða málin hratt. En stjórn-
málamönnum ber að taka nægi-
legan og lýðræðislegan tíma í að 
afgreiða málin. Því verður ekki 
trúað að kaupsýslumennirnir hafi 
viljað hespa afgreiðsluna af til 
þess að stjórnmálamenn gætu 
ekki kynnt sér málið nægilega vel. 
Mál þetta verður að takast fyrir á 
ný. Eldri afgreiðsla er ógild. 

Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Ógild sameining

Þegar múslimar 
mótmæltu skop-

myndum af Múhameð 
spámanni voru 
Íslendingar lítið 
hrifnir. Ekki vegna 
þess að þeim sé illa 
við múslima og vilji 
særa þá, heldur vegna þess að 
Íslendingum er annt um mál-
frelsi. Það birtist þarna í því að 
dönsku teiknararnir máttu 
móðga múslima; fáir hér á landi 
hefðu verið fylgjandi lagabók-
staf sem hefði meinað þeim það. 

Mergurinn málsins er að skv. 
mannréttindum á fólk að mega 
gera grín að hópum, gagnrýna þá 
eða vega að þeim á annan hátt, 
þó að einstaklingar séu varðir af 
lögum. En nú bregður svo við að 
í lög á að setja ákvæði sem dreg-
ur úr þessum réttindum hér á 
Íslandi. Í frumvarpi um breyt-
ingar á jafnréttislögum stendur 
til að banna auglýsingar (29. gr), 
hvort sem er í fjölmiðlum eða 
annars staðar á opinberum vett-
vangi, sem kunna að vera „öðru 
kyninu til minnkunar, lítilsvirð-
ingar eða stríði gegn jafnri stöðu 
og jafnrétti kynjanna á nokkurn 
hátt“.

Tvennt vekur athygli. Í fyrsta 
lagi prinsippið sjálft. Hér á að 
banna auglýsingar þar sem 
hópur (karlar eða konur) er lítils-
virtur eða eitthvað sagt sem 
honum kann að vera til minnkun-
ar. En ef það er rétt að banna 
svona auglýsingar sem lúta að 
kynjunum, hlýtur ekki að vera 
jafn rétt, og því sjálfsögð krafa, 
að það sama eigi við um aðra 
hópa: Homma og lesbíur, svert-
ingja og indjána, búddista og 
múslima? Og þá er strax komið 
bann við að „Tíu litlir negra-
strákar“ sé auglýst. Það sama á 
við um „Tinni í Kongó“ eða „Ást-
ríkur og víkingarnir“ ef vísað 
væri til þess, í auglýsingunum, 
hve svertingjar eða víkingar eru 

hafðir vitlausir í 
þessum bókum. Þar 
að auki, ef rétt er að 
banna svona auglýs-
ingar, hlýtur þá ekki 
það sama að eiga við 
um aðra opinbera 
umfjöllun? Til dæmis 
skopmyndir af 
Múhameð...

Annað sem vekur 
athygli er hve 
almennt ákvæðið er 

orðað. Ansi margt getur verið 
túlkað sem einhverjum til minnk-
unar eða lítilsvirðingar. Einnig 
er hægt að hafa mismunandi 
skoðanir á því hvað kann að 
stríða gegn jafnri stöðu og jafn-
rétti kynjanna. Tala nú ekki um 
þegar við er bætt „á nokkurn 
hátt“. Ekki er að efa að femínist-
ar munu taka þessum lögum 
fagnandi, þar sem þeir eru bæði 
húmorlausir þegar kemur að 
málum er varðar kynin, og einn-
ig haldnir þeirri leiðinlegu áráttu 
að skipta sér af því hvað annað 
fólk hugsar og gerir. Fræg 
Smáralindarauglýsing þótti 
klámfengin og konum til lítil-
lækkunar. Banna hana! Femín-
istum finnast fegurðarsýningar 
lítilsvirðandi fyrir konur. Banna 
auglýsingar um þær! Öll kynlífs-
tengd viðskipti eru eitur í bein-
um þeirra. Banna slíkt! Gömul 
auglýsing þar sem Rósa Ingólfs-
dóttir dansaði hálfber innan um 
kappklædda karla olli mikilli 
hneykslan. Banna hana! 

Í raun er þessi 29. grein laga-
frumvarpsins röng út frá prins-
ippi tjáningarfrelsisins að maður 
á að mega tjá sig um hópa þó svo 
það kunni að særa þá. Við eigum 
að mega gera grín að Múhameð 
eða svertingjum, víkingum eða 
bændum, körlum eða konum. Við 
eigum líka að geta sagt opinber-
lega, hvort sem það er í auglýs-
ingu eða ekki, eitthvað sem kann 
að vera túlkað sem hópum til lít-
ilsvirðingar eða minnkunar. 

Höfundur er doktor í stjórnmála-
fræði.

Ólög skríða inn 

kl.
 08

:00
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

Aðalvideoleigan við Klapparstíg fagn-
aði 25 ára afmæli sínu 20. september 
síðastliðinn og að sögn Reynis Guð-
mundssonar, eiganda leigunnar, er 
heilt afmælisár með ýmsum uppákom-
um fram undan. Reynir kom að hug-
myndavinnunni við stofnun leigunnar 
á sínum tíma og keypti hana skömmu 
síðar. Hann átti leiguna í tólf ár, seldi 
hana en keypti hana svo aftur sex 
árum síðar. „Ég keypti hana aftur af 
ákveðinni hugsjón og til að henni yrði 
einfaldlega ekki lokað,“ segir Reynir. 
„Sonur minn vinnur hérna með mér 
og auk þess franska leynivopnið okkar 
hún Valerie. Hún vann hérna áður en 
ég seldi og er nú komin aftur þannig að 
það er eins og við höfum farið sex ár 
aftur í tímann,“ segir hann og hlær. 

„Leigan hefur verið rekin með þeim 
formerkjum að hampa athyglisverð-
um myndum og leikstjórum og er 
þetta mitt framlag til kvikmyndalist-
arinnar á Íslandi,“ segir Reynir. „Ég 
leyfi mér að fullyrða að leigan hafi 
haft gríðarleg áhrif á íslenska kvik-
myndagerð og kvikmyndaflóru enda 
er varla til sá leikstjóri sem ekki hefur 
meira og minna alist hérna upp. Við 
viljum meina að á Aðalvideoleigunni 
sé haldin kvikmyndahátíð á hverjum 
degi og hafa kvikmyndahátíðanefnd-
ir komið hingað til að velja mynd-
ir á kvikmyndahátíðir.“ Reynir segir 
að hann hafi alltaf lagt áherslu á for-
dómaleysi í vali á kvikmyndum og að 
það geri leiguna svolítið sérstaka. „Við 
höldum því til dæmis ekki fram að 
franskar myndir séu betri en amerísk-
ar því það er til fullt af bæði góðum og 
slæmum myndum frá báðum löndum. 
Við erum með allt það nýjasta í bland 

við sérvaldar kvikmyndir úr ýmsum 
áttum. Við reynum þó að hampa 
góðum myndum og halda þeim að fólki 
en við eigum auðvitað vondar myndir 
líka.“ Aðspurður hvort viðskiptavin-
ir leigunnar séu eingöngu miðbæjar-
fólk segir Reynir að kúnnahópurinn sé 
gríðarlega breiður. „Ef ég ætti að búa 
til einhvern einn samnefnara yfir við-
skiptavini leigunnar myndi ég segja að 
þetta væri fólk sem í eðli sínu er fram-
takssamt og skapandi.“ 

Reynir segir fólk geta átt von á 
ýmsum gjörningum á næstunni en 
leigan er meðal annars þekkt fyrir 
eftirtektarverðar gluggaútstillingar. 
„Núna erum við til dæmis með nost-

algíuþema. Við erum með klukku sem 
gengur afturábak og ísfólksbækur og 
annað gamalt dót í kring.“ Reynir segir 
að útstillingarnar hafi á árum áður oft 
vakið athygli og valdið usla. „Einu 
sinni lét ég vatn leka niður gluggann 
og lét rúðuþurrku ganga fram og aftur. 
Fyrir innan rúllaði svo myndin Water-
world á sjónvarpsskjá. Í kjölfarið fékk 
ég lögguna tvisvar í heimsókn þar sem 
fólk kvartaði yfir því að fá vatnsgusur 
yfir sig. Ég sagðist vera tilbúinn til að 
slökkva á vatninu ef ég fengi skriflega 
sekt til að setja undir rúðuþurrkuna. 
Lögreglumennirnir hlógu bara og létu 
ekki sjá sig aftur,“ segir Reynir.

„Sá eini sem getur stjórnað því 
hvernig áhrif aðrir hafa á þig ert 

þú,“

Robinson fyrsti kvenforseti Írlands

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Svanhildur Maríasdóttir
áður til heimilis að Álfaskeiði 49,
Hafnarfirði,

verður jarðsungin miðvikudaginn 7. nóvember klukkan
13.00 frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

Fyrir hönd aðstandenda,

Halldór Elíasson.

Elín Helga 40 ára

Elín Helga
Steingrímsdóttir

er 40 ára í dag, 7. nóvember.

Hún tekur á móti ætting jum, vinum og
samstarfsfólki föstudaginn 9. nóvember nk. 

klukkan 20, í félagsheimili Karlakórsins 
Þrasta, Flatahrauni 21 í Hafnarfirði.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við
andlát og útför ástkærs sonar míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Ottós H. Karlssonar
Eskivöllum 9b, Hafnarfirði.

Klara G. Þórðardóttir
Klara Jóhanna Ottósdóttir
Ólafur Þór Ottósson Helga Björg Sigurðardóttir
Aðalheiður Björk Ottósdóttir
Ása Hrund Ottósdóttir
Katrín Alexandra, Ottó Gauti og Birgitta Rún.

Elskulegur faðir okkar, bróðir og afi,

Hörður Hugi Jónsson
sem lést 1. nóvember sl. verður jarðsunginn
fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.00 frá Fríkirkjunni í
Reykjavík.

