
Smáa lý

Guðrún Jóhannsdóttir matgæðingur hefur skrifað
tvær handhægar matreiðslubækur, Hollt og ódýrt og 
Hollt og fljótlegt sem Salka gefur út.„Í mínum huga er hollur matur fyrst og fremst fólginn í 

fjölbreytni,“ segir Guðrún sem er óhrædd við að prófa nýj-

ungar í matargerð og lítur á það sem ævintýri að fara í sér-

staka leiðangra að leita að kryddi.Lesendur Fréttablaðsins þekkja Guðrúnu að góðu. Hún

hefur verið með matarpistla og uppskriftir í blaðinu í rúm

þrjú ár undir yfirskriftinni Til hnífs og skeiðar. Lengi vel

miðuðust hráefniskaup við þúsundkallinn og hafa áreiðan-

lega margir blessað Guðrúnu í huganum fyrir lækkaðan

matarreikning. Nú eru þessar uppskriftir komnar út á bók

sem heitir Hollt og ódýrt.„Sumar uppskriftirnar hafði ég notað sjálf í mörg ár en

aðrar voru þróaðar næstum jafnóðum með tilraunastarf-

semi því ég hef alla tíð verið forvitin og óhrædd við að prófa

mig áfram. Mér þykir gaman að sækja í matreiðsluhefðir 

annarra landa og gera mínar útfærslur á réttunum og finnst

líka frábært hversu framboð af góðu og fjölbreyttu hráefni

hefur aukist hér á landi. Í þeim meðbyr sem ég haft í sam-

bandi við pistlana finn ég að margir eru opnir fyrir því að

prófa uppskriftir og spennandi krydd úr fjarlægum álfum.

Mér finnst hugmyndin um að ferðast með bragðlaukunum

heillandi.“
Spurð hvernig gangi að halda kostnaði niðri en vera samt 

með framandi hráefni svarar hún: „Margt af því sem til-

heyrir ítalskri og austurlenskri matargerð er frekar ódýrt

en í bókinni Hollt og fljótlegt einskorða ég mig ekki bara

við ódýru uppskriftirnar.   Guðrún tekur sjálf myndirnar í bækurnar. „Þegar ég 

byrjaði á pistlunum þá vildi ég ekki binda mig við að fá ljós-

myndara á ákveðnum tíma heldur elda réttinn þegar það

hentaði mér og innblásturinn kom. Ég hafði föndrað við

ljósmyndun og ákvað að taka myndirnar sjálf. Svo hefur

það þróast yfir í mikla ástríðu og áhuga á matarljósmynd-

un. Það má því segja að hér sé algert tilraunaeldhús.“
Guðrún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskrift að 

ítölskum tvíbökum á bls. 6.
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Tvíburarnir Arnar og 
Bjarki Gunnlaugssynir hyggjast, 
með hjálp nokkurra fjárfesta, 
byggja hótel í miðborg Glasgow í 
Skotlandi. Hótelið á að rísa við 
Bath Street í hjarta borgarinnar 
og verður með rúmlega fimmtíu 
herbergjum. Arnar vildi sem 
minnst láta eftir sér hafa um 
málið en staðfesti þó að þeir 
ætluðu sér að byggja á umræddri 
lóð.

Hyggjast byggja 
hótel í Glasgow

 Útlit er fyrir að fyrir-
tækjum sem færa ársreikning og 
gera upp í erlendri mynt fjölgi um 
nær 80 á þessu ári. Aldrei hafa 
jafnmargir sótt um samkvæmt 
upplýsingum frá Ársreikninga-
skrá.

Í umsóknum um erlenda 
færslumynt má merkja stóraukna 
hlutdeild evrunnar, en hingað til 
hefur Bandaríkjadalur verið meira 
áberandi meðal félaga sem fengið 
hafa heimild til að gera upp í 
annarri mynt en krónu. Af 53 
umsóknum sem bíða afgreiðslu hjá 
Ársreikningaskrá vilja 45 félög 
taka upp evru. 

Aldrei fleiri í 
erlenda mynt

Þeir verða sífellt nýrri 
bílarnir sem skilað er inn í endur-
vinnslu til Hringrásar við Sunda-
höfn í Reykjavík. Flestir bílarnir 
eru sjö til átta ára gamlir og eru 
margir hverjir jafnvel gangfærir.

Að sögn Einars Ásgeirssonar, 
framkvæmdastjóra Hringrásar, eru 
til dæmi þar sem bílum hefur verið 
ekið á haugana og skildir eftir þar.

„Þessir bílar eru nú flestir eitt-
hvað smá bilaðir eða þarfnast við-
halds. Fyrir örfáum árum var farið 
með bilaða bílinn í viðgerð, en nú er 
honum bara hent og nýr keyptur í 
staðinn, enda nægt framboð á bílum 
og aðgengi að lánsfé gott,“ segir 
Einar.

„Það er einfaldara í dag að henda 
bara og kaupa nýtt og það er það 
sem fólk vill, kaupa nýrra og losa 
sig við það gamla. Svo er líka mikið 
framboð á notuðum bílum sem 
lækkar verðið á markaðnum. 
Þannig að það borgar sig í mörgum 
tilfellum að kaupa sér nýrri bíl en 
að láta gera við gamla bilaða 
bílinn.“

Einar segir fjölda bíla sem 
skilað er inn til endurvinnslu hafa 
aukist jafnt og þétt síðastliðin ár. 
Þegar mest láti sé fjöldi þeirra um 
fjögur hundruð á mánuði, eða tæp-
lega fimm þúsund bílar á ári.

Auk fyrrgreindra ástæðna nefnir 
Einar að bílar séu ekki eins 

endingargóðir eins og þeir voru á 
árum áður. „Bílaframleiðendur 
eru ekki að framleiða bíla eins og 
áður, sem entust og entust. Núna 
keppast þeir við að hafa vöruna 
sem ódýrasta og það skilar sér í 
minni gæðum og styttri endingar-
tíma.“

Bílar sem koma inn til Hring-
rásar í endurvinnslu eru olíu- og 
vökvatæmdir, rafgeymar eru fjar-
lægðir og dekk tekin undan. Þá er 
bíllinn klipptur og pressaður og 
verður hann að endingu um einn 
rúmmetri að stærð. Hann er svo 
sendur ásamt öðru brotajárni úr 
landi í bræðslu.

-

Nýlegir bílar skildir 
eftir á ruslahaugum
Bílar sem skilað er í endurvinnslu eru flestir sjö til átta ára gamlir. Hátt í fimm 
þúsund bílum fargað á ári. Lítið biluðum bílum hent í stað þess að gert sé við þá.

 „Frá því á síðasta ári hefur orðið mikil 
vakning meðal karlmanna á kostum brasilísks 
vax,“ segir Hafrún María Zsoldos, starfsmaður í 
Cera snyrtihúsi. 

Brasilískt vax er notað til að fjarlægja öll 
líkamshár í kringum kynfæri. „Það hljómar 
kannski sársaukafullt en það er það ekki,“ segir 
Hafrún. Hún segir margar konur á Íslandi hafa 
uppgötvað kosti þessarar snyrtingar en karlar hafi 
verið seinni að taka við sér. 

„Þegar ég vann úti í Ástralíu var ótrúlega mikið 
að gera hjá mér við að vaxa hermenn. Þeir voru 

allir mjög flottir og þótti þetta sjálfsagður hluti af 
því að líta vel út. Hér eru menn enn að nota 
rakvélar og sköfur þarna niðri, þeir átta sig ekki á 
því að við það myndast oddhvassir broddar sem er 
ekki gaman að,“ útskýrir hún. 

Segir Hafrún karlmenn á öllum aldri koma til 
sín í snyrtingu eða allt frá rúmlega tvítugu til 
sjötugs. „Það er bara þannig að þeir sem prófa 
verða alveg háðir þessu. Hárin sem koma á eftir 
eru svo mjúk og allt verður miklu þægilegra, 
gjörólíkt því sem gerist þegar menn notast við 
rakstur,“ segir Hafrún.

 Akureyringar bíða nú 
eftir frosti svo að snjóvélarnar í 
Hlíðarfjalli geti hafið snjófram-
leiðslu fyrir veturinn. 

Vélarnar hafa framleitt snjó 
fyrir skíðafólk bæjarins allt frá 
árinu 2005. Vélarnar, sem eru sjö 
talsins, eru mjög afkastamiklar 
og getur hver þeirra framleitt 
snjó úr 600 lítrum vatns á hverri 
mínútu við kjöraðstæður. 

Nánari upplýsingar í sérblaði 
um vinnuvélar sem fylgir 
Fréttablaðinu í dag.

Snjóvélarnar 
í startholunum



Ung kona leitaði á Neyðarmóttöku fyrir 
fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis á Landspítala vegna 
nauðgunar um síðustu helgi. Lögregla var einnig 
kvödd til vegna málsins. Þetta er annað málið af þessu 
tagi sem tilkynnt hefur verið til lögreglu eftir helgina.

Umrædd kona, sem er rétt rúmlega tvítug, var að 
koma út af skemmtistað aðfaranótt laugardagsins. 
Talið er að hún hafi hitt þar mann sem síðar hafi veist 
að henni á svæðinu í Grófinni, við enda Hafnarstrætis. 
Meintur gerandi hafði ekki náðst í gær, en fyrir liggur 
lögregluskýrsla um málið. Konan mun leggja fram 
kæru síðar í vikunni.

Að því er fram kom í fréttum Stöðvar 2 í gær voru 
þrjár nauðganir til viðbótar tilkynntar til Neyðarmót-
töku nauðgana, en þær munu ekki hafa komið inn á 
borð lögreglu enn.

Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðir 
um að hafa veist að konu á fertugsaldri aðfaranótt 
sunnudagsins og nauðgað henni, hafa kært gæsluvarð-
haldsúrskurð héraðsdóms til Hæstaréttar. Sá atburður 

átti sér stað á hliðargötu út af Laugavegi. Konan er 
mjög lemstruð, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins, þannig að ekki þykir fara á milli mála að hún hafi 
orðið fyrir ofbeldisverknaði. Kynferðisbrotadeild 
LRH vinnur að rannsókn málsins.

Annarri konu nauðgað á götu 
úti í miðbæ Reykjavíkur

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

Guðný, var það bjartsýni að 
mæta á Edduna?

 „Þetta eru gríðar-
leg náttúruspjöll og það er bara 
tímaspursmál hvenær verður tjón 
á bátaskýlunum sem standa við 

vatnið,“ segir 
Valgeir Hallvarðs-
son sumarbú-
staðaeigandi við 
Skorradalsvatn og 
formaður félags 
sumarbústaðaeig-
enda í Vatnsenda-
hlíð.

Skorradalsvatn
er notað sem uppi-
stöðulón fyrir 
Andakílsárvirkj-

un og á hverju vori er vatnsborðið 
lækkað um einn til tvo metra. Í 
september er aftur lokað fyrir 
flæðið svo á ný hækkar í vatninu. 

„Þegar vatnið hækkar skolast 
jarðvegur undan bökkunum og 
það myndast þverhnípi ofan í 
vatnið. Við fáum engar viðvaranir 
áður en þetta er gert svo bátar 
sem eru í fjörunni fara á kaf og 
skemmast jafnvel. Ég hef haft 
samband við Orkuveituna vegna 
þessa en fæ aðeins þau svör að við 
eigum að passa betur upp á eigur 
okkar,“ segir Valgeir. Hann segir 
að mikið jarðrask verði á bökkum 
vatnsins vegna þessa og sumarbú-
staðaeigendur þurfi að moka 
malarhlössum út í vatnið á vorin 
til þess að laga fjöruna. 

Við Skorradalsvatn eru nokkur 
hundruð bústaðir og Valgeir segir 
að eigendur þeirra séu orðnir 
langþreyttir á ástandinu. „Það er 
ekkert tillit tekið til okkar né held-
ur náttúrunnar við vatnið. Þetta er 
það sem ég myndi kalla umhverfis-

sóðaskap á hæsta stigi,“ segir Val-
geir sem undrast að Orkuveitan 
hafi hlotið umhverfisverðlaun 
Umhverfisráðuneytisins árið 2005 
á sama tíma og íbúar við vatnið og 
stangveiðimenn reyndu að vekja 
athygli á landspjöllunum. 