Jón Þór Harðarson
Ólafur Jóhann Harðarson
Anna Sigurbjörg Harðardóttir
Hugrún Harðardóttir
Elísabet Jónsdóttir
Birgir Jónsson
Lilja Jónsdóttir
Tómas Jónsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
sambýliskona, amma og langamma,

Jónína Björnsdóttir
Bólstaðarhlíð 45, áður Bræðraborgarstíg
49,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
fimmtudaginn 1. nóvember, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 12. nóvember
kl. 11.

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.

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

Anna Hatlemark
til heimilis að Nesbala 68, Seltjarnarnesi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 2. nóvem-
ber. Útförin fer fram í Neskirkju fimmtudaginn
8. nóvember kl. 15.

Ragnar Aðalsteinsson
Steinn Ragnarsson Laura Ortiz
Geir Ragnarsson
Ívar Ragnarsson
Margrét Ragnarsdóttir Sverrir Hreiðarsson
Sólveig Ragnarsdóttir Magnús Magnússon
Cécile Parcillié Guðmundur Kristjánsson
barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Petrea Guðný Konráðsdóttir
ljósmóðir, Hjallalundi 13b, Akureyri,

sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þann
29. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 9. nóvember kl. 13.30.

Helgi Tryggvason Janice Tryggvason
Guðlaug Inga Tryggvadóttir Valur Fannar Valsson
Svandís Tryggvadóttir Sigurjón Már Manfreðsson
Tryggvi Pétur Tryggvason
Ingveldur Tryggvadóttir Sigmundur Björnsson
og barnabörn.



Alltaf á mi›vikudögum!

lotto.is

Ekki missa af flessu!

Fá›u flér mi›a fyrir

kl. 17.00 í dag

STÆRSTI BÓNUS FRÁ UPPHAFI

340340
milljónir

Nú er komin upp sú sjaldgæfa staða að þú getur hugsanlega unnið þrefaldan pott í Víkingalottóinu og þar að auki allt að
38 milljónir í bónusvinning sem er lang stærsti frá upphafi. Mundu að allt er þá þrennt er!
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Ég verð að játa það 
að ég er svolítið 
eftir á. Ég er aftur-
haldssöm með ein-
dæmum og tor-
tryggin á flest þau 

hugtök sem hefjast 
á forskeytinu ný-. 

Meira að segja nýmjólk. 
Trú og trygg sjálfri mér hef ég því 
tuðað út í hið óendanlega um 
nýmælin Myspace og Facebook og 
öll þessi vefsamfélög. Þar áður 
þusaði ég um ofnotkun gsm-síma 
og ég er ekki frá því að ég hafi 
verið á móti tölvupósti þegar hann 
hélt innreið sína í líf mitt. 
Mér finnst (eða fannst, öllu held-
ur) eitthvað bjánalegt við það að 
eiga öll sín helstu mannlegu sam-

skipti með rafrænum máta. Ég sá 
ekki sjarmann í því að skilja eftir 
skilaboð á borð við „hæ, gaman að 
sjá þig, sjáumst“ trekk í trekk á 
vinasíðum á netinu, í stað þess að 
hitta manneskjuna og eiga kannski 
aðeins meira gefandi samræður. 
En, af er það sem áður var. 
Í síðustu viku skráði ég mig á 
Facebook í opinberum erinda-
gjörðum, til að geta nálgast undir-
skriftalista sem þar er að finna. 
Yfir daginn helltist svo yfir mig 
tölvupóstur um að þessi og hinn 
og þessar hefðu tekið boði mínu 
um að vera vinir mínir (sem ég 
var reyndar ekki fullkomlega 
meðvituð um að ég hefði sent) eða 
jafnvel sent mér skilaboð. Þetta á 
ekki bara við almenna vini og 

kunningja, heldur fólk sem ég hef 
hvorki séð né heyrt árum saman; 
samstarfsfélagi frá kaffihúsi á 
Írlandi, þar sem leiðir okkar lágu 
saman í nokkra mánuði fyrir 
mörgum árum, áður en hann sneri 
aftur heim til Kína; gömul mennta-
skólavinkona sem mér hefur 
reglulega verið hugsað til frá því 
ég sá hana síðast fyrir sex árum 
en hafði ekki vísi að hugmynd um 
hvar væri niður komin. Hún er í 
Dubai, og hún biður að heilsa 
mér. 
Það hefur runnið upp fyrir mér 
tækniljós. Næsta skref er að læra 
að svara kveðjunum, og svo ætla 
ég að prófa eitthvað annað snið-
ugt. Nýmjólk kannski. Hún leynir 
kannski á sér eftir alltsaman.

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Útflutningsrá› b‡›ur hótelum og gistihúsum fljónustu sem felst
í a›sto› vi› a› móta marka›sstefnu gagnvart erlendum marka›i.

Tilgangur fljónustunnar er sem hér segir:

• Sko›a stö›u marka›smála vi›komandi fyrirtækis
gagnvart erlendum marka›i og móta tillögur
a› marka›sáætlun fyrir fyrirtæki›.

• Meta ímynd og yfirbrag› fyrirtækisins gagnvart
erlendum marka›i og erlendum vi›skiptavinum.

• Móta faglega texta (á fl‡sku) sem nota má
í fréttatilkynningar og á vefsíðu.

Rá›gjafi í verkefninu er fl‡ski fer›asérfræ›ingurinn og rit-
höfundurinn Alexandra Kuidkowski, sem unni› hefur ví›a um
heim vi› a› meta hótel og gistihús me› tilliti til fljónustu
og a›búna›ar me›al annars fyrir fl‡sk fer›ablö›.
Henni og fyrirtækjunum til fulltingis er G. Ágúst Pétursson,
vi›skiptará›gjafi.

fiátttökukostna›ur er 98.000 kr. Takmarka›ur fjöldi flátttakenda.
Skráningu l‡kur mánudaginn 12. nóvember nk.

Skráning og nánari uppl‡singar eru hjá Hermanni Ottóssyni,
forstö›umanni, hermann@utflutningsrad.is
og Ingu Hlín Pálsdóttur, verkefnisstjóra, inga@utflutningsrad.is.

Hótel og gistihús
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Markaðssetning   
og kynning erlendis

Fyrsta umferð verkefnisins verður dagana
21.-30. nóvember nk. Stefnt er að verklokum 
fyrir 20. janúar 2008. 





Ljóðaupplestur á vegum Ritlistar-
hóps Kópavogs fer fram á morgun 
kl. 17.15 í kaffistofu Gerðarsafns, 
Listasafni Kópavogs. 

Á upplestrinum koma fram 
áhugaverð ljóðskáld sem eiga það 
sameiginlegt að standa í útgáfu 
um þessar mundir. Guðrún Hannes-
dóttir, handhafi Ljóðstafs Jóns úr 
Vör, les sigurljóð sitt og kynnir 
auk þess ljóðabók sína, Fléttur, 
sem kemur út um þessar mundir. 
Valdimar Tómasson les úr bók 
sinni, Enn sefur vatnið, en hún 
kom út fyrir skömmu. Garðar 
Baldvinsson les úr nýútkominni 
ljóðabók sinni, Drengmóður. Að 
lokum ber að nefna að Hjörtur 
Pálsson mun lesa úr þýðingum 
Ólafar Pétursdóttir á ljóðum bret-
ónska skáldsins Xavier Grall, en 
þýðingar þessar eru nú komnar út 
í bókinni Sönvgvar regns og graf-
ar.

Allir eru velkomnir á upplestur-
inn á meðan húsrúm leyfir og er 

hægt að kaupa sér kaffi og með-
læti á staðnum.

Skáld kynna bækur sínar

Ný skáldsaga eftir Jón Kalman 
Stefánsson kom út í gær. Þar sýnir 
Jón eina ferðina enn að hann er í 
fararbroddi íslenskra sagnahöf-
unda. Í „Himnaríki og helvíti“ eins 
og sagan heitir hverfur hann aftur 

rúma öld og 
setur örlaga-
sögu sína 
niður vestur í 
Djúpi. Sög-
una rekur 
hann í gegn-
um ungan 
umkomulaus-
an dreng sem 
er í veri í 
mynni Djúps-
ins. Upphaf
sögunnar er 
langur og 
lífshættuleg-

ur róður á sexæringi á miðin undan 
Djúpinu. Henni heldur áfram með 
lýsingu á annarri hættuför þegar 
pilturinn gengur milli byggða í 
háskaveðri, hvernig hann kemur í 
Plássið og finnur sér þar skjól hjá 
vandalausum. Þetta er ekki löng 
saga, rúmlega tvö hundruð síður 
og greinilega upphaf að stærri 
bálki, rétt eins og Jón Kalman 
hefur unnið áður. Sagnaskáldskap-
ur hans hefur frá upphafi haft ríka 
tilhneigingu til að leggjast í bálka, 
sögur sem tengjast í efni og svið-
um eftir því sem hann fetar sig 
áfram á ferlinum og persónulegur 
stíll hans þroskast og þróast. Því 
Jón er ekki staður, hann er færleik-
ur með ýmsan gang, þótt þelið í 
skáldskap hans sé vísast ljóðrænn 
stíllinn með háspekilegu ívafi um 
manneskjuna og stöðu hennar í 
heiminum og geimnum. Eilífðin 
leitar á huga skáldsins og þeirra 
sem hann setur í fyrirrúm.

Skaðvaldurinn og lífgjafinn í 
Himnaríki og helvíti er skáldskap-
urinn. Hann glæðir lífið birtu og 

von, rétt eins og hjá Ljósvíkingun-
um forðum. Allt umhverfið, lífs-
baráttan, er andsnúið þeim lífgjafa 
og hann reynist vera örlagavaldur 
í ýmsum skilningi í sögunni, ekki 
aðeins hjá drengnum og vini hans 
og félaga, Bárði. Skáldskapurinn 
leitar á fleiri, rétt eins og ástin svo 
hverful sem hún er og hin líkam-
lega nánd. Persónugalleríið er í 
stærra lagi, bæði í verstöðinni og 
eins í Plássinu og við erum rétt 
tekin að kynnast þessum skörpum 
dráttum einstaklinganna sem við 
söguna koma sem eru skissaðar 
útlínur með fáum skýrum einkenn-
um, þegar sögunni er haldið áfram. 
Jón er ekki gefinn fyrir langar 
málaðar lýsingar, hann fer hraðar 
yfir sem sögumaður en svo. 