Kristinn Gíslason, deildarstjóri 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur, segir 
að íbúar við vatnið eigi að vera 
meðvitaðir um það að 15. 
september ár hvert sé yfirborð 
vatnsins hækkað. „Það vill gleym-
ast að á sínum tíma var gerður 
samningur við landeigendur við 

vatnið um það hvernig miðluninni 
er háttað. Það ætti því ekki að 
koma neinum á óvart þegar við 
hækkum vatnsstöðuna,“ segir 
Kristinn og bætir því við að virkj-
unin sé ekki það eina sem hafi 
áhrif á náttúrufar við Skorradals-
vatn. „Í hlíðinni við norðanvert 
vatnið er mikið sig á landinu sem 
eykur landbrot. Eins eru dæmi 
um að landeigendur hafi mokað 
þúsundum rúmmetra af jarðvegi 
upp úr vatninu en slíkt hefur vit-
anlega áhrif á fjöruborðið,“ segir 
Kristinn.

Saka Orkuveituna 
um náttúruspjöll
Sumarbústaðaeigendur við Skorradalsvatn segja eigur sínar í hættu á ári hverju 
þegar Orkuveita Reykjavíkur hækkar yfirborð vatnsins. Deildarstjóri Orkuveit-
unnar segir að fleira hafi áhrif á vatnsyfirborðið en virkjunin.

Samkvæmt útgöngu-
spám og fyrstu tölum sem birtar 
voru eftir lokun kjörstaða í Dan-
mörku í gærkvöld fá flokkarnir 
þrír sem myndað hafa meirihluta 
á þingi síðastliðin tvö kjörtímabil 
– frjálslyndi hægriflokkurinn 
Venstre, Íhaldsflokkurinn og 
Danski þjóðarflokkurinn – 89 þing-
sæti. Það þýðir að með stuðningi 
eins af fjórum fulltrúum Færeyja 
og Grænlands heldur stjórnin 
naumlega velli án þess að þurfa 
nauðsynlega á liðsinni Nýs banda-
lags að halda, sjö mánaða gamals 
flokks undir forystu Nasers 
Khader, araba sem fæddur er í 
Sýrlandi.   

Samkvæmt uppfærðum útgöngu-
spám sjónvarpsstöðvanna DR1 og 
TV2 á tíunda tímanum í gærkvöld 
höfðu flokkarnir þrír að baki frá-
farandi stjórn samtals 89 fulltrúa 
kjörna. 179 eiga sæti á danska þjóð-
þinginu og því þarf annaðhvort lið-
sinni annars færeysku þing-
mannanna tveggja eða fimm manna 
þingflokks Nýs bandalags til að 
tryggja meirihluta. Grænlensku 
fulltrúarnir tveir eru báðir vinstra 
megin og myndu frekar styðja 
Helle Thorning-Schmitt, leiðtoga 
jafnaðarmanna, til stjórnarforystu. 

Til að fá úthlutað þingsætum 
þarf hver framboðslisti að fá 
minnst tvö prósent atkvæða á 

landsvísu og voru bæði Einingar-
listinn – sá flokkur sem er lengst til 
vinstri í dönskum stjórnmálum – og 
nýi flokkurinn Nýtt bandalag nærri 
því að falla niður fyrir þetta mark 
en sluppu þó báðir upp fyrir það. 

Þessi úrslit voru vonbrigði fyrir 
Naser Khader og Nýtt bandalag, 
sem lengi var spáð að myndi kom-
ast í oddaaðstöðu og geta þannig 
tryggt sér umtalsverð áhrif á 
stjórnarstefnuna.

Fogh Rasmussen, formaður Ven-
stre, er fyrsti leiðtogi borgaralegr-
ar ríkisstjórnar í danskri stjórn-
málasögu sem heldur 
þingmeirihluta fram á þriðja kjör-
tímabilið í röð. 

Ríkisstjórn Foghs heldur naumlega velli

Íslenska ríkið hefur 
verið sýknað í Héraðsdómi af 
skaðabótakröfum litháísks 
ríkisborgara sem höfðaði mál 
vegna þess að hann var handtekinn 
hér á landi, sætti farbanni og var 
síðan framseldur til Þýskalands. 

Maðurinn kom með Norrænu til 
Seyðisfjarðar í mars 2005. Hann 
var handtekinn þar sem í ljós kom 
að hann var eftirlýstur í Þýska-
landi vegna gruns um fíkniefna-
brot þar. Hann var í farbanni hér á 
landi fram í miðjan maí þegar hann 
var framseldur til Þýskalands. Þar 
var hann sýknaður af ákæru um 
fíkniefnabrot. Hann krafðist bóta 
vegna þvingunaraðgerða hér.

Sýknað af 
bótakröfu 

Breytt staða er uppi 
með virkjunaráform í neðri hluta 
Þjórsár vegna ákvörðunar 
Landsvirkjunar um að selja ekki 
orku frá fyrirhuguðum virkjun-
um til álvera, 
segir Björgvin 
G. Sigurðsson 
viðskiptaráð-
herra.

Í frétt á vef 
Samfylkingar-
innar er haft 
eftir Björgvin 
að hann telji að 
Landsvirkjun
eigi að endur-
skoða áform sín um virkjanir og 
koma með nýjar tillögur sem 
ræða megi í rólegheitum. 

Nú er tækifæri til að ná sáttum, 
til dæmis með því að notast við 
rennslisvirkjanir í stað uppi-
stöðulóna, þó að minni orka 
fengist þannig, segir Björgvin.

Landsvirkjun 
endurskoði 
virkjanaáform

Það er ekki fitan í matnum, 
sem veldur kransæðasjúkdómum, 
heldur skortur á trefjaríkum 
ávöxtum og grænmeti. Að þessu 
er komist í nýrri sænskri 
læknisfræðirannsókn.

Rannsóknin, sem vísindamenn 
við háskólann í Lundi stýrðu, er 
byggð á rannsókn á mataræði og 
lífsstíl 28.000 Malmöbúa. 

„Við höfum komist að því að 
fita í mat hefur ekki bein áhrif á 
kransæðasjúkdóma. Aftur á móti 
er það skortur á trefjum í 
fæðunni sem leiðir til slíkra 
sjúkdóma, hefur Politiken.dk 
eftir Margréti Leósdóttur, einum 
vísindamannanna að baki 
rannsókninni.

Fita í mat ekki 
hættulegust

 Tæpri viku eftir að 
tveggja ára indverska stúlkan 
Lakshmi gekkst undir 24 tíma 
aðgerð þar sem aukaútlimir og 
líffæri voru fjarlægð kom hún á 
ný fyrir augu umheimsins.

Lakshmi var með báða fætur í 
gifsi en hafði handleggina lausa 
þar sem hún lá í kjöltu föður síns 
vafin í teppi. Læknar sögðu 
batann ganga vel og að hún væri 
nú úr allri hættu.

Lakshmi birtist 
eftir aðgerðina



með ánægju

Sumarið 2008 
15 áfangastaðir í Evrópu 

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

7.995 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.



 „Mamma og pabbi 
hafa ekkert alltaf tíma til að skutla 
mér og af því að við förum svo oft 
í kór eða ballett finnst mér skrítið 
að við fáum ekki frítt eins og hinir 
krakkarnir,“ segir Elínrós Birta 
Jónsdóttir.

Elínrós er tíu ára Reykvíkingur 
og býr í Grafarholti. Hún syngur 
hins vegar í kór í Langholtskirkju 
tvisvar í viku og þarf þá að taka 
strætó.

Þegar Elínrós frétti að mennta- 
og háskólanemar ættu að fá 
ókeypis í strætó, en grunnskóla-
nemendur ekki, var henni nóg 
boðið. Hún tók sig til og skrifaði 
bréf Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni 
borgarstjóra. Ritari Vilhjálms 
svaraði bréfinu og sagði erindið 
komið til umhverfissviðs.

Starfsmenn þar hafa ekki svarað 
erindinu, en sögðu blaðamanni að 
þótt embættismenn væru allir af 
vilja gerðir, gætu þeir ekki ákveðið 
upp á sitt einsdæmi að gefa frítt í 
strætó.

„Það væri auðvitað pólitísk 
ákvörðun,“ segir Þórólfur Jóns-
son, skrifstofustjóri þar. „Við 
getum alveg framkvæmt þetta. En 
það var ákveðið að afmarka til-
raunina við þennan eldri hóp af 
því að hann er með bílpróf, til að 
létta á umferðinni.“ Þórólfur 
vísaði því á umhverfisráð stjórn-
málamanna.

Þar varð fyrir svörum Dofri 
Hermannsson úr Samfylkingu. 
Ástæða þess að grunnskólanemar 
fá ekki frítt í strætó eins og aðrir 
nemar, segir Dofri, er sú að 
fargjöld grunnskólanema eru til-
tölulega lág.

Innan skamms verði þessi til-
raun endurskoðuð og farið yfir 
árangurinn. Hugmynd sem 
Ármann Kr. Ólafsson, stjórnarfor-
maður Strætós, hefur reifað um 

að allir fái frítt í strætó hefur ekki 
verið rædd sérstaklega í umhverfis-
ráði Reykjavíkurborgar.

„Mér finnst ekkert ódýrt í 
strætó,“ segir Elínrós, „ekki miðað 
við það sem maður getur gert við 
peninginn sem maður setur í 
strætó.“

Fengi hún frítt í vagninn myndi 
hún heimsækja vini sína „og þá 
sem ég þekki vel en eiga ekki  
heima hérna. Ég bjó áður í Sóltúni 
og þá var auðveldara að labba“.

Hún ætlar því að prófa hvort 
ekki gangi betur með nýja borgar-
stjórann, hann Dag B. Eggertsson. 
„Ég hef ekki hugmynd um hvort 
hann svarar mér, en ég ætla að 
vona það.“

Skrítið að bara sumir fái frítt
Elínrós Birta skrifaði borgarstjóra bréf í september og spurði hann hvers vegna eldri nemendur fengju frítt 
í strætó en ekki grunnskólanemendur. Ætlar að skrifa nýjum borgarstjóra líka. Pólitísk ákvörðun, segja 
embættismenn. Tiltölulega ódýrt fyrir grunnskólabörn í strætó, segir Dofri Hermannsson úr Samfylkingu.

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hefur, að fenginni tillögu 
húsafriðunarnefndar, ákveðið að 
friða þrjú hús á Akureyri. Húsin 
sem um ræðir eru við Hafnar-
stræti 94, Hafnarstræti 96 og 
Hafnarstræti 98. Friðunin nær til 
ytra borðs húsanna. 

Samkvæmt húsafriðunarlögum 
getur ráðherra friðað samstæður 
húsa sem hafa menningarsögulegt 
eða listrænt gildi eins og gert er 
nú. Húsin eru öll talin hafa mikið 
gildi fyrir umhverfi sitt, ýmist sem 
hornhús eða áberandi kennileiti í 
miðbæ Akureyrar.

Hús við Hafnar-
stræti friðuð

 Þegar tíu vikur eru 
búnar af fiskveiðiárinu er 
þorskafli krókaaflamarksbáta 
rúmum tvö þúsund tonnum minni 
en á sama tímabili árið 2006. Alls 
er þorskaflinn nú 2.718 tonn en 
var 4.912 tonn á sama tímabili í 
fyrra, hefur minnkað um 45 
prósent. Ýsuaflinn er nánast sá 
sami milli ára, var samkvæmt 
bráðabirgðatölum Fiskistofu 
kominn í 5,547 tonn.

Aflamarksskip önnur en 
togarar eru á svipuðu róli og 
krókaaflamarksbátarnir, þorsk-
aflinn helmingi minni nú en á 
sama tíma í fyrra, en ýsuaflinn 
420 tonnum meiri. 

Helmings sam-
dráttur í þorski

 Kínversk stjórnvöld eru 
að taka saman ítarlegan gagna-
grunn um nærri 30 þúsund 
erlenda fréttamenn sem ætla til 
landsins næsta sumar að fylgjast 
með Ólympíuleikunum.

Frá þessu skýrði Liu Binje, sem 
er fjölmiðla- og útgáfumálaráð-
herra, í dagblaðinu China Daily, 
sem kínversk stjórnvöld gefa út á 
ensku.

„Þjóðfélaginu stafar mikil 
hætta af því að fólk þykist vera 
blaðamenn til þess að hóta öðrum 
og kúga,“ sagði Liu þegar spurt 
var um ástæðu þess að gagna-
grunnurinn væri gerður.

Gagnagrunnur
um fréttamenn

 Gámur fullur af 
verkfærum, sem stolið var að degi 
til í Reykjavík í fyrradag, fannst á 
bílastæði gegnt Hyrnunni í Borg-
arnesi í gærmorgun. Árvökull 
Borgnesingur kannaðist við gám-
inn af mynd í Fréttablaðinu og 
hafði samband við Árna Mars 
Friðgeirsson hjá fyrirtækinu Við-
haldsvirkni sem á gáminn.

„Þetta svínvirkaði, við erum 
búnir að fá hann í hendurnar. Hann 
er bara hérna brosandi í miðjum 
bænum, ég er að labba í kringum 
hann,“ sagði Árni, sem lét sig ekki 
muna um að skutlast til Borgar-
ness  eftir að honum voru færðar 
fréttirnar, til að ganga úr skugga 

um að um réttan gám væri að 
ræða.

„Það virðist engu hafa verið 
stolið úr honum,“ segir Árni. „En 
það er allt umturnað inni í honum 
eftir ferðalagið. Hillurnar farnar 
og allt í drasli.“

Árni sagðist í samtali við Frétta-
blaðið vera forviða á ósvífni þjófs 
eða þjófa sem stela heilum gámi 
um hábjartan dag. Það sé mikið 
verk og ekki hægt nema með hjálp 
vörubíls með öflugum krana.

Gámurinn var fluttur til Hafn-
arfjarðar síðdegis í gær. Ekki er 
vitað hver eða hverjir námu gám-
inn á brott eða hvers vegna hann 
var skilinn eftir í Borgarnesi. 
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Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráð-
herra segir ákvörðun Sjálfsbjargar um að hætta 
rekstri á íbúðum í Hátúni 12 á sama tíma og of 
langur biðlisti sé eftir búsetuúrræðum fyrir fatlaða 
áhyggjuefni. Ástæður biðlistanna segir hún vera að 

fjármagn í Framkvæmdasjóð 
fatlaðra hafi verið skert mjög á 
liðnum árum.

Jóhanna segir að sér hafi ekki 
verið kynntar hugmyndir Sjálfs-
bjargar enn. „Ég tel mikilvægt að 
eiga fund með forystumönnum 
Sjálfsbjargar um þetta mál ásamt 
félagsmálayfirvöldum. Það á alveg 
eftir að útfæra á hvern hátt verður 
staðið að þessari breytingu. Það 
þarf líka nána samvinnu og samráð 
við íbúana enda hafa þeir margir 
búið þarna lengi. Það er nauðsyn-
legt að slíkt samráð eigi sér stað 
áður en lengra er haldið, því málið 
þarfnast frekari yfirferðar og 
skoðunar,“ segir Jóhanna. 

„Við eigum ekki að annast þessa 
þjónustu sjálf. Hingað til hafa 
fatlaðir þurft að reka þjónustu 
fyrir fatlaða til að njóta mannrétt-
inda,“ segir Ragnar Gunnar 
Þórhallsson, formaður Sjálfsbjarg-
ar. Hann segir að fasteignaskattar á 
húsinu hafi hækkað mikið og 

Reykjavíkurborg neitað að koma með mótframlag í 
staðinn. Slíkt hafi verið gert í Hafnarfirði þegar sam-
tök með starfsemi líkt og Sjálfsbjörg hefur rekið eigi 
í hlut. 

„Á sama tíma og stjórnvöld hafa hækkað skatta 
virðast þau gera þá kröfu að félagasamtök eins og 
SÍBS, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Gigtar-
félagið og Sjálfsbjörg bjóði upp á velferðarþjónustu 
til að aðstoða stjórnvöld við sín útgjöld. Þá þjónustu 
höfum við svo þurft meira og minna að fjármagna 
með pennasölu, happdrættismiðum og frjálsum 
framlögum auk fjárframlags frá ríkinu sem nú 
hljóðar upp á fjórar milljónir,“ segir Ragnar Gunnar. 
Hann segir samtökin hafa komið sér hjá skuldum 

með því að segja upp starfsmönnum, skera niður 
þjónustu, hækka leigu og selja eignir, slíkt gangi þó 
ekki til lengdar. 

Hlutverk Sjálfsbjargar sé að vera hagsmuna- og 
baráttusamtök fyrir fatlaða. Því hlutverki sé ætlunin 
að sinna ötullega í framtíðinni þótt rekstri verði 
hætt. Ragnar ítrekar þá að ekki í takt við tímann að 
reka sérstakar blokkir fyrir fatlað fólk heldur eigi 
það að búa í venjulegum íbúðarhverfum en fá þá 
þjónustu sem það þarfnast. „Félagasamtök á Íslandi 
eru alltof meðvirk í að niðurgreiða heilbrigðis- og 
velferðarkerfið á Íslandi sem reka á með skattfé og 
greiðsluþátttöku þeirra sem nota það,“ segir Ragnar.

Ákvörðun Sjálfs-
bjargar áhyggjuefni
Félagsmálaráðherra segir hugmyndir Sjálfsbjargar um breytt fyrirkomulag á 
búsetuúrræðum í takt við nýja hugmyndafræði. Þó sé áhyggjuefni að ákvörð-
unin sé tekin á sama tíma og langir biðlistar eru eftir búsetuúrræði fatlaðra. 

 Kostnaður við stríðs-
rekstur Bandaríkjanna í Írak og 
Afganistan er tvöfalt meiri en sá 
kostnaður sem stjórnvöld hafa 
óskað eftir hingað til að því er 
kemur fram í nýrri skýrslu efna-
hagsmálanefndar á Bandaríkja-
þingi.

Skýrsluhöfundar segja stríðs-
reksturinn á tímabilinu 2002 til 
2008 kosta tæpar 97 billjónir 
króna sem sé tvöfalt meira en 
þeir rúmlega 48.700 milljarðar 
sem þingið hefur veitt til stríðs-
rekstursins og ástæðan sé dulinn 
kostnaður.

Meðal þess sem skilgreint er 
sem dulinn kostnaður er kostnað-
ur við umönnun hermanna sem 
hafa særst, vaxtagreiðslur vegna 

lánsfés til að fjármagna stríðs-
reksturinn, tapaðar fjárfestingar 
og kostnaður vegna óróa á olíu-
mörkuðum.

Er reiknað út að stríðið í Írak og 
Afganistan hafi kostað hverja 
fjögurra manna fjölskyldu í Band-
aríkjunum tæpa 1,3 milljón króna. 
Varað er við því að sú fjárhæð geti 
farið upp í 2,8 milljónir króna á 
næstu tíu árum að því er Washing-
ton Post greinir frá.

Kosið verður í fulltrúadeild 
Bandaríkjaþings í vikunni um til-
lögu demókrata þess efnis að 
setja tímafrest á hvenær byrjað 
verði að kalla herlið heim frá 
Írak sem skilyrði fyrir fjárveit-
ingu upp á 3.000 milljarða til 
stríðsrekstursins þar.

Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson, fyrrver-
andi borgarstjóri, vill að 
sérstakur starfshópur 
fjalli um framtíðarstefnu-
mörkun Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR), og 
hyggst sjálfur koma að 
stefnumörkuninni fyrir 
hönd Sjálfstæðisflokksins 
ásamt fleiri sjálfstæðis-
mönnum.

Svandís Svavarsdóttir 
leiðir stýrihóp sem annars 
vegar á að fjalla um samruna 
Reykjavík Energy Invest og 
Geysis Green Energy, og hins 
vegar móta framtíðarstefnu OR. 

Hún segir að erfitt sé að 
skilja á milli vinnu hóps-
ins við þessi tvö verkefni. 
Sjálfstæðismenn verði að 
ákveða hvaða fulltrúi 
þeirra sitji í hópinum, á 
því hafi hún ekki skoðun.

„Ég tel eðlilegt að ég 
verði í þeim starfshópi 
sem fjalla mun um 
framtíðarstefnumörkun
Orkuveitunnar,“ segir 
Vilhjálmur. 

Hann segist þó ekki 
ætla að taka sæti Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur, borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins, í stýrihópi 
Svandísar. 

„Ég ber fullt traust til Hönnu 
Birnu og hennar starfa, og við 
höfum frá upphafi haft mjög gott 
samráð um það sem hún er að 
gera,“ segir Vilhjálmur. „Umfram 
allt verðum við að hlusta á og taka 
tillit til þeirra sjónarmiða sem 
borgarbúar hafa sett fram í þessu 
máli.“

Hanna Birna segir að sjálfstæðis-
menn hafi frá upphafi verið ósáttir 
við að fá aðeins einn fulltrúa í 
stýrihópnum. Því hafi verið talað 
um að fleiri kæmu að starfinu 
þegar rætt yrði um framtíðar-
stefnu OR, og eðlilega vilji oddviti 
sjálfstæðismanna í borgarstjórn 
koma að þeim málum. 

Hyggst koma að stefnumörkun
 Óttast var að kjörsókn í 

Færeyjum í kosningunum til 
danska þjóðþingsins í gær yrði 
minni en síðast vegna þess að 
ferjan Norræna varð veðurteppt 
á Hjaltlandi. Í síðustu kosningum 
var kjörsókn í Færeyjum 72,7 
prósent. Færeyingar kjósa tvo 
fulltrúa á danska þingið. 

Óveður á Atlantshafi aðfaranótt 
mánudags olli því að Norræna 
þurfti að leita lægis í Leirvík-
urhöfn á Hjaltlandi, en um borð 
voru 325 manns á leið til Færeyja. 
Veltingurinn á skipinu í óveðrinu 
varð svo mikill að bílar ultu fyrir 
borð, að því er Politiken.dk 
greinir frá. 

Færeyskir kjós-
endur innlyksa

Ert þú fylgjandi áformum um 
Bitruvirkjun á Ölkelduhálsi?

Hefur þú hnuplað úr verslun?



í verslunum N1 sem vert er að skoða

356 7606430002

Hátalarar
Blaupunkt hátalarar - GTX132, 
High Power, 160W, 2-way, 130 mm.

060 19152

Felgulykill
Framlenging fylgir.

060 74632

Skrallskrúfjárn
Sex bitar fylgja með.

093 RP1241HM

Sætahitari
Frábært í bílinn með hita og nuddi.

093 RPK16TM

Ferðakanna
Hentug í bílinn.

Hleðslutæki
Optimer IIISP hleðslu-
tæki fyrir allar gerðir 
sýrurafgeyma.

Gleraugu
Vinsælu Progrip krossgleraugun.
Til í mörgum litum.

Krossari
Terra moto Krusha Pit hjól.

290 8123

Bensínbrúsi
Sveigjanlegum stútur fylgir,
GS og HTV prófaður.

889 H02S4278

Toppasett
78 stk., 1/4”, 1/2”.
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890 DC945KB

Hleðsluborvél með 
höggi, 12V
310 W.
48Nm, 2x2,6Ah. 
NiMH rafhlöður.
30 mínútna hleðslutæki. 
Góð taska fylgir.

890 DC410KA

Slípirokkur 18V, 115 mm
350W.
7000 sn./mín.
2x 2,4 Ah NiMH rafhlöður.
1 klst. hleðslutæki.
Góð taska fylgir.
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Hvað á Ingvar E. Sigurðsson 
leikari margar Eddu-verðlauna-
styttur heima hjá sér?

Hverju stálu bíræfnir 
þjófar af byggingasvæði 
Viðhaldsvirkni síðastliðinn 
fimmtudag?

Til liðs við hvaða félag gekk 
Guðjón Valur Sigurðsson hand-
boltamaður?

 Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra telur sjálfsagt 
að skoða hversu umfangsmikið 
ríkið eigi að vera í smásölu í Frí-
höfninni. Þar sé ríkisfyrirtæki í 
samkeppni við einkaaðila og rétt 
sé að hlusta á raddir sem efast um 
réttmæti þess.

Á vegum Fríhafnarinnar eru 
reglulega gerðar verðkannanir í 
verslunum á borð við Bónus, Hag-
kaup og Samkaup. Kannað er verð 
á vörum sem eru eins eða svipaðar 
og þær sem Fríhöfnin selur. Frí-
höfnin er einkahlutafélag í eigu 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, 
sem er opinbert hlutafélag í eigu 
ríkisins.