Það er dirfskufull tilraun að setj-
ast á þóftuna hjá róðrarmönnum 
og gera sér í hugarlund niðurnjörv-
að fornt vinnulagið og gera úr því 
spennuþátt sem í bland geymir 
heimspekilegar og ljóðrænar lýs-
ingar, rétt eins og að leiða ungan 
hug í langa óvissuferð yfir fjöll og 
firnindi. Jón er að stíga inn í erfið 
form frásagnar og tekst á sannfær-
andi hátt að lýsa upplifun á vetrar-
nótt og veðrum  sem eru víðs fjarri 
okkar skynjun á veruleikann. Það 
er ekki lítið afrek.

Þegar svo sögunni víkur að veru 
drengsins í þorpinu er annað uppi á 
teningnum: Sögusviðið tekur 
stakkaskiptum, sögumaðurinn leit-
ar í aðrar persónur og það verður 
að vissu leyti brot í frásagnartækn-
inni sem vísar örugglega á aðferð 
sem hann mun beita í áframhaldi 
sögunnar sem er fyrirsjáanlegt: 
Himnaríki og helvíti er aðeins for-
máli og fyrsti þáttur að stærri 
sögu.

Þessi saga er metnaðarfull til-
raun til að koma okkur í samband 
við löngu liðinn heim. Sagan er 
spennandi lestur og átakanlegur 

víða, persónur ljóslifandi, tungu-
takið rammt og á stöku stað full 
upphafið  en þannig hefur stílbeit-
ing Jóns jafnan verið. Hann lætur 
ekki bæla sig í persónulegum stíl 
heldur tekur flug að ystu mörkum 
tilvistarlegra pælinga. 

Ekki er vafi á að nýja sagan hans 
Jóns er með tíðindamestu skáld-
sögum sem komnar eru á markað 
þessi dægrin. Hann er kominn í röð 
okkar mestu og mikilvægustu höf-
unda og þessi saga er aðeins einn 
minnisvarði á þeirri löngu leið.

Í forgarðinum
kl. 20
Árlegir styrktartónleikar á vegum 
Vina Indlands fara fram í Salnum í 
Kópavogi í kvöld kl. 20. Á tónleik-
unum koma meðal annarra fram 
Guðný Guðmundsdóttir, Gunnar 
Kvaran, Nína Margrét Grímsdóttir, 
Ragnhildur Gísladóttir og kórinn 
Schola Cantorum. Miðaverð er 
2.000 kr. og rennur söfnunarféð 
óskipt til góðgerðamála á Indlandi. 

Skilaboðaskjóðan

Frumsýning í kvöld á Stóra sviðinu

eftir Þorvald Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Leikstjóri Gunnar Helgason

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

Barna- og fjölskyldusýningin



Barnaleikrit vetrarins í 
Þjóðleikhúsinu að þessu 
sinni er Skilaboðaskjóðan 
eftir Þorvald Þorsteinsson 
og Jóhann G. Jóhannsson, 
en það verður frumsýnt í 
kvöld.

„Þetta er sæt og falleg barnasýn-
ing fyrir alla fjölskylduna. Við 
erum meðvituð um að það eru allt-
af fullorðnir í fylgd með börnum í 
leikhúsinu og því reynum við að 
hafa sýninguna þannig að fullorðn-
ir geti haft gaman af henni líka,“ 
segir Gunnar Helgason, leikstjóri 
sýningarinnar. 

Leikritið var fyrst sýnt í Þjóð-
leikhúsinu árið 1993 og sló eftir-
minnilega í gegn. En síðan þá eru 
liðin fjórtán ár og því kominn tími 
til að veita nýrri kynslóð barna 
tækifæri til að kynnast töfraheimi 
Skilaboðaskjóðunnar. Leikritið er 
byggt á samnefndri barnabók Þor-
valds Þorsteinssonar og segir frá 
litríkum persónum sem búa í Ævin-
týraskóginum. Þar verður uppi 
fótur og fit þegar Nátttröllið rænir 
Putta litla og ætlar að breyta 
honum í tröllastrák. Þá þurfa allir 
íbúar Ævintýraskógarins að taka 
höndum saman til að bjarga honum 
áður en sólin hverfur bak við Sól-
arlagsfjall. Það kemur hins vegar 
babb í bátinn þegar Nornin, Úlfur-
inn og Stjúpan vonda vilja ekki 
taka þátt í björgunarleiðangrinum. 

„Þetta leikrit hefur fallegan boð-
skap og í raun alla burði til þess að 
verða sígilt barnaleikrit. Við höfum 
litlu breytt frá fyrri uppfærslunni, 

það hafa reyndar tvö lög bæst við 
en það er allt og sumt enda er þetta 
verk í anda rómantískra ævintýra 
og því tímalaust,“ segir Gunnar. 

Uppsetningin er öll hin glæsileg-
asta og er valinn maður í hverju 
hlutverki. Um leikmyndahönnun 
sá Frosti Friðriksson og Þórunn 
María Jónsdóttir hannaði búninga. 
Á meðal leikara sem koma fram í 
sýningunni eru Esther Talía Casey, 
Ívar Helgason, Rúnar Freyr Gísla-
son og Þórunn Lárusdóttir. Með 
hlutverk Putta litla fer ungur og 
upprennandi leikari, Hrafn Bog-
dan Haraldsson. Sjö manna hljóm-
sveit flytur tónlistina í sýningunni 
sem samin var af Jóhanni G. 
Jóhannsyni, tónlistarstjóra Þjóð-
leikhússins.

Leikritið hefur þegar hlotið 
góðar viðtökur þar sem stór hópur 
barna fékk að vera viðstaddur 
æfingu sem fór fram á mánudags-
kvöld. Þau tóku sýningunni vel. 
„Það var frábært að sjá hvað börn-
in voru spennt og hvernig þau lifðu 
sig inn í verkið. Þegar maður setur 
upp barnaleikrit veit maður strax 
af því ef sýningin er ekki nógu góð 
þar sem börn eru ekkert að fela 
það ef þeim leiðist. Það var því svo-
lítið stressandi að fá áhorfendur á 
æfingu og bíða þess að sjá hvern-
ing sýningunni yrði tekið. Blessun-
arlega voru viðbrögð barnanna öll 
á besta veg og lofar það góðu fyrir 
okkur,“ segir Gunnar. 

Í tilefni af sýningunni kemur 
samnefnd bók Þorvaldar út að nýju 
hjá forlaginu Bjarti auk þess sem 
tónlistin úr sýningunni er endur-
útgefin á hljómdiski.

Steinunn Soffía Skjen-
stad sópransöngkona 
hlaut 1. verðlaun í 
ljóðasöngsflokki Erkki 
Melartin-kammertón-
listarkeppninnar í 
Finnlandi 28. október 
síðastliðinn, ásamt 
finnska píanistanum 
Sofiu Wilkman. Dóm-
nefnd var einróma um 
að dúóið hlyti fyrstu 
verðlaunin. Í henni 
sátu Ilmo Ranta píanó-
leikari, Pia Freund 
söngkona og söngvar-
inn Petteri Salomaa en 
einnig veitti Minning-
arsjóður Eero Rantala Steinunni og 
Sofiu 2.000 evrur í sigurlaun.

Erkki Melartin-kammertónlist-
arkeppnin er haldin á þriggja til 
fjögurra ára fresti. Hún er ein mik-

ilvægasta tónlistar-
keppni Finna. Keppnin 
er haldin í bænum 
Savonlinna þar sem 
haldin er á sumri 
hverju stærsta óperu-
hátíð Finnlands. Þar er 
einnig að finna 
alþjóðlega tónlistar-
akademíu. 

Erkki Melartin-
keppnin er ætluð þeim 
sem stunda tónlistar-
nám í Finnlandi en 
Steinunn stundar 
mastersnám í söng 
við óperudeild Síb-
elíusarakademíunnar 

í Helsinki. Steinunn hefur lagt 
áherslu á óperu- og ljóðasöng. Hún 
lauk B.Mus. gráðu frá Listaháskóla 
Íslands árið 2005 undir handleiðslu 
Elísabetar Erlingsdóttur.

Velgengni íslenskrar 
söngkonu
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Afl og hagkvæmni
Það ríkir mikill friður og sátt á þeim heimilum sem eiga Skoda Octavia TDI.
Dísilvélin er í senn aflmikil og eyðslugrönn, með aðeins 4,9 lítra eyðslu á
hverja hundrað kílómetra. Octavia TDI  er fáanlegur beinskiptur, sjálfskiptur
og með sítengdu aldrifi.

• ESP stöðugleikakerfi og spólvörn 
• aksturstölva
• tengi fyrir iPod
• sex hátalarar 
• hanskahólf með kælibúnaði 
• sex loftpúðar 

• hraðastillir (cruise control)
• þokuljós í framstuðara 
• armpúði milli framsæta
• hiti í sætum og speglum 
• ISOFIX barnabílstólafestingar 
• hæðarstillanleg framsæti

SkodaOctavia TDI
Ímyndaðu þér

Álfelgur og heilsársdekk fylgja, takmarkað magn!

SkodaOctavia



Fatahönnuðurinn Edda Skúla-
dóttir flutti heim til Íslands 
fyrir tveimur árum eftir að 
hafa búið og starfað í Los 
Angeles í nær áratug. Hún 
selur fatnað sinn undir heitinu 
Fluga í verslun B-Young/Cific 
í Bankastræti og er þessa 
dagana að vinna að kjól fyrir 
Ragnhildi Steinunni.