„Það er kannski ekki hægt að 
setja beint út á að þeir fylgist með 
verðinu hjá hinum á meðan 
þessum rekstri er haldið úti, en 
þetta snýst meira um það hvort og 
hve umfangsmikil starfsemi eigi 
að vera á vegum hins opinbera í 
fríhöfninni,“ segir Björgvin. 
„Auðvitað er Fríhöfnin að keppa 
við einkaaðila, sérstaklega á 
snyrtivörumarkaðnum.“

Hann segir ekki hafa verið rætt 
um þetta mál í þessari ríkisstjórn 
en útilokar ekki að það verði gert. 
„Það eru uppi efasemdir um rétt-
mæti þess að ríkið sé í samkeppni 
við einkaaðila í smásölu. Mér 
finnst rétt að hlusta á þær raddir 
og skoða þessi mál.“

„Við erum ekki í beinni sam-
keppni við einn eða neinn innan-
lands,“ segir Hlynur Atli 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Fríhafnarinnar. „Við erum ein-
faldlega að leggja ákveðinn verð-
strúktúr til að viðskiptavinurinn 
fái virðisaukaskattinn í vasann. 
Til þess að vita að við séum með 
réttan verðstrúktúr þá höfum við 
gert verðkannanir í öðrum 
verslunum þrisvar til fjórum 
sinnum á ári.“

Aðspurður hvort Fríhöfnin hafi 
kvartað til birgja yfir óeðlilega 
lágu verði á vörum í öðrum versl-
unum svarar Hlynur Atli neitandi. 
„En auðvitað leggjum við inn 
fyrirspurn um hvort verðið er bull 
ef varan er seld á núlli eða undir 
innkaupsverði.“

Efasemdir um 
ríkisumsvif í 
Fríhöfninni
Viðskiptaráðherra vill skoða umfang ríkisins í 
smásölu í Fríhöfninni. Fyrirtækið gerir reglulega 
verðkannanir í einkareknum verslunum. Erum ekki 
í samkeppni innanlands, segir framkvæmdastjóri.

Karlmaður hefur verið 
dæmdur í Héraðsdómi Norður-
lands eystra fyrir að hafa ræktað 
kannabis á heimili sínu. Hann var 
einnig dæmdur fyrir innbrot á 
veitingastað.

Lögreglan gerði húsleit hjá 
manninum í ágúst á síðasta ári. 
Hjá honum fundust 3,16 grömm af 
hassolíu, 15,18 grömm af niður-
söxuðum kannabisstönglum og 
kannabisfræ. Maðurinn var 
dæmdur í mánaðarfangelsi, 
skilorðsbundið.

Kannabisrækt-
un og innbrot

„Það var bara verst hvað 
tækið er ógurlega lítið, ég var hálf 
svekktur þegar ég sá það,“ segir 
Hólmar Þór Stefánsson húsasmið-
ur sem nýlega var greindur með 
nýrnabilun, um ómsjá sem hann 
ákveð að gefa Landspítalanum í 
tilefni fertugsafmælis.

Fréttablaðið hefur greint frá því 
að eftir að Hólmari var tilkynnt 
um að hann væri með nýrnabilun 
og þyrfti á gjafanýra að halda 
ákvað hann að gera eitthvað sem 
nýst gæti nýrnasjúklingum. Hann 
skipulagði því tónleika á Players í 
síðasta mánuði, afþakkaði gjafir 
en bað gesti um að greiða 2.000 
króna aðgangseyri inn í veisluna 

eða leggja inn á safnreikning. 
Ágóðann notaði Hólmar til að 
greiða fyrir ómsjá sem nýtist helst 
nýrnasjúkum. Tækið afhenti hann 
Landspítalanum svo á föstudag-
inn. „Ég hefði nú aldrei trúað því 
hvað þau tóku vel á móti mér,“ 
segir Hólmar um móttökurnar á 
meltingar- og nýrnadeildinni. 
Hann segir að sér þyki þó allra 
gleðilegast að heyra að framtak 
sitt virðist hafa blásið nýju lífi í 
samtök nýrnasjúkra hér á landi. 
Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, 
deildarstjóri á spítalanum, segir 
að ómsjáin muni gera mikið gagn 
og því þarf Hólmar ekki að svekkja 
sig á því þótt tækið sé lítið.  

Segir verst hversu lítil ómsjáin sé





 Mikheil Saakashvili, forseti 
Georgíu, segir að Vladimír Pútín Rússlands-
forseti hafi hótað sér því að Abkasíuhérað 
segi endanlega skilið við Georgíu. Af þessum 
sökum hafi verið réttlætanlegt að grípa til 
neyðarráðstafana í landinu, banna pólitísk 
mótmæli og óháða fréttamiðla. Lét hann 
meðal annars loka fyrir útsendingar 
sjónvarpsstöðvar sem er hlynnt stjórnar-
andstöðunni.

„Pútín forseti sagði það hreint út við mig að 
Rússland myndi gera Abkasíu að nýrri 
Kýpur,“ sagði Saakashvili seint á mánudag 
þegar bandarískur erindreki hvatti hann til að 
aflétta neyðarlögum. „Ég vil segja við Rússa 
og alla aðra: Þið munið ekki kljúfa Georgíu.“

Abkasía er hérað í Georgíu sem hefur rétt 
eins og Suður-Ossetía, annað hérað í Georgíu, 

í raun haft sjálfstæða stjórn í hálfan annan 
áratug, eða frá því skömmu eftir hrun 
Sovétríkjanna.

Saakashvili hefur ásakað rússnesk stjórn-
völd um að standa að baki mótmælum 
stjórnarandstæðinga í Georgíu nýverið, sem 
brotin voru á bak aftur í síðustu viku þegar 
neyðarlög voru sett. Rússar hafa þverneitað 
þeim ásökunum og stjórnarandstæðingarnir í 
Georgíu neita því sömuleiðis að Rússar hafi 
átt nokkurn þátt í aðgerðum þeirra.

Saakashvili hefur á stjórnartíð sinni reynt 
að draga úr áhrifum Rússa í Georgíu og lagt 
sig í staðinn fram við að tengjast Vestur-
löndum nánari böndum. Meðal þess sem hann 
hefur beitt sér fyrir er að Georgía gangi í 
NATO, en það hefur farið fyrir brjóstið á 
Rússum.

Segir Pútín forseta vilja kljúfa Georgíu

 Yfirstjórn Ríkisútvarps-
ins (RÚV) fundar með tækni-
mönnum sem þar starfa í dag en 
þeir síðarnefndu hafa látið í ljós 
mikla óánægju vegna launa sinna.

Páll Guðmundsson, trúnaðar-
maður tæknimanna, sagði 
framvindu mála ákveðna að fundi 
loknum.

Greint var frá því í Fréttablað-
inu í síðustu viku að tæknimenn 
hygðust hætta að vinna yfirvinnu 
í mótmælaskyni við kjör sín og 
ber heimildum saman um að þeir 
vilji ganga eins og langt og lög 
leyfa til að reyna að hafa áhrif 
ástöðu sína. 

Bjarni Kristjánsson, fjármála-
stjóri RÚV, kvaðst ekki hafa tíma 
til að tjá sig þegar blaðamaður 
Fréttablaðsins hafði samband við 
hann í gegnum síma vegna 
málsins og sleit símtalinu.

Vilja ganga eins 
langt og lög leyfa

Verð kr. 12.900
skráning á
www.stjornvisi.is

Opinna kerfa ehf.

Öryggissveitir 
Hamas-samtakanna handtóku 400 
manns á Gazaströndinni í gær. Þar 
af voru tugir skipuleggjenda minn-
ingarathafnar um Jasser Arafat, 
fyrrum leiðtoga Fatah og Palestínu, 
sem haldin var á mánudag. Þar 
komu 250.000 manns saman í Gaza-
borg til að minnast þess að þrjú ár 
voru liðin frá láti hans. Er þetta 
mesti fjöldi stuðningsmanna Fatah 
sem komið hefur saman á Gaza-
ströndinni frá því að Hamas tók þar 
völdin í júní.

Sjö óbreyttir borgarar létust og 
85 særðust þegar öryggissveitir 
Hamas hófu skothríð á samkomuna. 
Þetta er mesta mannfall sem orðið 
hefur á Gazasvæðinu frá því að 
Hamas tók þar völdin í júní.

Mahmoud Abbas, forseti Palest-

ínumanna, fordæmdi aðgerðir 
Hamas og sagði þær „svívirðilegan 
glæp“. Ehab Ghussen, talsmaður 
innanríkisráðuneytisins sem Hamas 
stýrir, sakaði Fatah hins vegar um 
að hafa átt upptökin að ofbeldinu 
þar sem vopnaðir Fatah-liðar hefðu 
verið á svæðinu. „Fatah er ábyrgt 
fyrir ítrekuðum undirróðri gegn 
palestínskri lögreglu og þarna var 
um að ræða skýra tilraun til að 
skapa á ný glundroða.“ 

Engir vopnaðir Fatah-liðar sáust 
á samkomunni og var nokkrum 
slíkum vísað frá af skipuleggjend-
um að því er AP-fréttastofan greindi 
frá. Skipuleggjendurnir sögðu 
Hamas-liða hafa stöðvað nokkrar 
rútur sem voru með fólk á leið á 
samkomuna frá bæjum sunnan við 
Gazaborg.

Herða tökin á Gaza

 Endurskoðunar-
stofnun Evrópusambandsins 
gagnrýndi í gær ófullnægjandi 
eftirlit með útgjöldum sambands-
ins. Gagnrýndi stofnunin sérstak-
lega hvernig farið er með fé sem 
ætlað er í þróunaraðstoð við 
fátækari héruð. 

Í skýrslu stofnunarinnar, þar 
sem farið er í saumana á því 
hvernig sambandið varði þeim 
rúmu 100 milljörðum evra, and-
virði 8.800 milljarða króna, sem 
fjárlög sambandsins hljóðuðu upp 
á árið 2006, ná athugasemdir allt 
frá týndum gögnum til þess að 
meira var rukkað en viðkomandi 
verkefni kostuðu í raun. Þetta var 
þrettánda árið í röð sem stofnunin 
bendir á galla á framkvæmd fjár-
laganna. 

Vísvitandi svik voru þó sjald-
séð, að því er segir í skýrslunni. 

Samkvæmt reglum ESB ber 
framkvæmdastjórnin í Brussel 
ábyrgð á eftirliti með fram-
kvæmd fjárlaga sambandsins. Í 
reynd treystir hún hins vegar á 
að stjórnvöld í aðildarríkjunum 
geri það. Yfir 80 prósent allra 
útgjalda ESB sjá stjórnvöld í 
aðildarríkjunum um að greiða út. 

Endurskoðendur 
gera athugasemdir

Forstjóri Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) telur fyrirtækið 
ekki lengur bundið af samkomulagi 
við Alcan um orkusölu, og hyggst 
hefja viðræður við aðra mögulega 
kaupendur. Samningar standa segir 
forstjóri Alcan. 

Í tilkynningu frá OR sem barst 
fjölmiðlum í gær segir að þar sem 
ekki verði af byggingu nýs álvers í 
Straumsvík, og vegna þess að OR 
geti ekki útvegað Alcan næga orku 
fyrir nýtt álver líti forstjóri OR svo 
á að forsendur orkusölusamnings 
séu brostnar.

„Við treystum því að menn standi 
við gerða samninga,“ segir Rann-
veig Rist, forstjóri Alcan. Hún er 
ósammála túlkun OR, og segir að 
málið verði skoðað, og mögulega 

tekið upp í viðræðum við OR.
Rannveig sagði Alcan enn stefna 

óhikað á að auka umsvif sín hér á 
landi, þrátt fyrir að Landsvirkjun 
hafi ákveðið að selja ekki orku til 
nýrra álvera, og þrátt fyrir þessa 
túlkun OR á orkusölusamningi fyr-
irtækjanna.

OR hefur síðustu mánuði átt í 
viðræðum við um tug aðila um 
orkusölu. Sjö af fyrirtækjunum 
vilja byggja upp starfsemi sem 
ekki krefst mengunarkvóta, þar á 
meðal kísilhreinsun, pappírsgerð 
og gagnavistun, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá OR.