„Ég nota mikið silkiefni sem ég kaupi í 
Los Angeles,“ segir Edda um hönnun 
sína. „Æskuvinkona mín, Imago, er 
verktaki hjá mér og þrykkir á efnin. 
Svo hef ég líka verið að gera jakka úr 
ull sem sömuleiðis eru áþrykktir.“ 
Þessa dagana fer mestur tími Eddu í 
að leggja lokahönd á kjól sem Ragn-
hildur Steinunn Jónsdóttir mun klæð-
ast í Laugardagslögunum. „Kjóllinn 
verður kóngablár með svartri þrykk-
ingu og teygjanlegu svörtu pilsi að 
neðan,“ segir Edda. „Ég er að sníða 
hann og klippa í þessum töluðu 
orðum.“

Edda segist hafa ákveðið að flytja 
heim vegna fjölskyldu sinnar en hún á 
tvær ungar dætur með Guðjóni Ólafs-
syni leikstjóra. „Það er ekki gert ráð 
fyrir því að fólk eigi börn í tískuheim-
inum úti.“ Edda starfaði í Los Angeles 
í níu ár, lengst af hjá hinu heimsþekkta 
fyrirtæki Bebe. „Ég þekkti eina sem 
vann í þessum bransa svo ég ákvað að 
svala ævintýraþránni og fara út eftir 
að hafa klárað klæðskeranám í Iðn-
skólanum hér heima. Í fyrstu vann ég 
hjá hönnuðinum Steffi Dobrindt. 
Þaðan fór ég yfir í For Joseph og 
loks Bebe. Þar var verkaskipt-
ingin meiri og ég vann við bæði 
sniðagerð og framleiðslu.“ 
Edda vann auk þess við tvær 
stórar kvikmyndir, Blade og 
Mission to Mars. „Ég gerði til 
dæmis sniðið að frakkanum 
sem Wesley Snipes var í þegar 
hann lék í Blade,“ segir Edda 
og hlær. „Svo gerði ég geim-
búninga fyrir Mission to 
Mars.“ Edda bjó í sjálfri 
Hollywood í Englaborg-
inni og segir það mikil 
en jákvæð viðbrigði að 
vera komin heim. „Það 
er svo lítið áreiti hérna. 
Okkur finnst það æðis-
legt.“

Nýja konan í lífi sir Pauls McCartn-
ey er hvorki leikkona, fyrirsæta 
né söngkona heldur aðstoðarfor-
stjóri stórs flutningafyrirtækis í 
Bandaríkjunum.
Bresku blöðin greindu frá því í 
gær að Paul hefði sést versla í 
undirfataverslun í New York og 
nú er sú heppna sem fékk fínu 
efnislitlu klæðin og franska ilm-
vatnið fundin. Nancy Shevell heit-
ir hún og er eiginkona stjörnulög-
fræðingsins Bruce Blakeman sem 
á risastóra lögfræðiskrifstofu í 
New York. Hún er af vellauðugum 
ættum og stjórnar fjölskyldufyrir-
tæki sínu í New Jersey. Nancy er 
ekki formlega skilin við manninn 
sinn en er hætt að nota nafnið hans 
og því má reikna með að skilnað-
urinn gangi í gegn á næstunni. 
Hún virtist í það minnsta lítið 
feimin við að láta hrifningu sína á 
Paul í ljós og áttu þau nokkuð inni-
legar stundir í stórborginni ef 

marka má ljósmyndir breska götu-
blaðsins The Sun.

Þar má einnig lesa allt um róm-
antískan dag þeirra sem fór meðal 
annars í göngutúr á ströndinni við 
Hampton, morgunmat og róman-
tískan kvöldverð við kertaljós og 
kokteila á East Hampton Restaur-
ant. Síðan eyddu þau drjúgum 
tíma í glæsivillum hvors annars 
og sögðu sjónarvottar að engum 
dyldist að þarna færi ástfangið 
par. Þau gátu varla haft augun 
hvort af öðru alla síðustu helgi og 
voru aðeins í sundur í örfáa 
klukkutíma. Tímann skyldi nýta í 
nánar samverustundir, faðmlög og 
innilegar samræður.

Leitinni lokið hjá McCartney

Hljómsveitin Vicky 
Pollard komst í frétt-
irnar hjá breska dag-
blaðinu The Sun fyrir 
að vera nefnd í höfuðið 
á persónu í bresku 
grínþáttunum Little 
Britain.

„Þetta er svakalega 
skemmtilegt fyrir 
okkur og það er gaman 
að fá svona umfjöllun,“ 
segir Eygló Scheving 
Sigurðardóttir, söng-
kona Vicky Pollard. „Það er mjög skemmti-
legt hvað við erum búin að fá mikla athygli 
fyrir nafnið okkar úti í Bretlandi. Eftir Ice-
land Airwaves hafði kona samband við 
okkur frá The Sun sem hafði heyrt um 
okkur og síðan fannst Kerrang! Magazine 

við líka voða sniðug, 
þannig að þetta er að 
vekja lukku.“

Tímaritið Scratch 
frá Los Angeles sýndi 
Vicky Pollard einnig 
áhuga eftir Airwaves-
hátíðina og bauð sveit-
inni að vera með eitt 
lag á plötu sem það 
framleiddi í fimm þús-
und eintökum og sendi 
frítt víðs vegar um 
borgina.

Eygló segir að nafnið Vicky Pollard sé 
komið frá Ástrósu bassaleikara sem sé 
svakalegur aðdáandi Little Britain. „Hún 
eiginlega heimtaði að við myndum heita 
þetta, hún er svo mikil frekja, því við vorum 
eiginlega ekki öll sammála,“ segir hún.

Pollard í The Sun
Ný íslensk hljómsveit hefur 
ákveðið að leita til Íslendinga 
vegna vals á nafni hljómsveitar-
innar. „Við höfum verið að velta 
hugmyndum til og frá, og erum 
orðnir illa þjakaðir af valkvíða,“ 
segir trymbillinn Magnús Ingi 
Sveinbjörnsson. „Við treystum 
almenningi betur en vinum og 
fjölskyldumeðlimum sem segja 
bara „já, fínt“ við öllum 
hugmyndum.“

Hljómsveitin nafnlausa 
stefnir á að skemmta á skóla-
böllum í vetur og þarf því 
nafngift fyrir jól. Hún hvetur 
sem flesta til að greiða atkvæði 
á netsíðunni Trymbill.is/
hljomsveit.

Hljómsveit 
leitar að nafni



Aðeins nokkrum klukkutímum 
eftir MTV-verðlaunahátíð, þar 
sem Pete Doherty úr hljóm-
sveitinni Babyshambles 
lýsti því yfir að hafa gefið 
fíkniefni upp á bátinn, 
náðist upptaka af honum 
við heróínneyslu á heimili 
sínu.

Upptakan er tekin 
á farsíma og er 
yfir mínútu löng. 
Þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem 
rokkarinn næst 
á filmu við 
aðfarir sínar, 

en í apríl á síðasta ári birtust 
ljósmyndir af honum að 

sprauta unglingsstúlku. 
Doherty hefur ítrekað 
komist í kast við lögin 
vegna fíkniefnaneyslu 
sinnar og var nýlega 
útskrifaður úr lögskipaðri 

sex vikna fíkniefnameð-
ferð.

Neysla Dohertys 
náðist á myndband Tvöfalda platan Hvarf/Heim með Sigur Rós fær fjórar 

stjörnur í bresku blöðunum Mojo, The Independent, 
Evening Standard, Daily Mail og Sunday Express. 
Einnig fær platan frábæra dóma í NME,  Uncut, The 
Observer og Daily Telegraph.

„Hvarf festir hljómsveitina í sessi sem meistara 
epísks post-rokks á meðan Heim er sérlega viðkvæm 
og minnir á þeirra sérstæðu heimkynni,“ sagði í 
umsögn Daily Telegraph. 

Hvarf/Heim er nýkomin út í tengslum við útgáfu 
tónlistarmyndar Sigur Rósar, Heima, sem einnig hefur 
fengið mjög góða dóma erlendis. Fékk hún til að mynda 
fimm stjörnur í hinum virtu tímaritum Total Film og Q, 
auk blaðsins Mail on Sunday. „Besta tónleikamynd 
allra tíma að mati Total Film. Svona tónlist myndi guð 
gera ef hann væri til,“ sagði í dómi Total Film. Myndin 
fékk einnig fjórar stjörnur í Empire, The Times, Uncut 
og Time Out.

Hvarf inniheldur nýjar upptökur á fimm lögum sem 
voru samin á nokkrum tímabilum í sögu Sigur Rósar. 
Þrjú þeirra hafa aldrei verið gefin út áður en hin tvö, 

Von og Hafsól, eru endurgerðir af lögum af fyrstu 
plötu sveitarinnar, Von. Á Heima eru sex órafmagnað-
ar tónleikaupptökur af lögum af fjórum plötum Sigur 
Rósar. 

Sigur Rós lofuð í bak og fyrir

Gildir til 12. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Falleg og vönduð
borðstofuhúsgögn

í úrvali

Borðstofuborð 69.900kr

Skenkur 59.900kr

Sjónvarpsskápur 39.900kr

Borðstofuskápur 59.900kr

CUBIC
húsgagnalínan

Ef þú kaupir Cubic borðstofuborð, skenk, 

borðstofuskáp og sjónvarpsskáp færð þú 6 stk. 

af SWS106 eða SWS111 stólum í kaupauka.*

*Verðmæti kaupauka allt að 12.990kr pr/stk.

SWS111

SWS106
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BALLS OF FURY kl. 8 - 10
EASTERN PROMISES kl. 10
DARK IS RISING  kl. 6 - 8 
THE HEARTBREAK KID kl. 6

7
16
7
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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

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

!óíbí.rk045
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 

FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
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AKUREYRIÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

VEÐRAMÓT kl. 8 14

THE KINGDOM kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:10 16

HALLOWEEN kl. 10:10 16

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:20 12

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 6 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 7

STARDUST kl. 5:50 10

THE INVASION kl. 8 16

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10:30 7

THE INVASION kl. 10:10 16

DARK IS RISING kl. 6 7

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6 L

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

THE KINGDOM kl. 8 - 10:10 10

MICHAEL CLAYTON kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

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

THE INVASION kl. 8 - 10:30 16

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

HEARTBRAKE KID kl. 8  12

THE BRAVE ONE kl. 10:30 16

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

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROGUE ASSASSIN kl. 5.50, 8 og 10.10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 6 - 600 kr L
EASTERN PROMISES kl. 5.50, 8 og 10.10 16
THE HEARTBREAK KID kl. 8 og 10.10 12

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á
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Eitt af því góða við tónlistarheim-
inn á Íslandi undanfarin ár er að 
samhliða hafa verið í gangi mjög 
ólíkar senur. Harðkjarnasenan 
sem tengist m.a. vefsíðunni 
dordingull.com hefur verið öflug í 
nokkur ár og hefur þróast mikið. 
Ein af þeim sveitum sem hafa 
verið áberandi á þeim vettvangi 
er I Adapt sem nýlega sendi frá 
sér sína þriðju plötu, Chainlike 
Burden sem er hér til umfjöllunar. 
I Adapt er fjögurra manna sveit, 
skipuð Birki sem syngur, Inga sem 
spilar á gítar, Villa bassaleikara 
og Ella trommuleikara. Hún hefur 
verið starfandi frá 2001 og hefur 
vakið nokkra athygli erlendis á 
meðal áhugamanna um þunga og 
harða rokktónlist, hefur m.a. spil-
að töluvert í Evrópu.