Mögulegir kaupendur hafa skoð-
að staðsetningu í Ölfusi, í Helguvík 
og í nágrenni Hellisheiðarvirkjun-
ar fyrir starfsemi sína. 

Samningar standa 
segir forstjóri Alcan





Knattspyrnumenn og 
ráðamenn knattspyrnuliða á Ítalíu 
velta því nú fyrir sér að hætta 
öllum kappleikjum í allt að eitt ár 
vegna ofbeldisins, sem sett hefur 
mark sitt á íþróttina undanfarið.

Nú síðast varð lögreglumaður 
fótboltaáhugamanni að bana á 
sunnudaginn þegar lögreglan 
reyndi að skilja í sundur tvo hópa 
aðdáenda sem áttu í deilum á 
norðanverðri Ítalíu.

Giuliano Amato innanríkisráð-
herra sagði í gær að lögregluþjónn-
inn hefði verið með útrétta hönd 
þegar skotið hljóp úr byssunni, og 
gaf þannig í skyn að ekki hefði 
verið um slysaskot að ræða. Lög-

reglumaðurinn, sem ekki hefur 
verið nafngreindur, hafði áður sagt 
að hann hefði skotið tveimur skot-
um, öðru upp í loftið en hitt hefði 
hlaupið úr byssunni þegar hann 
var á hlaupum.

Óeirðir brutust út víða í borgum 
Ítalíu á sunnudagskvöldið eftir að 
fréttist af láti hins 26 ára gamla 
Gabriele Sandri.

„Nú í morgun las ég loksins rétta 
orðið: hryðjuverk. Það sem átti sér 
stað á sunnudaginn er borgara-
stríð,“ sagði Luigi Riva, fyrrver-
andi leikmaður í landsliði Ítalíu. 
„Ég myndi stöðva deildina strax, 
jafnvel í eitt ár, ef það myndi vinna 
bug á þessum hryðjuverkum.“

Gaf í skyn að skotið væri viljaverk

 Benazir Bhutto, leið-
togi stærsta stjórnarandstöðu-
flokksins í Pakistan, hafnar nú 
allri samvinnu við Pervez Mus-
harraf forseta og segir að flokkur 
sinn muni væntanlega ekki taka 
þátt í næstu þingkosningum nema 
hann segi af sér. Hún var sett í 
stofufangelsi í annað sinn í gær-
morgun.

Nawaz Sharif, sem eins og 
Bhutto er fyrrverandi forsætis-
ráðherra, fagnaði ummælum 
Bhutto og sagði að stjórnarand-
stæðan ætti að sameinast gegn 
herstjóranum Musharraf.

Sharif hefur verið í útlegð frá 
því Musharraf steypti honum af 
stóli fyrir átta árum, en Bhutto 
sneri aftur til Pakistans í haust 

eftir að hafa dvalist árum saman í 
útlegð.

Hún hafði þá gert samkomulag 
við Musharraf um að sætta sig við 
að hann yrði forseti áfram í eitt 
kjörtímabil ef hann segði af sér 
sem yfirmaður hersins. Í staðinn 
féllst Musharraf á að ákærur á 
hendur Bhutto fyrir spillingu yrðu 
felldar niður þannig að hún gæti 
óhrædd snúið aftur til Pakistans.

„Ég gæti ekki verið forsætis-
ráðherra með Musharraf herfor-
ingja sem forseta. Ég vildi að ég 
gæti það,“ sagði Bhutto símleiðis 
við hóp blaðamanna í gær. Hún 
var stödd á heimili sínu í Lahore. 

Um þúsund lögreglumenn sáu 
til þess að nærliggjandi götur 
væru lokaðar. 

Hafnar samvinnu 
við Musharraf

Nicolas Sarkozy 
Frakklandsfor-
seti sagði í gær 
að Evrópa yrði 
að verja sjálfs-
ímynd sína og 
efnahagslega 
hagsmuni í 
hnattvæddum 
heimi. Í ávarpi í 
Evrópuþinginu 
varaði hann við því að 
umhugsunarlaus opnun aðgangs 
að Evrópumarkaði gæti spillt 

samkeppnisstöðu álfunnar gagn-
vart keppinautum sínum. 

Á sama tíma og verkföll standa 
fyrir dyrum í Frakklandi gegn 
kerfisumbótaáformum Sarkozy 
tjáði hann þingi Evrópusam-
bandsins að þótt Evrópa (les: 
Evrópusambandið) ætti að hafna 
verndarstefnu yrði hún líka að 
verja íbúa sína gegn ósanngjarnri 
samkeppni.

„Ef aðrar þjóðir mega verja sig 
gegn undirboðum, hví ekki 
Evrópa?,“ spurði Sarkozy.  



Starfsmönnum fækk-
ar ört á Kárahnjúkum. Hjá Arnar-
felli eru nú um 200 manns starf-
andi við gangagröft og stíflugerð 
við Jökulsárveitu og Hraunaveitu 
austan Snæfells. Þeim mun fækka 
niður í um 120 næstu vikurnar en 
voru um 800 í sumar. 

Sigurður Arnalds, kynningar-
stjóri Kárahnjúkavirkjunar, segir 
að Arnarfell hafi verið með rúm-
lega 300 manns í vinnu síðari hluta 
sumars en ætla megi að fyrirtækið 
verði með rúmlega 100 manns í 
vinnu í vetur, einkum við vinnu 
neðanjarðar. Þeim fjölgi svo aftur 
næsta vor.

„Útivinnunni er að ljúka. Arnar-
fell heldur áfram með lágmarks-
mannskap í vetur. Það er mjög 

erfitt að vinna ofanjarðar á þessu 
svæði vegna veðurs og því verða 

þeir ekki háðir veðrum nema til að 
komast til og frá vinnustaðnum,“ 
segir Sigurður.

Sigið er á seinni hluta fram-
kvæmdanna á Kárahnjúkum. 
Stíflan í Jökulsá er nokkurn veginn 
byggð en ekki tekin í notkun fyrr 
en næsta sumar þegar allt annað er 
tilbúið. Impregilo lýkur við að bora 
2,4 kílómetra göng við Jökulsár-
veitu í vetur. Arnarfell á hins vegar 
bæði eftir frágang og steypuvinnu 
í Jökulsárgöngum og að halda 
áfram með Hraunaveitugöng. 
Mesta vinnan er því eftir hjá 
Arnarfelli. Næsta vor og sumar er 
svo eftir frágangur við Kárahnjúka 
og að fjarlægja vinnubúðir.

 Forsætisráðherra 
Ástralíu, John Howard, hóf 
kosningabaráttu sína á mánudag 
með loforðum um umfangsmiklar 
skattaívilnanir fyrir Ástrala sem 
eru að safna fyrir sínu fyrsta 
heimili.

Howard hefur verið forsætis-
ráðherra undanfarin tólf ár en 
flokkur hans hefur verið að 
mælast með minna fylgi en helsti 
keppinauturinn, Verkamanna-
flokkurinn undir forystu Kevins 
Rudd, í skoðanakönnunum 
undanfarið ár.

Þingkosningar fara fram í 
Ástralíu 24. nóvember. 

Howard hefur 
kosningaslag

Rósa Guðbjarts-
dóttir, bæjarfulltrúi minnihluta 
Sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði, 
vill skýringar á bæklingi um eitt 
hundrað ára 
afmæli
bæjarins á 
næsta ári. Rósa 
situr í nefnd 
sem undirbýr 
afmælið.

„Útgáfa og 
dreifing á 12 
síðna litprent-
uðum bæklingi, 
sem bar 
yfirskriftina
Hafnarfjörður – bráðum 100 ára, 
vakti undrun þar sem aldrei 
hefur verið minnst á útgáfu 
bæklings af því tagi á fundum 
afmælisnefndarinnar. En ekki var 
annað að sjá en ritið væri gefið út 
af Hafnarfjarðarbæ eða að 
minnsta kosti í nánu samstarfi við 
bæjaryfirvöld,“ sagði Rósa á 
bæjarráðsfundi.

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri 
sagði bæklinginn ekki á vegum 
bæjarins en boðaði þó nánari 
skýringar. 

Undrast útgáfu 
á bæklingi

Líðan karlmanns sem lenti í 
umferðaróhappi í Ljósavatnsskarði 
á laugardagskvöld er ágæt miðað 
við áverka. Að sögn Þorvalds 
Ingvarssonar, framkvæmdastjóra 
lækninga hjá Sjúkrahúsinu á 
Akureyri, er maðurinn ekki í 
neinni hættu.

Maðurinn missti stjórn á bíl 
sínum í hálku á gatnamótum 
hringvegarins og Norðausturvegar 
með þeim afleiðingum að bíllinn 
fór yfir gatnamótin og út af. Þar 
flaug hann um það bil tíu metra 
uns hann lenti á hjólunum á ný en 
hátt fall er niður af veginum. Hann 
var fluttur með sjúkrabíl á 
Sjúkrahúsið á Akureyri.

Flaug tíu metra 
í frjálsu falli



Íslensk náttúra í ljóðum
– nýtt veggspjald og ljóðavefur

Í tilefni af því að 200 ár eru liðin frá fæðingu Jónasar 
Hallgrímssonar heiðrar Mjólkursamsalan, í samstarfi
við Hvíta húsið, minningu hans með útgáfu á nýju
veggspjaldi og vef með íslenskum náttúruljóðum.

www.jonas.ms.is verður opnaður kl. 17 í dag
Þessi nýi vefur er langviðamesta safn íslenskra náttúruljóða sem 
nokkru sinni hefur verið tekið saman. Um leið markar hann 
tímamót í því hvernig hægt er að nálgast fróðleik um íslenskar 
bókmenntir og náttúru á lifandi og myndrænan hátt. 

Vefurinn er byggður þannig upp að 816 náttúrumyndir mynda 
andlit Jónasar og vísar hver mynd í atriðisorð úr ljóði sem tengist 
myndefninu. Ljóð Jónasar skipa stærstan sess á vefnum en þar
má finna alls 443 ljóð eftir 119 höfunda frá 19. og 20. öld.

Njótið vel.



Íslenskuverkefni Mjólkursamsölunnar er unni›
í samrá›i vi› Íslenska málnefnd.

www.jonas.ms.is

Jónas Hallgrímsson, úr Ástu. 1843.

Móðurmálið mitt góða, hið mjúka og ríka,
orð áttu enn eins og forðum, mér yndið að veita.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A Á B C D Ð E É F G H I Í J K L M

Íslenska er okkar mál
Á veggspjaldinu eru íslenskar náttúrumyndir og vísar hver þeirra í orð úr íslensku ljóði. 
Ljóðin bak við myndirnar birtast á ljóðavefnum www.jonas.ms.is.
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 „Við munum ekki eftir jafn góðu 
tímabili,“ segir Guðmundur Gíslason, forstöðumaður 
fangelsa á Reykjavíkursvæðinu, um andrúmsloftið í 
Hegningarhúsinu á Skólavörðustíg.

Í Hegningarhúsinu hafa fíkniefni verið hverfandi 
vandamál og hefur ekki verið lagt hald á slík efni 
þar frá því í júní. „Það telst langur tími í 
fangelsum,“ segir Guðmundur og útskýrir að í 
móttökufangelsi eins og Hegningarhúsið er sé fólk 
iðulega tekið inn beint af götunni og þá oft í miður 
góðu ástandi. 

„Þó að hér sé góður andi þá hverfur löngun fólks í 
fíkniefni ekki strax þótt dyrnar á eftir því lokist. 
Það þarf svo margt annað til. Það sem gerst hefur 
hér sýnir okkur samt að ef fólk er samstiga við gott 
starf gerast góðir hlutir,“ segir Guðmundur. 

Starfsfólki og föngum þakkar Guðmundur helst 
góðan árangur auk þess sem efling AA-starfs innan 

múranna sé afar mikilvægur þáttur. „Í því vinnur 
öflugt fólk sjálfboðastarf og fangarnir hafa verið 
mjög jákvæðir gagnvart því starfi,“ segir 
Guðmundur að lokum.

Heildarafli íslenska 
fiskiskipaflotans var átta þúsund 
tonnum meiri í október en á sama 
tímabili í fyrra. Heildaraflinn var 
var 98.263 tonn en í október í fyrra 
var aflinn 90.278 tonn. 

Meiri afli í ár skýrist af 
tæplega 15 þúsund tonna 
aukningu síldarafla milli ára. Á 
móti kemur minni afli í þorski og 
kolmunna þannig að verðmæti 
aflans miðað við fast verð jókst 
ekki milli ára í sama mæli og 
aflinn. Botnfiskaflinn í október 
2007 var 37.886 tonn en var 40.870 
tonn í fyrra. 

Heildarafli á árinu var orðinn 
1.214 þúsund tonn í lok október. 
Það er um 68 þúsund tonnum 
meiri afli en á sama tíma á 
síðasta ári, en aukning milli ára 
stafar af meiri loðnu- og 
makrílafla.

Afli í október 
meiri en í fyrra

 Íslensk skip 
veiddu tæplega 33 þúsund tonn af 
norsk-íslenskri síld í október og 
þar af voru um 20 þúsund tonn 
veidd á norsku hafsvæði og 13 
þúsund tonn á alþjóðlegu 
hafsvæði. Alls hafa verið veidd 
167 þúsund tonn af norsk-
íslenskri síld það sem af er árinu 
en á öllu síðasta ári var aflinn 160 
þúsund tonn. 

Af öðrum úthafstegundum 
veiddu íslensk skip í nýliðnum 
mánuði meðal annars 83 tonn af 
úthafskarfa og 456 tonn af 
kolmunna, þar af 276 tonn á 
alþjóðlegu hafsvæði og 180 tonn á 
norsku hafsvæði. 

33 þúsund tonn 
fengust í október

 Íslenskir karlmenn lifa 
lengst kynbræðra sinna innan 30 
aðildarríkja Efnahags- og fram-
farastofnunarinnar (OECD) að því 
er kemur fram í heilbrigðisskýrslu 
stofnunarinnar sem kynnt var í 
gær og sýnir stöðu ríkjanna árið 
2005. Lifa þeir til 79,2 ára aldurs 
að meðaltali.

Lífslíkur
íslenskra kvenna 

voru 83,1 ár sem setur þær í sjö-
unda sæti aðildarríkjanna. Kynja-
munur á lífslíkum við fæðingu var 
5,7 ár að meðaltali í OECD-ríkjun-
um en minnstur á Íslandi 3,9 ár. Þá 
mældist tíðni ungbarnadauða 
lægst á Íslandi sem svarar 2,3 
látnum á fyrsta ári af 1.000 lifandi 
fæddum. Meðaltal innan OECD 
var á sama tíma 5,4.

Meðan áfengisneysla dróst 
saman í tveimur af hverjum þrem-
ur OECD-ríkjum árin 1980-2005 
jókst hún hvergi jafn mikið og á 
Íslandi þar sem aukningin var 65 
prósent. Áfengisneysla var 7,1 
alkóhóllítri á íbúa fimmtán ára og 
eldri meðan hún var 6,4 í Noregi 
og 6,6 í Svíþjóð. 

Íslenskir karlmenn 
lifa lengst í OECD

„Við horfðum upp á 
það að vinkona okkar lést vegna 
neyslu vímuefna og við tókum þá 
ákvörðun í kjölfarið að leggja okkar 
af mörkum til varnar því að fleiri 
fylgi í hennar spor,“ segir Bolli 
Thoroddsen sem stofnaði í félagi 
við vini sína minningarsjóð Susie 
Rutar Einarsdóttur. Í gær var 
fyrsta verkefni sjóðsins kynnt í 
Þjóðmenningarhúsinu.

Aðstandendur sjóðsins áttu frum-
kvæði að því að leiða saman þá sem 
koma að forvarnastarfi fyrir ung-
menni í framhaldsskólum. Undir 
samstarfssamning um verkefnið 
Heilsuefling og forvarnir í fram-
haldsskólum skrifuðu menntamála-
ráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, 
Lýðheilsustöð, Hagsmunaráð 
íslenskra framhaldsskóla og 
nýstofnað Samband íslenskra fram-
haldsskóla. 

Gabríela Unnur Kristjánsdóttir, 
formaður Samtaka íslenskra fram-
haldsskóla, segir fornvarnastarf 
vera afar þarft í framhaldsskólum. 

„Það er mikilvægt að rödd ungs 
fólks fái að heyrast, því við vitum 
best hvernig hægt er að hafa áhrif 
á annað ungt fólk.“

Formaður hagsmunaráðs 
íslenskra framhaldsskóla, Árni 
Már Þrastarson, sagði það vera 
þroskamerki af hálfu stjórnvalda 
að leita til nemendafélaga fram-
haldsskólanna, sem lifa og hrær-
ast í þessu umhverfi í dag.

Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðismálaráðherra segir árang-
urinn sem náðst hefur í grunn-
skólum vera til eftirbreytni og til 
standi að nýta þá reynslu að ein-
hverju leyti í framhaldsskólum.

„Sumarið milli 10. bekkjar og 
fyrsta ársins í framhaldsskóla er 
örlagaríkt. Það er ljóst að við for-
eldrar þurfum að gefa okkur meiri 
tíma með börnum okkar og ung-
mennum og þurfum að halda að 
þeim heilbrigðum tómstundum,“ 
segir Guðlaugur.

Um 30 prósenta aukning verður á 
daglegum reykingum ungmenna 
milli skólaáranna, 105 prósenta 
aukning á drykkju og komið hefur í 
ljós að 41 prósenti fleiri ungmenni 
hefur prófað að reykja hass haustið 
sem nám í framhaldsskóla hefst 
heldur en um vorið þegar grunn-
skólinn hættir.

Forvarnir í 
minningu 
Susie Rutar
Neysla vímuefna eykst gríðarlega þegar komið er 
í framhaldsskóla. Stofnað hefur verið til sérstaks 
forvarnastarfs í samstarfi við nemendur. 

 Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti sagði í gær að yfir-
burðasigur flokks síns, Sameinaðs 
Rússlands, myndi tvímælalaust 
gefa honum siðferðilegan rétt til 
þess að hafa veruleg áhrif á rússn-
esk stjórnmál eftir að hann lætur 
af embætti forseta á næsta ári. 
Samkvæmt rússneskum lögum má 
Pútín ekki bjóða sig fram til for-
seta þriðja kjörtímabilið.

Þingkosningar verða haldnar í 
Rússlandi 2. desember. Pútín mætti 
á kosningafund í Krasnojarsk í 
Síberíu í gær, á slóðum þar sem 
flokkur hans fékk frekar fá atkvæði 
í síðustu kosningum.

Pútín vildi þó ekkert segja um 
það hvernig hann ætlaði sér að 
hafa áhrif áfram. Einn möguleikinn 
er sá að hann verði forsætisráð-
herra.

Kosningasigur gæfi áhrifarétt



 Evrópuþingið sam-
þykkti í gær frumvarp að nýjum 
Evrópulögum sem miða að því að 
láta áform sambandsins um 
aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda líka ná til 
flugfélaga. Samkvæmt frum-
varpinu verður öllum flugfélögum, 
sem fljúga innan eða inn í Evrópu-
sambandið, gert að skuldbinda sig 
til þátttöku í losunarkvótakerfi 
sambandsins fyrir árið 2011. 

Samkvæmt áformunum – sem 
sum ríki utan ESB telja vera ólög-
leg – er flugfélögum ætlað að 
stunda viðskipti með losunar-
kvóta, sem myndi knýja þau til að 
kaupa meiri kvóta eða draga úr 

útblæstri hverrar þotu ef þau vilja 
fljúga meira. 

Búist er við að ríkisstjórnir 
aðildarríkjanna 27 setji smiðs-
höggið á frumvarpið á fyrri hluta 
næsta árs. 

Gagnrýnendur frumvarpsins 
segja að aðgerðir af þessu tagi sem 
gripið er til einhliða í einum heims-
hluta geti ekki leyst hnattrænan 
vanda, og með því að þvinga flug-
félög til þátttöku í losunarkvóta-
viðskiptum yrðu þau tilneydd að 
hækka fargjöld umtalsvert. 

Talsmenn Bandaríkjastjórnar 
segja ráðamenn ESB hætta á við-
skiptastríð ef þeir halda áformunum 
til streitu. Þeir hafi ekki umboð til 
að skylda erlend flugfélög sem 
fljúga inn í ESB til þátttöku í slíkri 
áætlun. Það sé eingöngu Alþjóða-
flugumferðarstofnunin IATA sem 
hafi lögsögu á þessu sviði. 

Flugfélög þvinguð til þátttöku

Borgarráð samþykkti á 
aukafundi í gær að leggja niður 
embætti borgarritara. Borgarrit-
ari var æðsti embættismaður 

borgarinnar, og 
hafði yfirumsjón 
með þremur 
stjórnsýsluskrif-
stofum og sex 
fagskrifstofum,
sem hér eftir 
munu heyra beint 
undir borgar-
stjóra.

Á fundinum var 
einnig ákveðið að 
ráða Hrólf 
Jónsson, sviðs-
stjóra Fram-
kvæmdasviðs, í 
starf fram-
kvæmdastjóra
Eignasjóðs
Reykjavíkur. Þá 
var ákveðið að 

ráða Birgi Björn Sigurjónsson, 
mannauðsstjóra Reykjavíkur-
borgar, í stöðu fjármálastjóra 
borgarinnar í eitt ár. 

Verk færð und-
ir borgarstjóra

 Alþjóðahafrann-
sóknaráðið hefur leiðrétt mat sitt 
á stærð norsk-íslenska síldar-
stofnsins, sem gert var í síðasta 
mánuði og ákvörðun um kvóta-
setningu var byggð á. Í framhaldi 
af því hefur veiðiráðgjöfin fyrir 
næsta ár verið hækkuð um 20 
prósent eða úr 1.266 þúsund 
tonnum í 1.518 þúsund tonn. 

Frá þessu er skýrt á frétta-
vefnum skip.is. Hlutur Íslands 
var tæp 184 þúsund tonn en 
verður eftir breytinguna 221 
þúsund tonn, ef áður ákveðinn 
kvóti þjóðanna verður hækkaður 
um 20 prósent. Aukningin til 
íslenskra útgerða yrði um 37 
þúsund verði tekin ákvörðun um 
kvótaaukningu.

Kvótinn getur 
aukist mikið

 Lítill áhugi virðist 
vera meðal skipa frá Evrópusam-
bandslöndum á því að nýta sér 
veiðiheimildir í karfa í íslenskri 
lögsögu, að því er fram kemur í 
nýjustu Fiskifréttum. Í byrjun 
vikunnar höfðu ESB-skipin aðeins 
veitt tæp 300 tonn af bolfiski, þar 
af 251 tonn af karfa.

Á tímabilinu 1. júlí til 31. 
desember er skipum innan ESB 
heimilt að veiða allt að 3.000 tonn 
af karfa á tilteknum svæðum í 
íslenskri lögsögu. Hingað til hafa 
þýsk og bresk skip nýtt sér þessa 
heimild. Alls var veitt 1.001 tonn 
árið 2006 en 2.177 tonn árið 2005. 

Útlendingar nýta 
ekki veiðiréttinn
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Góð áhrif á 
dagskrárgerð

GPS-staðsetningartæki verður jólagjöfin í ár. Sextíu nem-
endur frá Háskólanum á Bifröst og dómnefnd skipuð sér-
fræðingum á markaðssviði spáðu fyrir um hver vinsælasta 
jólagjöfin yrði þetta árið. Þá var gerð spá um jólaverslunina 
í samstarfi við aðila á hinum Norðurlöndunum.

„Íslendingar fara sífellt sjaldnar í strandferðir og velja frekar að fara í 
borgarferðir, þar sem staðsetningartæki kemur að góðum notum. Þá 
hefur útköllum björgunarsveita fækkað með tilkomu tækjanna og einnig 
nýta sífellt fleiri hlauparar þessa tækni,“ segir Emil B. Karlsson, 
forstöðumaður Rannsóknarseturs verslunarinnar (RSV), en GPS tæki 
voru einnig valin jólagjöf ársins í Svíþjóð.

Til grundvallar valinu setti dómnefndin þær forsendur að varan væri 
vinsæl, seldist vel og félli vel að tíðarandanum og álítur nefndin 
að GPS-staðsetningartæki sé vinsæl vara meðal Íslend-
inga, sem eru sífellt meira á faraldsfæti.