Tónlistin á Chainlike Burden er 
ekki beint harðkjarni eins og 
maður á að venjast, heldur er 
þetta kraftmikið þungarokk sem 
teygir sig stundum í átt að klass-
ísku þungarokki. Það eru tíu lög á 
plötunni. Þau eru mishröð, en eiga 
það öll sameiginlegt að vera mjög 
kraftmikil. Platan hefur sterkan 
heildarsvip, en þau lög sem maður 

fær strax á heilann eru fyrsta 
lagið, hið þunga og massífa Future 
In You, Historical Manipulation 
og Sinking Ship sem er eitt af hæg-
ari lögunum og er algjörlega ómót-
stæðilegt. Ég held líka upp á Close 
To Home sem er ein mínúta og 45 
sekúndur af samþjappaðri orku. 
Það er ekki mikil nýjungagirni í 
gangi á plötunni, en þetta eru fín 
lög og vel útfærð.

Hljómurinn á Chainlike Burden 
er frábær. Ég man ekki í svipinn 
eftir flottari hljómi á islenskri 
rokkplötu úr þessum geira. Gítar-

hljómurinn, sem skiptir mestu 
máli í svona tónlist, er magnaður 
og það sama má segja um mátu-
lega rifið bassasándið og djúpt 
trommusándið. Krafturinn í band-
inu skilar sér vel inn á upptökurn-
ar. Söngur Birkis kemur líka vel 
út; það er eins og hann sé að öskra 
í kapp við hljóðfæraleikinn. Text-
arnir eru persónulegir og fullir af 
meiningum.

Á heildina litið er Chainlike Bur-
den fínn gripur. Hálftíma orku-
sprengja sem virkar vel frá fyrstu 
mínútu til þeirrar síðustu.

Hálftíma orkusprengja

Rokkstjarnan Magni Ásgeirsson 
fær góða dóma í veftímaritinu 
Blogcritics.org fyrir fyrstu sóló-
plötu sína Magni, sem er nýkomin 
út erlendis. Þar segir gagnrýnandi 
að Magni virðist hafa gengið í 
gegnum miklar breytingar við 
gerð hennar. „Það er melankólsk-
ur hljómur á plötunni þar sem þrá 
og eftirsjá eru áberandi,“ segir í 
dómnum, þar sem Magna er líkt 
við hljómsveitina REM. „Þótt plat-
an höfði kannski ekki til aðdáenda 

hans sem vilja rokk og ról þá höfð-
ar hún án efa til þeirra sem vilja 
hlusta á mýkri og einlægari tóna 
flutta á tilfinningaríkan hátt. Mér 
fannst þessi plata sýna aðra hlið á 
Magna, sem hingað til hefur komið 
fyrir sem fyndinn náungi með 
afslappað lífsviðhorf.“ 

Þrá, eftirsjá og einlægni

Á annað þúsund eintök af 
fyrstu plötu hljómsveit-
arinnar Sprengjuhöllin, 
Tímarnir okkar, fóru í 
dreifingu á heimasíðunni 
Torrent.is nokkrum dögum 
áður en hún kom út í byrjun 
október.

„Við gerðum athugasemd við 
þennan Svavar [Lúthersson, fram-
kvæmdastjóra Istorrent efh.] og 
mér skilst að allt hafi verið tekið 
út. Við þurfum samt að vera vak-
andi fyrir því ef þetta er að dúkka 
upp aftur og aftur,“ segir Bergur 
Ebbi Benediktsson, söngvari og 
gítarleikari Sprengjuhallarinnar. 
Hann segir að vissulega gæti þetta 
komið sér illa fyrir hljómsveitina 
en vonast til að svo verði ekki. „Ég 
var rosalega glaður að sjá að Páll 
Óskar hafði tjáð sig um þetta,“ 
segir hann.

Fyrirtækið Sena, sem gefur út 
plötu Sprengjuhallarinnar, sendi 
forsvarsmönnum Torrent.is einn-
ig bréf þar sem beðið var um að 
allt efni í eigu Senu yrði fjarlægt 
af síðunni. „Við ákváðum að láta á 
það reyna en þeir hafa ekki fjar-
lægt neitt svo ég viti,“ segir 
útgáfustjórinn Eiður Arnarson, 
sem óttast að þetta muni hafa 
slæm áhrif á sölu plötunnar. „Það 
er enginn vafi en ég er fyrsti mað-
urinn til að viðurkenna að allt 
svona getur haft jákvæð áhrif. Öll 
traffík sem á sér stað á netinu er 
að miklu leyti umframneysla. Það 
eru ekki allir sem sækja plötur á 
netinu endilega að gera það í stað-
inn fyrir að kaupa þær.“
Eiður segist löngu vera hættur að 
kippa sér upp við að tónlist sé 
tekin ófrjálsri hendi á netinu. 
„Sprengjuhöllin var ekki eins-
dæmi á nokkurn hátt en traffíkin 
var mjög mikil þegar hún kom 
út.“

Páll Óskar Hjálmtýsson hótaði í 

samtali við Fréttablaðið í gær 
öllum notendum Torrent.is máls-
sókn sem dreifa nýju plötunni 
hans þar ólöglega. Hann er greini-
lega ekki einn á báti því fjölmarg-
ir innan tónlistargeirans hafa horn 
í síðu Istorrent.
Samtónn, samtök flytjenda og 
hljómplötuframleiðenda, hefur 
þegar lagt fram kæru á hendur 
Istorrent ehf. Gunnar Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri samtak-
anna, vonast til að síðan verði 
bönnuð sem allra fyrst því hún sé 

ólögleg í alla staði. „Við höfum 
sent þessum ágæta manni sem 
rekur þessa síðu bréf um að hann 
sé að sýsla með ólögmætum hætti. 
Því miður hefur þetta tekið alltof 
langan tíma í kerfinu. Finnskur 
dómur sem féll nýlega tekur af öll 
tvímæli um að þetta sé ólöglegt. 
Rauði þráðurinn í gegnum þetta er 
að það þarf heimild rétthafans til 
að setja inn efni og það er ekki 
gert,“ segir Gunnar.

Magnús Kjartansson, framkvæmda-
stjóri Sambands tónskálda og texta-
höfunda og stjórnarmaður Stefs, 
segist skilja áhyggjurnar sem hafa 
verið uppi varðandi síðuna. „Það 
gefur auga leið að þarna er um 
lokað svæði að ræða sem mjög 
mikið af tónlistarfólki hefur ekki 
aðgang að og er kannski beinlínis 
haldið frá. Að menn skuli í skjóli 
hæggengs löggjafa og skilnings-
leysis og kannski kunnáttuleysis 
komast upp með að rækta svona 
neðanjarðarstarfsemi fer ekki vel í 
mig og ég veit að sá hópur fólks sem 
þannig hugsar stækkar óðum,“ 
segir Magnús. 



Verðlaunahátíðin World Music Awards fór fram 
í Mónakó á sunnudag.

World Music Awards fer fram á ári hverju, 
en verðlaunahátíðin miðar að því að heiðra þá 
listamenn sem eru söluhæstir á heimsvísu 
hverju sinni. Að auki eru afhent goðsagna-
verðlaun, eða Legend Award, til tónlistar-
manns sem þykir hafa markað tónlistarheim-
inn með framlagi sínu. Í ár var það söngkonan 
Celine Dion sem hlaut þau verðlaun, en auk 
þess var R&B söngkonan Patti LaBelle 
heiðruð sérstaklega. Leikarinn Julian 
McMahon, úr þáttunum Nip/Tuck, var 
kynnir kvöldsins, og tók þar við hljóð-
nemanum úr höndum Lindsay Lohan sem fór 
með það hlutverk í fyrra. 
Vinningshafi kvöldsins var nýgræðingurinn 
Mika, sem vann fern verðlaun. Hip-hop tónlistar-
maðurinn Akon hlaut sín fyrstu verðlaun á 
hátíðum af þessum toga og Avril Lavigne og 
Rihanna hlutu tvenn verðlaun hvor.

Tónlistarmaðurinn Brynjar Már 
Valdimarsson, eða BMV, er 
kominn í tíunda sætið á topp 40 
listanum í Indónesíu með lag sitt 
Forget About Me. Lagið hefur 
verið fjórar vikur á lista hinnar 
útbreiddu útvarpsstöðvar 
Prambors FM en það fór beint í 
27. sæti á sínum tíma. Á meðal 
þeirra sem eru fyrir neðan BMV 
á listanum eru stjörnur á borð við 
Ian Brown, Celine Dion, Mary J. 
Blige og Seal. 

Indónesía er fjórða fjölmenn-
asta land í heiminum og því er 
þessi góði árangur þar í landi 
vatn á myllu Brynjars á sólóferli 
hans.

Annað lag frá Brynjari, In My 
Place, hafði áður komist í 
toppsætið hjá grísku útvarpsstöð-
inni Radio 1 Serres.

Í tíunda sæti 
í Indónesíu

Tónlistarmaðurinn Magnús Þór 
Sigmundsson, sem nýlega gaf út 
plötuna Sea Son, verður aðal-
gestur Söngvaskáldakvölds á 
Domo í kvöld. Einnig koma 
fram Halli Reynis, Benóný 
Ægisson, Valgeir Skagfjörð og 
fleiri. 