Árið 2005 var lófaspilari valinn jólagjöf ársins og þótti 
hann vænlegur kostur því hann hafði þróast á skömmum 
tíma og til margs nýtur. Síðastliðin jól var aftur talið að 
ávaxta- og grænmetispressur yrðu vinsælastar, þar 
sem þær höfðuðu til allra aldurshópa. Ekki hefur verið 
sannreynt hvort dómnefnd setursins reyndist sannspá 
í þau skipti. 

„Það er svo gríðarlega flókið að mæla þetta að við 
höfum ekki gert það, en þetta er líka meira til gamans 
gert,“ segir Emil.

Fræðimenn RSV spá því að jólaverslun muni 
aukast. Þó er gert ráð fyrir því að aukningin verði 
minni heldur en síðustu ár vegna vaxtahækkana 
undanfarinna daga. 

Í nóvember og desember verður venjulega mest 
aukning í sölu húsgagna, heimilistækja og snyrtivara 
fyrir jólin og spáir RSV mestum vexti í húsgögnum 
og leikföngum hér á Íslandi, en snyrtivörur eiga þó 
vinninginn sem söluhæsti flokkurinn. Mikill munur 
reyndist vera á því milli Norðurlandanna hvaða 
vörur þóttu líklegastar til að seljast best. 

„Það var einn sunnudag í haust 
sem dyrabjöllunni var hringt og 
úti fyrir stóð maður sem óskaði 
eftir að fá að snyrta kirkjugarð-
inn.“ Þannig byrjar sr. Önundur 
Björnsson sóknarprestur á Breiða-
bólsstað í Fljótshlíð frásögn af 
óvenjulegri heimsókn á prest-
setrið. „Þetta var Dieter Wilhelm 
Weischer, garðyrkjufræðingur að 
mennt, þýskur að uppruna og 
tæpra 72 ára. Hann sagðist þá 
nýverið hafa verið við jarðsetn-
ingu í Breiðabólsstaðarkirkjugarði 
og kvaðst ekki sáttur við umhirðu 
hans. Óskaði því eftir að fá að fara 
höndum um garðinn og leiðin sem í 
honum væru og lét það fylgja með 
að hann væri ekki á höttunum eftir 
launaðri vinnu heldur vildi hann 
gera þetta sem sjálfboðaliði, kirkj-
unni og garðinum að kostnaðar-
lausu.“

Sr. Önundur kveðst hafa tekið 
þessu góða boði með þakklæti og 
segir Dieter hafa mætt næsta dag 
reiðubúinn til verka. „Hann spurði 
hvort til væru garðklippur, hrífa 
og ílát til að setja afklippið í. Sagði 
stórtæk og hávaðasöm tæki ekki 
eiga við í kirkjugarði og kaus því 
handklippur. Verkfærin fékk  
hann orðalaust ásamt pallbíl til að 
fjarlægja úrganginn og komast 
heim til sín að Kirkjuhvoli en þar 
hefur hann búið um nokkurt 
skeið.“

Í tvo mánuði mætti Dieter í 
kirkjugarðinn upp úr klukkan átta 
hvern virkan dag, að sögn sr. 

Önundar. „Þarna vann hann sleitu-
laust til klukkan 17 án tillits til 
veðurfars, sem vægt til orða tekið 
hefur verið afar umhleypinga-
samt og leiðinlegt. Hann er búinn 
að gera út úr þrennum klippum en 
enn duga hrífurnar, ílátið og 

bíllinn,“ segir hann og bætir því 
við að hann sjálfur, sóknarnefndin 
og væntanlega allir leiðiseigendur 
séu Dieter óendanlega þakklátir 
fyrir hans fórnfúsa starf, hugul-
semi við garðinn og virðingu við 
hina látnu sem þar liggja.

Kærkominn og fórnfús gestur

Ferðamenn komi hingað í fjallameðferð

GPS-tæki í  jólapakkann í ár

Stoltur Eru það ekki tvö 
atriði?





fréttir og fróðleikur

Styr hefur staðið um 
Istorrent-vefinn. Forsvars-
menn höfundarréttarsam-
taka halda því fram að eig-
endur vefjarins brjóti lög 
með því að gera fólki kleift 
að skiptast á höfundarrétt-
arvörðu efni í leyfisleysi. 
Talsmenn Istorrent segjast 
ekki bera ábyrgð á því sem 
notendur vefjarins gera.

Vefurinn Istorrent var opnaður um 
mitt ár 2005 með það að markmiði 
að leyfa notendum hans að nýta sér 
BitTorrent-tæknina til að skiptast 
á skrám. Vefurinn er gerður að 
erlendri fyrirmynd, en hugmyndin 
var og er að notendur á Íslandi séu 
þeir einu sem geti notað vefinn. 
Þannig flokkast allt niðurhal milli 
notenda sem innanlandsniðurhal, 
sem fjarskiptafyrirtæki rukka 
ekki aukalega fyrir.

Á rúmum tveimur árum hefur 
notendafjöldi Istorrent marg-
faldast. Þeir eru yfir 26 þúsund í 
dag, eða rúmlega átta prósent 
þjóðarinnar. Samkvæmt teljara 
vefjarins fékk hann um tíu milljón 
flettingar í síðasta mánuði, en 
fletting er þegar einn notandi 
skoðar eina síðu á torrent.is. Flett-
ingar á einni viku eru nær tvöfalt 
fleiri en á ja.is og um þrefalt fleiri 
en á vef Ríkisútvarpsins, ruv.is.

Efnið sem dreift er með hjálp Istor-
rent er í flestum tilvikum höfundar-
réttarvarið. Um það er ekki hægt 
að deila, aðeins þarf að skoða skráa-
lista síðunnar til að staðfesta það. 
Spurningin um lögmæti Istorrent 
snýr því aðallega að tvennu; hvort 
efninu sé dreift án leyfis þess sem 
hefur höfundarréttinn og hvort for-
svarsmenn Istorrent beri ábyrgð á 
gjörðum notenda sinna ef svo er.

Spurningunni um það hvort þeir 
sem dreifa höfundarréttarvörðu 
efni í gegnum Istorrent hafi til þess 
leyfi eða ekki er erfitt að svara 
fyrir öll tilfelli. Með því að beita 
almennri skynsemi má þó gera ráð 
fyrir því að rétthafar efnis sem selt 
er í verslunum hafi fæstir gefið 
leyfi fyrir því að efninu sé dreift án 
endurgjalds á netinu.

Sem dæmi um tónlist sem dreift 
er með hjálp Istorrent má nefna 
plötuna Sawdust með The Killers, 
sem kom út í gær, Blackout með 
Britney Spears, sem kom út 30. okt-
óber og allar plötur með Sálinni 
hans Jóns míns. Þetta efni má 
nálgast gegn gjaldi í næstu plötu-
búð, en ókeypis á vef Istorrent.

Að því gefnu að stórum hluta þess 
höfundarréttarvarða efnis sem 
dreift er með hjálp síðunnar sé 
dreift án sérstaks leyfis rétthafa 
stendur eftir spurningin hvort for-
svarsmenn Istorrent beri ábyrgð á 
því sem notendur vefjarins gera.

Í fjórðu grein skilmála síðunnar, 
sem allir notendur verða að sam-
þykkja áður en þeir skrá sig, segir 
að ekki megi nota vefsvæðið til að 
sækja eða dreifa höfundarréttar-
vörðu efni nema notandi hafi fengið 
samþykki rétthafa. Istorrent líti 
svo á að með því að dreifa efni stað-
festi viðkomandi að hann hafi allan 
rétt til þeirrar dreifingar.

Með þessari klausu vilja for-
svarsmenn vefjarins fría sig 
ábyrgð af hugsanlegum lögbrotum 
notenda Istorrent. Þeir gangi út frá 
því að allir notendur hafi leyfi fyrir 
því efni sem þeir dreifa með hjálp 
síðunnar, og þeir sem hafi ekki slíkt 
leyfi séu að brjóta gegn skilmálum. 

Þessum rökum hefur Svavar Lúth-
ersson, framkvæmdastjóri Istor-
rent ehf. sem stofnað hefur verið í 
kringum vefinn, einnig beitt í við-
tölum við fjölmiðla.

Hvort nokkrar setningar í lítt 
lesnum skilmálum nægja til að gera 
það löglegt að reka vefsvæði sem 
hefur nánast það eitt sem tilgang að 
dreifa höfundarréttarvörðu efni í 
leyfisleysi á þó eftir að koma í ljós.

Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu hafa samtök myndrétthafa 
á Íslandi, SMÁÍS, ásamt öðrum 
samtökum lagt fram kæru á hendur 
Istorrent fyrir ólöglega dreifingu á 
efni. Samtökin sendu Svavari upp-
haflega bréf í október á síðasta ári 
þar sem þess var krafist að vef-
svæðinu yrði lokað. Svavar ákvað 
að hunsa tilmælin í bréfinu og í kjöl-
farið ákváðu samtökin að kæra 
Istorrent. Málið er til meðferðar 
hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu.

Í viðtali við Fréttablaðið í gær 
sagði Snæbjörn Steingrímsson, 
framkvæmdastjóri SMÁÍS, að verð-
mæti þeirra skráa sem skipta um 
eigendur við ólöglegt niðurhal á 
Íslandi gætu numið rúmlega einum 
milljarði króna á ári. Áður hafa 
birst yfirlýsingar frá SMÁÍS eða 
öðrum samtökum höfundarrétthafa 
þar sem tap vegna ólöglegs niður-
hals er metið á hundruð milljóna 
króna.

Talsmenn Istorrent hafa gagn-
rýnt þessa útreikninga. Þeir segja 
óraunhæft að ganga út frá því að 
notandi sem halar niður kvikmynd, 
geisladiski, tölvuleik eða öðru efni 
hefði í öllum tilfellum skundað út í 
búð og keypt það ef ókeypis niður-
hal væri ekki í boði. Ef notandi hali 
niður efni sem hann myndi aldrei 
borga fyrir sé í raun ekki um að 
ræða nokkurt tapað fé.

Önnur rök sem forsvarsmenn Istor-
rent hafa borið fyrir sig í tengslum 
við kæru eru þau að ekkert af því 
efni sem notendur vefjarins dreifi 
fari í gegnum netþjóna Istorrent. 
Torrent-tæknin virkar þannig að 

notendur senda gögn beint hver til 
annars, en nota síður eins og Istor-
rent til að henda reiður á hver er 
með hvaða efni. Vefsíðan vísar því 
aðeins á þá sem eru að dreifa 
gögnunum en dreifir þeim ekki 
sjálf.

Ekki hefur verið látið reyna á 
þessa málsvörn fyrir íslenskum 
dómstólum, en fyrir þeim finnsku 
gekk hún ekki. Hinn 26. október 
2006 var 21 stjórnandi finnsku tor-
rent-síðunnar Finreactor sakfelldur 
fyrir að brjóta, eða greiða fyrir 
brotum, á höfundarréttarlögum. 
Starfsemi Finreactor var mjög lík 
Istorrent eins og hún er í dag.

Fyrir rétti héldu sakborningarnir 
því fram að þeir bæru ekki ábyrgð 
þar sem efnið var flutt beint milli 
notenda en kom aldrei við á net-
þjónum síðunnar. Í niðurstöðu 
Turku-héraðsdómsins var þessum 
rökum hafnað. Líta bæri á starf-
semina sem heild, og sakborning-
arnir ættu beinan þátt í að 
höfundarréttarbrotin ættu sér 
stað. Þeir voru látnir greiða sem 
samsvarar fimmtíu milljónum 
íslenskra króna í sekt. 

Þjófar eða saklausir sendiboðar?

Smáskærur tíðar við landamæri Íraks

Oft spurning 
um millimetra

Góður hundur 
      á gott skilið

Hunda nammi
(harðfisktöflur)

Hunda bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus
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Ífrönsku kosningabaráttunni í 
vor hljómaði eitt vígorðið 

skært og hvellt og skar sig út úr 
skarkalanum: það var sú hvatning 
sem frambjóðandinn Nikulás 
Sarkozy setti ofarlega á stefnu-
skrá sína, að menn skyldu „vinna 
meira til að þéna meira“. Þetta 
mæltist vel fyrir og þótti 
karlmannlega sagt, því um þessar 
mundir eiga Frakkar einna helst 
kost á að vinna meira og þéna 
ekki hótinu meir eða jafnvel enn 
þá minna, eða þá vinna ekki og 
þéna þar af leiðandi alls ekki 
neitt.