Sérstakur heiðursgestur 
verður hljómsveitin Mama 
Djombo frá Gíneu-Bissá, sem er 
ein þekktasta hljómsveit 
Afríku.  Hún er komin hingað til 
lands til að hljóðrita nýja plötu í 
hljóðveri Sigur Rósar. Eru 
meðlimir hennar vel á annan 
tug. Tónleikarnir hefjast kl. 
20.00 og verða í beinni útsend-
ingu Kastljóssins. Aðgangseyrir 
er 500 krónur. 

Afrískir 
heiðursgestir 

Indípoppsveitin Professor Pez 
frá Bergen í Noregi spilar á 
Organ í kvöld. Fyrsta plata 
Professor Pez, Let us Follow the 
Evil Balloon, kom út 2004. Vakti 
sveitin fljótt athygli fyrir kátínu 
og spilagleði, sem og skemmti-
lega texta sem eiga margir 
hverjir rætur sínar í vísinda-
skáldskap og bernskubrekum. 
Sveitin gaf núna nýverið út sína 
þriðju plötu sem ber heitir 
Hordaland. Professor Pez kemur 
hér við á leið sinni til Bandaríkj-
anna þar sem þau spila í Boston 
og New York auk þess að koma 
fram á indí-hátíðinni Popfest! í 
Northampton, Massachussetts. Á 
Organ koma einnig fram fjörugu 
pönkararnir í Ælu og krútt-
pönksveitin Dýrðin.

Professor Pez á 
Organ í kvöld

Verðlaunahátíð í Mónakó

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu 34 Akureyri

Aðalstræti 27 Ísafi rði + www.a4.is

Pantanasími 515 5100 + Fax 515 5101

Hann er kominn út!

Nýi vörulistinn okkar inniheldur fjölbreytt úrval af vörum fyrir 
skrifstofuna, skólann og heimilið.

Pappírsvörur • Pökkun og útsending • Skriffæri og leiðréttingarvörur 
Límvörur • Föndurvörur • Náms- og kennslugögn • Á og við skrifborð 
Skjalavarsla • Fundir, ráðstefnur og framsetning • Blek- og dufthylki 
Tölvufylgihlutir • Skrifstofutæki • Skrifstofuhúsgögn • Ýmsar nauðsynjar

Útgáfutilboð fylgir nýja vörulistanum okkar.
Allt að 50% afsláttur.



Getum alveg sagt að tímabilið sé búið hjá mér

Barcelona getur farið 
langt með að tryggja sér sæti í 
sextán liða úrslitum Meistara-
deildar Evrópu með því að vinna 
Rangers á heimavelli í kvöld. 
Ensku liðin Manchester United 
og Arsenal geta bæði stigið einu 
skrefi lengra og gulltryggt far-
seðilinn sinn.

Eiður Smári Guðjohnsen fékk 
mikið hrós fyrir frammistöðu 
sína í fyrri leik Rangers og 
Barcelona á Ibrox fyrir tveimur 
vikum en hefur síðan verið á 
varamannabekk liðsins. 

Eiður Smári er í hópnum fyrir 
seinni leik liðanna á Nou Camp í 
kvöld en þykir ekki líklegur 
kandídat í byrjunarliðið í kvöld. 
Fílabeinstrandarmaðurinn Yaya 
Toure er kominn aftur til baka 
úr meiðslum og hefur byrjað 
síðustu leiki á miðjunni ásamt 
þeim Xavi og Andres Iniesta. 

Eiður Smári hefur komið inn á 
sem varamaður í síðustu leikj-
um, leysti Toure af eftir 61 mín-
útu í 2-0 sigri á Almeria og eftir 
70 mínúur í 1-1 jafntefli við 
Valladolid og lék síðan síðustu 
sex mínúturnar í 3-0 sigri liðsins 
á Real Betis á sunnudaginn.

„Það verður líkamlega erfitt 
að mæta Rangers en okkar 
markmið er klárt. Við verðum 
að spila okkar leik og ná í þrjú 
stig,“ sagði umræddur Toure 
fyrir leikinn.

Það var allt annað að sjá til Bar-
celona-liðsins um síðustu helgi og 
munaði þar miklu um framlag 
þeirra Thierrys Henry og Ron-
aldinhos sem hafa verið gagn-
rýndir nokkuð. Henry skoraði eitt 
dæmigert mark frá Arsenal-dög-
unum og brasilíski snillingurinn 
minnti á sig með því að skora 
tvisvar beint úr aukaspyrnu. 

Manchester United fær 
Dynamo Kiev í heimsókn og 
getur komist í 16 liða úrslitin 
með því að vinna leikinn ef Sport-
ing Lissabon tekst ekki að vinna 
Roma á heimavelli á sama tíma.  
United er með fullt hús eftir 
fyrstu þrjá leikina og því með 
annan fótinn í næstu umferð.

Arsenal fer einnig áfram með 
sigri í kvöld en liðið sækir Slavia 
Prag heim. Það má búast við að 
Tékkarnir ætli sér að hefna fyrir 
niðurlæginguna í London fyrir 
hálfum mánuði þegar Arsenal 
vann 7-0 stórsigur.

Spennan er öllu meiri í G-riðli 
þar sem Internazionale, Fener-
bahçe og PSV eru í hörku keppni. 
Internazionale  tekur á móti 
botnliði CSKA Moskva á sama 
tíma og Fenerbahçe fær PSV í 
heimsókn til Tyrklands.

Búist við því að Eiður byrji á bekknum

Meistaradeild Evrópu:

Icelandair er 
samstarfsaðili
West Ham og 
býður ferðir á 
alla heimaleiki 
liðsins í vetur.
Fjölmargir
leikir framundan, 
s.s. á móti 
Liverpool.
Blackburn og
Birmingham.

24.–26.
NÓVEMBER

W W W. I C E L A N DA I R . I S

52.800 KR.

Verð á mann
í tvíbýli frá

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

 Fjórða umferð riðla-
keppni Meistaradeildar Evrópu í 
fótbolta hófst í gær með átta leikj-
um. Óvæntustu úrslitin áttu sér 
stað í a- og b-riðli þar sem að 
Liverpool setti met í Meistara-
deildinni og Rosenborg hélt áfram 
að hrella Valencia. 

Það var ljóst strax í byrjun að 
Liverpool ætlaði sér ekkert nema 
sigur í leiknum gegn Besiktas og 
Peter Crouch fagnaði því að fá 
loksins tækifæri í byrjunarliði 
Liverpool með því að skora eftir 
20 mínútuna leik, en fimm mínút-
um áður hafði tréverkið þegar 
bjargað Tyrkjunum, eftir skot 
Yossi Benayoun. Ísraelinn Ben-
ayoun var aftur á ferðinni eftir 
rúmlega hálftíma leik og þá brást 
honum ekki bogalistin og skoraði 
annað mark Liverpool með góðu 
skoti eftir undirbúning Andriys 
Voronin. Liverpool hélt áfram að 
sækja stíft út fyrri hálfleik án 
þess þó að skora og staðan því 2-0 
þegar flautað var til leikhlés. Óhætt er að segja að flóðgáttir 

hafi opnast í síðari hálfleik, en 
snemma í hálfleiknum bætti 
Benayoun við tveimur mörkum á 
stuttum kafla fyrir Liverpool og 
fullkomnaði þar með þrennu sína í 
leiknum. Fyrirliðinn Steven Gerr-
ard var ekki orðinn saddur og 
bætti við fimmta markinu þegar 
20 mínútur voru til leiksloka. 
Liverpool var hins vegar ekki hætt 
og varamaðurinn Ryan Babel 
bætti tveimur mörkum í sarpinn, 
en í seinna markinu var skotið í 
hann og inn í markið og þetta var 
svo sannarlega dagur Liverpool. 
Peter Crouch bætti svo áttunda 
markinu við á lokamínútum leiks-
ins og sínu öðru marki kvöldsins 
og tryggði Liverpool stærsta sigur 
í sögu Meistaradeildarinnar.

Liverpool komst með sigrinum 
upp fyrir Besiktas og er sem 
stendur í þriðja sæti A-riðils 

aðeins fjórum stigum á eftir portú-
galska liðinu Porto sem vann 
Marseille í gær.

 Norska liðið Rosenborg kom 
knattspyrnuáhugamönnum í opna 
skjöldu þegar liðið pakkaði 
spænska stórliðinu Valencia 
saman á heimavelli sínum, 2-0, í 
síðustu umferð Meistaradeildar-
innar. Norðmennirnir héldu áfram 
að koma á óvart í gær á Mestalla 
leikvanginum og Steffen Iversen 
kom Rosenborg yfir eftir hálftíma 
leik og hafði þá stuttu áður átt skot 
í stöng.

Í seinni hálfleik bætti Steffen 
Iversen svo við öðru marki fyrir 
gestina og tryggði Norðmönnun-
um sigur í fyrsta leik Valencia 
undir stjórn Ronald Koeman. Ros-
enborg er sem stendur í öðru sæti 
B-riðils á eftir Chelsea sem gerði 
jafntefli við þýska liðið Schalke í 
gær.

Liverpool slátraði Besiktas og setti nýtt met í Meistaradeildinni og norska liðið-
Rosenborg vann Valencia í fyrsta leik liðsins undir stjórn Ronald Koeman.





 Afturelding 2 er komið 
í átta liða úrslit í Eimskipsbikar 
karla í handbolta eftir sigur á 
úrvalsdeildarliði ÍBV í 32-liða 
úrslitum og sigri gegn Fram 2 í 
16-liða úrslitum. 
Liðið kallar sig Júmboys en spilar 
undir merkjum Aftureldingar og 
hefur þegar skákað aðalliði 
félagsins í keppninni. „Það er 
stutt í úrslitaleikinn og við sjáum 
til hvernig fer,“ sagði Bjarki 
Sigurðsson, þjálfari aðalliðs 
Aftureldingar og leikmaður 
Júmboys, í léttum dúr.

Júmboys sló 
aðalliðinu við  Jón Ingi Þorvaldsson keppti 

um síðustu helgi á seinni hluta 
haustmótaraðar Formula Palmer 
Audi á Snetterton brautinni í 
Norfolk á Englandi þar sem keppt 
var um McLaren Autosport 
BRDC-verðlaunin. Í fyrstu 
keppninni í fyrradag ræsti Jón 
Ingi í 20. sæti og kom í markið í 
sama sæti. Í annarri keppninni 
ræsti hann í 21. sæti og endaði í 
19. sæti. Besta árangri sínum náði 
Jón Ingi í þriðju keppninni þar 
sem hann ræsti í 19. sæti og vann 
sig upp í 17. sætið. Jón Ingi 
endaði mótaröðina með 16 stig í 
22. sæti af 27 keppendum. 

Jón Ingi í 22. 
sæti í Norfolk

Jón Arnór Stefánsson 
stendur sig vel með Lottomatica 
Roma í ítölsku úrvalsdeildinni í 
körfubolta og hefur skorað 10,9 
stig að meðaltali í fyrstu átta 
leikjum tímabilsins. Í sigurleik 
liðsins um síðustu helgi sýndi Jón 
Arnór mikinn andlegan styrk 
með því að setja niður öll sex víti 
sín á úrslitastundu í lokaleikhlut-
anum.

Þetta er þriðja tímabil Jóns 
Arnórs á Ítalíu en hann lék með 
Carpisa Napoli 2005/06 og svo 
með Lottomatica eftir áramót á 
síðasta tímabili. Jón Arnór skilar 
í vetur sínum bestu tölum en 10,9 
stig, 3,1 frákast og 2,3 stoðsend-
ingar eru hæstu meðaltöl hans í 
deildinni frá upphafi. 

Jón Arnór hefur líka aldrei hitt 
betur úr þriggja stiga skotum 
þrátt fyrir að taka nú mun fleiri 
langskot en á hinum tímabilunum 
tveimur. Jón Arnór hefur skorað 
2,1 þriggja stiga körfu að meðal-
tali í leik og hitt úr 40,5 prósent-
um skota sinna fyrir utan þriggja 
stiga línuna. 

Jón Arnór hefur bætt sig gríð-
arlega í framlagi frá því í fyrra 
þegar hann var stóran hluta tíma-
bilsins að vinna sig út úr meiðsl-
um sem hann varð fyrir í lands-

leik um haustið. Svo skemmtilega 
vill til að Jón Arnór, sem skilaði 
69 framlagsstigum í 22 leikjum 

með Rómarliðinu í fyrra, hefur 
þegar náð að jafna þann árangur.

 Jón Arnór var með 3,1 fram-
lagsstig að meðaltali í fyrra en 
hefur skilað 9,9 framlagsstigum 
til síns liðs það sem af er vetri.

Það má heldur ekki líta fram-
hjá frammistöðu Jóns Arnórs í 
Evrópukeppninni en í fyrstu 
tveimur leikjum Lottomatica í 
Euroleague hefur Jón Arnór 
skorað 19,5 stig að meðaltali og 
er sem stendur tíundi stigahæsti 
leikmaður keppninnar til þessa. 

Jón Arnór spilaði sex leiki í 
Euroleague í fyrra og var þá með 
6,3 stig að meðaltali í leik en hann 
hefur þegar skorað einu stigi 
meira í fyrstu tveimur leikjunum 
en hann gerði í öllum sex leikjum 
sínum í fyrra. Hann er fyrsti 
íslenski leikmaðurinn til þess að 
spila í Euroleague sem er sterk-
asta keppni evrópskra félagsliða 
í dag.

Einn besti félagi Jóns Arnórs í 
ítalska liðinu er danski landsliðs-
maðurinn Christian Drejer en 
lengi var talað um þá jafnaldrana 
sem tvo af hæfileikaríkustu 
körfuboltamönnum Norðurlanda. 
Það er ljóst að koma Drejers 
hefur haft góð áhrif á leik okkar 
manns.

Besta tímabilið hjá Jóni Arnóri
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 Nýliðar Fjölnis úr Graf-
arvogi eru heldur betur byrjaðir 
að styrkja hóp sinn fyrir átökin í 
Landsbankadeild karla í fótbolta 
næsta sumar og gengu frá samn-
ingum við tvo nýja leikmenn í gær. 
Ágúst Þór Gylfason kom til liðsins 
frá KR og Óli Stefán Flóventsson 
kom frá Grindavík og ljóst er að 
leikmennirnir eiga eftir að styrkja 
lið Fjölnis mikið enda báðir með 
mikla reynslu af því að spila í 
efstu deild. 

„Okkur var það vitanlega ljóst 
þegar við unnum okkur upp í efstu 
deild síðasta sumar að við vorum 
með reynslulítið lið í höndunum 
og eitt af okkar markmiðum fyrir 
komandi tímabil yrði að ná í leik-
menn sem höfðu reynslu af því að 
spila í efstu deild. Leikmenn sem 
gætu þá miðlað reynslu sinni til 
okkar unga liðs og myndu skapa 
betri heildarmynd á liðið,“ sagði 
Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis. Hann telur Fjölnisliðið 
hafa dottið í lukkupottinn með 
nýju leikmönnunum. 

„Ágúst og Óli Stefán eru nátt-
úrulega algjörir draumaleikmenn 
hvað varðar það sem við vorum að 

leita að. Báðir eru þeir sterkir per-
sónuleikar, með mikið keppnis-
skap og góða reynslu og það er 
mikil hamingja í okkar herbúðum 
að hafa klárað þetta mál,“ sagði 
Ásmundur og staðfesti einnig að 
samningaviðræður við þá leik-

menn Fjölnis sem voru orðnir 
samningslausir gengju vel. 

„Meginmarkmiðið fyrir utan 
það að fá reynslumeiri menn inn í 
dæmið var að halda þeim leik-
mannahópi sem stóð sig svo vel 
síðasta sumar og mér skilst að það 

gangi mjög vel fyrir sig hjá stjórn 
félagsins. Ég á heldur ekki von á 
öðru en að lánsmennirnir Sig-
mundur Pétur Ástþórsson, FH, og 
Ragnar Heimir Gunnarsson, 
Breiðabliki, muni báðir vera 
áfram hjá okkur, en þeir eru sem 
stendur samningslausir við sín 
lið,“ sagði Ásmundur augljóslega 
glaður með stöðu mála.

Ágúst Þór Gylfason, 36 ára, 
hefur spilað 175 leiki í efstu deild 
með KR, Fram og Val auk þess að 
hafa verið í atvinnumennsku 
erlendis og kemur því með gríðar-
lega reynslu inn í Fjölnisliðið. 

„Fjölnir er náttúrulega lið sem 
er á uppleið og það er mikil og góð 
uppbygging hjá liðinu og spenn-
andi að fá að taka þátt í því,“ sagði 
Ágúst í viðtali við Fréttablaðið í 
gær.   

Óli Stefán Flóventsson, 31 árs, 
hefur spilað 183 leiki í efstu deild 
fyrir Grindavík og búinn að vera 
lykilmaður hjá Grindavík undan-
farin ár. Óli var meðal annars fyr-
irliði og spilaði alla 22 leiki Grinda-
víkurliðsins sem sigraði í 1. 
deildinni síðastliðið sumar.  

Fjölnir fékk góðan liðsstyrk í gær þegar liðið gerði samninga við Ágúst Þór Gylfason og Óla Stefán 
Flóventsson. Ásmundur Arnarsson þjálfari gat ekki leynt ánægju sinni með þessa tvo sterku leikmenn.

 Alex Ferguson hélt í gær 
upp á 21 árs afmæli sitt sem 
stjóri Manchester United en hann 
tók við stjórastöðunni af Ron 
Atkinson 6. nóvember 1986. 

Ekki gekk allt of vel framan af 
og Ferguson segir í dag að 
varamaðurinn Mark Robins hafi 
bjargað starfi hans með því að 
skora sigurmark í framlengingu 
gegn Oldham í endurteknum 
undanúrslitaleik bikarsins 
1989/1990. United fór alla leið og 
vann bikarinn, vann sinn fyrsta 
meistaratitil í 26 ár vorið 1993 og 
síðan þrefalt sex árum síðar. 

Ferguson hætti við að hætta 
fyrir fimm árum og í dag segist 
hann eiga nóg eftir. Manchester 
United hefur nú unnið 27 titla 
undir stjórn þessa 66 ára gamla 
Skota, þar af meistaratitlinn níu 
sinnum.

21 ár síðan 
hann tók við
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Einkaleyfastofa skoðar mál tveggja Tolla

Hin fjögurra ára gamla Hekla 
María Arnardóttir færði Akranes-
deild Rauða kross Ísland gjöf á 
dögunum. Um var að ræða 
tæplega 1.500 krónur sem stúlkan 
hafði unnið sér inn með hunda-
súrusölu í sumar. „Þetta byrjaði 
þannig að ég vissi ekki alveg hvað 
ég ætti að gera eftir mat. Ég 
nennti ekki að fara inn og ná í 
eitthvað þar þannig að ég fór bara 
í móann og tíndi hundasúrur,“ 
segir Hekla María um upphaf 
viðskiptanna. „Svo fór ég að selja 
þær til að ég gæti fengið peninga 
til baka og farið með þá í Rauða 
krossinn. En áður en þetta gerðist vissi ég aldrei hvað 
ég ætti að borða þegar ég var úti. Svo vissi Matthildur 
vinkona mín að það væru til hundasúrur. Þess vegna 
borða ég hundasúrur í eftirmat, mér finnst þær svo 

súrar og góðar.“ Upphaflega gekk 
Hekla í hús og seldi hundasúrurn-
ar en nýtti svo tækifærið á 
Írskum dögum á Akranesi þegar 
fólk í götunni hennar safnaðist 
saman í svokölluðu götugrilli. 
„Næstum því allir keyptu. Þær 
kostuðu hundrað kall en sumir 
gáfu mér meira og aðrir minna. 
Það var svolítið gott af því þá var 
þetta ekki alltaf sama talan.“ Hún 
segist ekki hafa verið í vafa um 
hverjir ættu að fá ágóðann. „Ég 
vildi gefa Rauða krossinum 
peninginn af því þá fá börnin sem 
eiga bágt pening frá mér. Börn í 

öllum heimsins löndum. Þá geta þau keypt sér föt og 
dót og mat,“ segir Hekla María og hlær þegar 
blaðamaður spyr hvort hún haldi að þau muni kaupa 
sér hundasúrur. „Nei, þau tína þær bara.“

Seldi hundasúrur fyrir hundraðkall

„Ég má ekkert tjá mig um þessar 
tvær myndir og er bundin algjör-
um trúnaði við framleiðendurna,“ 
segir Heba Þórisdóttir, förðunar-
sérfræðingur í Hollywood, en hún 
mun sjá um förðun bandarísku 
stórleikkonunnar Scarlett Johans-
son í næstu tveimur myndum henn-
ar. 

He‘s Just Not That Into You og 
The Spirit verða því sjötta og sjö-
unda myndin þar sem Heba sér 
algjörlega um förðun Scarlett en 
saman höfðu þær unnið að mynd-
um á borð við The Island, The 
Prestige og The Other Boleyn Girl. 
Sú síðastnefnda er reyndar mikið 
búninga- og förðunardrama og 
reyndi því töluvert á hæfileika 
Hebu en meðal annarra leikara í 
myndinni eru Eric Bana og Natalie 
Portman. Í viðtali sem Fréttablaðið 
átti við Hebu fyrir einu og hálfu ári 
kom fram að þegar hún og Scarlett 
hittust fyrst við gerð The Island 
hefði farið svo vel á með þeim að 
Scarlett vildi helst enga aðra en 
Hebu fyrir myndir sínar. Og 
það hefur nú komið á daginn. 

Heba verður ekki síður 
umkringd stjörnum við næstu 
tvær kvikmyndir en meðal 
leikara í He‘s Just Not That 
Into You eru Vina-leikkonan 
Jennifer Aniston, Jennifer 
Connelly og Ben Affleck. 
Stórstjörnuflotinn er engu 
minni í The Spirit en þar koma 
við sögu leikarar á borð við Evu 
Mendez og Samuel L. Jackson en 
leikstjóri þeirrar myndar er Frank 
Miller, hugmyndasmiðurinn á bak 
við Sin City. Og förðunarfræðing-
urinn viðurkennir að það sé óneit-
anlega gott að vera kominn í svona 
náið samstarf við Scarlett, sem er 
ein eftirsóttasta leikkona heims 
um þessar mundir. „Já, því er ekki 
hægt að neita,“ segir Heba, sem 
hefur einnig unnið náið með Cate 
Blanchett.

Förðunarsérfræðingar vinna 
náið með leikurunum og í raun má 

segja að stjörnurnar leggi allt sitt 
traust á þá að þeir komi sem best 
út fyrir framan tökuvélarnar. Og 
svo vel þykir Hebu hafa tekist upp 
með Scarlett og Cate að tímaritið 
WWD-Beauty, sem er eitt virtasta 

tískutímarit Bandaríkjanna, valdi 
Hebu besta förðunarsérfræðing-
inn í Hollywood, og fáum tækist að 
koma fegurð leikkvennanna jafn 
vel til skila á hvíta tjaldið og Hebu.

„Klæðaburður-
inn einkennist 
nú væntan-
lega svolítið af 
því að ég var 
ólétt. Ég held 
ég hafi samt 
aldrei alveg 
vitað hvað 
var í tísku á 
hverjum tíma. 
Ég myndi ekki 
halda að ég 

gæti verið fulltrúi tískunnar á 
neinum tíma lífs míns. Nema 
kannski þegar ég var lítil og var 
klædd í hippaföt, en það var þá 
tíska foreldranna.“

Listamaðurinn Tolli Morthens 
sótti um það í sumar að 

fá nafn sitt viður-
kennt sem vöru-
merki hjá Einka-

leyfastofu. 
Umsókninni 
hefur hins vegar 

verið andmælt 
af 

Þorleifi Björgvinssyni, sem rekur fyrirtæk-
ið Tolla, sem sérhæfir sig í merkingum á 
fatnaði og gjafavöru. Þegar sótt er um vöru-
merki hjá Einkaleyfastofu gefst umsækj-
endum kostur á að haka við þá vöru- eða 
þjónustuflokka sem merkið á að ná yfir. Tolli 
Morthens tilgreindi þar meðal annars fatn-
að, skó og húfur, og það er þetta sem Þorleif-
ur er ósáttur við. „Við látum sauma fyrir 
okkur peysur og boli, með okkar merki í 
hálsmálinu, og erum meira að segja með 
merkt svæði í þó nokkrum búðum þar sem 

við seljum undir okkar vörumerki, Tolli,“ 
útskýrir hann. „Ég er að andmæla því að 

hann sæki um einkaleyfi á fram-
leiðslu á fötum og annarri vöru 

undir þessu nafni, sem ég hef verið með í 
gangi í rúm þrjú ár undir sama nafni. Svo 
hef ég sjálfur nú verið kallaður Tolli frá 
árinu 1947,“ bætir Þorleifur hlæjandi við. 

Tolli Morthens segist sækjast eftir því að 
fá einkarétt á sínu merki, eða „lógói“. „Það 
truflar mig ekkert þó að hann [Þorleifur] 
selji undir þessu nafni,“ segir hann. „Ég vil 
fá vörumerki á lógóið mitt. Það er svo fal-
legt, og grafíkin algjört meistaraverk,“ segir 
Tolli. 

Hjá Einkaleyfastofu fengust þær upplýs-
ingar að ekki væri alfarið unnt að skilja að 
nafn og merki, það fari eftir því hvaða nafn 
það er sem komi fyrir í merkinu og hvort það 
hafi sterk sérkenni eða ekki. Mál Tollanna 
tveggja er nú til meðferðar hjá Einkaleyfa-
stofu, og segist Tolli Morthens bíða niður-
stöðunnar pollrólegur. „Þetta hefur bara sinn 
gang,“ segir hann. 

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.
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Fólk af landsbyggðinni er mikið 
skemmtilegra en það sem kemur 

úr bænum.“ Þessi fullyrðing hrökk  
upp úr samstarfsmanni mínum í 
hádegishléi fyrir skemmstu. Við 
matarborðið sátu Þingeyingur, Aust-
firðingur, Borgfirðingur, Vestfirð-
ingur og Landeyingur eða „dreifar-
ar“ eins og slíkur hópur er oft 
kallaður einu nafni. Þykir mér það 
reyndar algerlega fáránlegt að til sé 
samheiti yfir fólk frá svo ólíkum 
stöðum og alveg öruggt merki um að 
landafræðikennslu hafi farið hnign-
andi í grunnskólum. Þótt sjálf hafi 
ég reyndar ekki byrjað að gera 
skarpan greinarmun á Reykjavík, 
Garðabæ og Seltjarnarnesi fyrr en 
um aldamótin, enda um samvaxið 
fyrirbrigði að ræða.

fulltrúar landsbyggðarinnar 
kinkuðum kolli við athugasemdinni 
og teyguðum mjólk til að ná að 
kyngja mötuneytismatnum. Við full-
yrtum öll að við værum hreinlega 
miklu áhugaverðara fólk heldur en 
það sem hefði alið manninn á höfuð-
borgarsvæðinu. Þóttu mér þessar 
staðhæfingar hverju orði sannari og 
hunsaði algerlega þá staðreynd að 
sambýlismaður minn og sonur til-
heyrðu þeim hópi fólks sem við sögð-
um óáhugavert og þröngsýnt.

var eins og flóðgáttir brystu í 
þessu matartíma. Áralöng gremja 
sem við höfðum alið í brjósti okkar 
frá því við komum í bæinn sem ungl-
ingar til að sækja okkur æðri mennt-
un var færð í orð. Við minntumst 
þess tíma með sársauka þegar við 
neyddumst til að læra að þvo af 
okkur langt fyrir aldur fram, leituð-
um að húsnæði meðal okrandi borg-
arbúa og lifðum á núðlusúpu vetur-
langt á meðan barnalegt liðið af 
höfuðborgarsvæðinu vældi um að fá 
bíl foreldra sinna lánaðan svo það 
þyrfti ekki ganga í skólann. 

en matartímanum lauk höfð-
um við róast og jafnvel orðin reiðu-
búin að viðurkenna að til væri gott 
fólk af höfuðborgarsvæðinu. Þar að 
auki gæti eitthvað verið til í því að 
sumt fólk utan af landi væri svolítið 
hallærislegt. Ég minntist orða fyrr-
um bekkjarbróður míns, sem nú er 
fasteignasali, sem eitt sinn tjáði mér 
að einkenni sveitavarga væri að vilja 
einungis kaupa íbúðir í 101. Allt kúl 
vantaði hreinlega í önnur númer, 
sem notuð eru til að auðvelda flokk-
un á pósti. Þetta væri fólk sem mótað 
hefði sjálfsmynd sína og skilning í 
gegnum íslenskar kvikmyndir þar 
sem flestir leikstjórar þeirra virðast 
sannfærðir um að í sveitum og smá-
bæjum landsins vilji fólk bara stunda 
sifjaspell og drekkja ólyfjan. Mestu 
miðbæjarrotturnar eru líklega oft á 
tíðum sveitalubbar á flótta undan 
sjálfum sér en staðráðnir í að sigra 
Kaffibarinn.

Að sigra 101

www.toyota.is
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Auris Dísil - Með vetrarpakka

Ég er tilbúinn fyrir veturinn

Ég vil finna fyrir öryggi þegar ég keyri bílinn minn. Auris er einn 
öruggasti bíllinn í sínum flokki samkvæmt árekstrarprófum. Bæði fyrir 
ökumann og farþega. 

Ég ber mikla umhyggju fyrir umhverfinu. Toyota D-4D dísilvélin leysir 
mun minna af koltvísýringi út í andrúmsloftið en sambærilegar bensín-
vélar. Hún er hljóðlát en jafnframt aflmikil. Vélin eyðir litlu sem engu.
5 lítrum á hundraðið. 

Auris Dísil kemur undirbúinn fyrir veturinn frá umboðinu. 
Hann kemur á hágæða vetrardekkjum og að sjálfsögðu fylgja 
sumardekkin með í skottinu. 

Þessi hlutir skipta mig máli. Hvað með þig?

Verð frá 2.030.000 kr.

Verð miðast við Auris Dísil Terra