Um leið og Sarkozy – sem 
almenningur kallar nú jafnan 
„Sarkó“ – var búinn að ná 
kosningu tók hann að sýna 
mönnum hvað hann ætti við með 
því að „vinna meira“, og hefur 
eitt glæsilegt dæmi um það verið 
í fréttum að undanförnu. Þetta 
tengist Bakkabræðraæfintýri 
fáeinna Fransmanna í Tsjad. 
Fyrir nokkru fóru samtök sem 
kölluðust „Örkin hennar Zoe“ á 
stúfana og ætluðu að bjarga 
munaðarlausum og stríðsþjáðum 
börnum frá Darfúr og flytja þau 
til Frakklands, þar sem fjöl-
skyldur, sem höfðu borgað til 
þess ærið fé, áttu að taka á móti 
þeim. Þær fengu jafnvel loðin 
loforð um að þau gætu ættleitt 
börnin, og virtist það reyndar 
vera aðalmarkmið sumra þeirra. 

Forsprakkinn fyrir þessu var 
að sögn slökkviliðsmaður í 
hugljómun, en fyrirtækið var í 
blóra við öll stjórnvöld jafnt í 
Frakklandi sem í Tsjad, þar sem 
leiðangurinn hafði bækistöðvar 
sínar. Svo fór að þessir arkar-
menn voru handteknir á flugvelli 
norðarlega í Afríkulandinu, þegar 
þeir bjuggust til að fljúga þaðan 
með 103 börn. Þegar farið var að 

athuga stöðu þessara barna kom í 
ljós að sárafá þeirra voru í 
rauninni munaðarleysingjar og 
sárafá frá Darfúr, og var svo að 
sjá að mörgum hinna a.m.k. hefði 
verið náð frá fjölskyldum þeirra 
undir því yfirskini að það ætti að 
senda þau á skóla í nálægum 
smábæ.

En slökkviliðsmanninn skorti 
greinilega ekki jarðbundin 
klókindi þrátt fyrir hugljómun-
ina, því fréttamenn skýrðu frá 
því að á leiðinni á flugvöllinn 
hefðu verið sett sárabindi á 
börnin, þótt þau hefðu reyndar 
verið ómeidd og við góða heilsu, 
og á þau málaðir marblettir af því 
tagi sem taka sig vel út í sjón-
varpi. Þetta mæltist afskaplega 
illa fyrir í Tsjad, mönnum fannst 
vera nýlendustefnulegur þefur af 
málinu, ekki síst vegna þeirra 
ættleiðinga sem virtust vera á 
dagskrá, og fengu arkarmenn að 
gista í tugthúsinu, ákærðir fyrir 
tilraun til barnsráns. En svo vildi 
til að meðal þeirra sem voru 
handteknir voru einnig flug-
freyjur og fréttamenn, sem voru 
ekki sek um eitt eða neitt. 

Frönsk stjórnvöld sem sættu 
gagnrýni fyrir að hafa ekkert 
gert til að stöðva æfintýramenn-
ina í tæka tíð brugðust því skjótt 

við og vildu fá þetta saklausa fólk 
látið laust. Úr þessu varð nokkurt 
stapp, því þótt málið virtist 
einfalt, var þó nokkurt skrif-
finnskuatriði að opna fangelsis-
dyrnar og yfirvöld í Tsjad voru 
undir pressu frá almenningi sem 
var æfareiður og þoldi ekkert 
sem túlka mætti sem undirláts-
semi. En þá gerði Nikulás 
Sarkozy sér lítið fyrir. Sunnu-
dagsmorgun einn sté hann upp í 
flugvél embættisins, flaug til 
Tsjad eins og frelsandi Zorró og 
fékk fréttamennina og flugfreyj-
urnar laus á stundinni með 
sérsamningi við starfsbróður sinn 
þar í landi. 

Einhverjum rannsóknardómara 
sem varð úrillur þegar hann var 
ræstur út á helgidegi og fór að 
þrasa um formsatriði og þess 
háttar var umsvifalaust vikið úr 
starfi. Við brottförina sagði 
forsetinn að hann væri ekki búinn 
að gleyma hinum sem eftir 
dúsuðu, þótt þeir væru raunveru-
legir sakborningar, og myndi hann 
koma seinna og sækja þá, því þótt 
þú gleymir Sarkó gleymir Sarkó 
ekki þér. Þar sem einhverjir af 
þeim sem forsetinn bjargaði voru 
Spánverjar millilenti hann á 
flugvelli í Madrid og rabbaði 
smástund við vin sinn forsætisráð-
herra Spánar, en hélt svo til 
Parísar. 

Þetta var sem sé sunnudagstúr 
forsetans. Það er ekki nema 
eðlilegt að forseti sem vinnur 
svona miklu meira vilji einnig 
þéna meira. Í þessum  sömu 
svifum lét Nikulás Sarkozy því 
hækka laun sín um hundrað sjötíu 
og tvö prósent, eins og blaðamenn 
hafa nú reiknað út, kannske að 
einhverju leyti upp í helgidaga- og 
yfirvinnu. En það hefur ekki enn 
komið í ljós hvað Frökkum finnst 
um forseta sem kann að efna 
kosningaloforðin svona hressilega. 

Zorró kemur til bjargar

Valdaskiptin í Reykjavíkurborg hafa leitt til nokkurra heilabrota 
um hvort vænta megi sams konar atburða við ríkisstjórnarborðið. 
Forystumenn stjórnarflokkanna eru þráspurðir um þetta ýmist 
af sjónarhóli vonar eða ótta.

Atburður af því tagi sem varð í Reykjavík er til marks um 
að sviptivindar eru einfaldlega fyrirbrigði sem heyra til veður-
fars í stjórnmálum. Þeir eru eitthvað sem menn þurfa að vera 
viðbúnir hvenær sem er bæði í samstarfi innan flokka og milli 
flokka. Þá er ekki unnt að útiloka. Núverandi stjórnarsamstarf 
er ekki á nokkurn hátt óháð þessu lögmáli.

Þeir sem sjá þrýstilínur mögulegra pólitískra veðrabrigða 
benda aðallega á tvennt: Annars vegar rökréttan metnað þeirra 
sem standa næst forystu Samfylkingarinnar til að hún hefjist 
til þess vegs að sitja við enda ríkisstjórnarborðsins. Hins vegar 
ólíkar skoðanir stjórnarflokkanna í nokkrum veigamiklum 
málum. Hvort tveggja má styðja rökum.

Kjarni málsins er þar á móti sá að það eru fleiri kerfi sem hafa 
áhrif á veðurkorti stjórnmálanna. Stjórnmálabaráttan hefur um 
langan tíma þróast inn að miðjunni. Gömlu átökin um hvort ríkið 
eða einstaklingarnir ráðstafi þjóðartekjunum eru orðin að eins 
konar sátt á miðjunni.

Það er ekki deilt um hversu stór sneið atvinnulífsins á að vera, 
heldur hitt hversu frjálst það á að vera til athafna innan settra 
marka. Með öðrum orðum er það vöxturinn sem skiptir máli en 
ekki hlutfallsleg stærð sneiðarinnar.

Stjórnmálaflokkar sem ætla að hafa langtímaáhrif verða að 
njóta trúnaðar á miðjunni. Tvö grundvallarmál ráða úrslitum 
þar um. Á annan vænginn er það staðfesta um að hækka ekki 
skatta og á hinn vænginn varðstaða um velferðarkerfið.

Vinstrihreyfingin - grænt framboð hefur haldið sig lengst til 
vinstri og ekki reynt að færa sig nær miðjunni. Þannig hefur 
flokkurinn haldið mjög skýrri sérstöðu. Vanda Samfylkingar-
innar í stjórnarandstöðu mátti að hluta til rekja til sameiginlegs 
uppruna þessara tveggja flokka.

Meðan ímynd Samfylkingarinnar byggðist alfarið á skírskotun 
til hugsanlegs samstarfs við VG átti hún eðlilega í erfiðleikum 
með að ná trúnaði eða fótfestu á miðjunni. Það leiddi af sjálfu 
sér. Samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn getur hins vegar breytt 
þessari ímynd smám saman.

Sjálfstæðisflokkurinn er í annarri stöðu. Hann á litla mögu-
leika á að rjúfa stjórnarsamstarfið með samvinnu lengra til 
vinstri í huga. Það er möguleiki sem Samfylkingin á. Kjósi 
hún hins vegar að nýta hann er hætt við að hún glati á ný þeim 
ávinningi sem hún hefur af samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn 
sem felst í því að byggja upp traust á miðjunni. 

Að öllu virtu sýnast langtímahagsmunir Samfylkingarinnar því 
ekki vera fólgnir í því að búa til aðstæður við ríkisstjórnarborðið 
líkar þeim sem áttu sér stað í Reykjavík. VG hagnýtti þær 
aðstæður vel til þess að ná þar undirtökum.

Í þessu ljósi sýnast yfirlýsingar formanna stjórnarflokkanna 
um góðan anda í stjórnarsamstarfinu vera trúverðugar. Að baki 
þeim eru augljósir langtímahagsmunir sem báðir flokkarnir 
þurfa að gæta að. Hvorugur má við því að tapa trúnaði á miðjunni. 
Næsta kjörtímabil er svo opin bók.

Spurning um 
miðjuna

Þegar við Páll Magnússon tókumst á 
um framlag Björgólfs Guðmunds-

sonar til RÚV í sjónvarpi í fyrrakvöld 
þvertók hann fyrir að þar væri um styrk 
að ræða. Hann sagði að það væri mis-
skilningur og fullyrti að féð rynni beint 
til framleiðenda utan RÚV.

En það fer ekki á milli mála að 
Ríkisútvarpið og Björgólfur Guðmunds-
son gerðu samning um að leggja í sameiningu 200 
til 300 milljónir króna til framleiðslu á íslensku, 
leiknu dagskrárefni. Í Morgunblaðinu á laugardag-
inn segir: „Efnið verður framleitt af einkafyrir-
tækjum, en verkefnaval verður í höndum dag-
skrárstjóra Ríkissjónvarpsins.“ 

Á „visir.is“ var haft eftir Þórhalli Gunnarssyni, 
dagskrárstjóra Sjónvarps, í gær að samningurinn 
við Björgólf væri fyrst og fremst stuðningur við 
framleiðendur leikins, innlends dagskrárefnis og 
ljóst að fjölmargir framleiðendur myndu njóta 
góðs af því, m.a. Saga film, sem væri í eigu 365-
miðla. Hins vegar hafði Morgunblaðið eftir 
dagskrárstjóranum: „Það er mjög skýrt í þessum 
samningi að ég vel verkefnin og þeir leggja til 
fjármagn ásamt okkur.“ 

Þarna virðast þeir félagar því vera á 
hröðu undanhaldi. Það er nefnilega 
erfitt að skilja þetta öðruvísi en þannig 
að hér sé á ferðinni styrkur til RÚV frá 
einstaklingi og samkvæmt nýju 
lögunum um Ríkisútvarpið ohf. má það 
ekki hafa aðrar tekjur en af nefskatti 
(enn eru þó tekin afnotagjöld), auglýs-
ingum og svonefndri kostun. Ef styrkur 
Björgólfs er hvorki kostun né vegna 
auglýsinga, hvað er hann þá? 

Það er ljóst að þarna verða hags-
munatengsl Björgólfs og RÚV. En 

Hollvinir RÚV óttast ekki að starfsmenn RÚV láti 
Björgólf njóta þessara fjárhagstengsla heldur að 
þau muni vekja grunsemdir um að þeir taki á 
málefnum fyrirtækja hans með silkihönskum. 
Slíkar grunsemdir mega aldrei falla á starfsmenn 
Ríkisútvarpsins.

Og hver veit hver verður næsti leikur? Allir 
þverneita náttúrlega að Björgólfur fái nokkur 
áhrif innan RÚV vegna þessa samnings en hvaða 
hugsun er þá á bakvið þau orð hans að „ríkið sé 
versti eigandi fjölmiðils“? Allir vita líka að sterk 
öfl innan Sjálfstæðisflokksins vilja selja RÚV. Er 
ekki ástæða til að almenningur fái að sjá þennan 
samning?

Höfundur er formaður Hollvina Ríkisútvarpsins.

Styrkur til RÚV en þó ekki



Áforsíðu Fréttablaðsins á mánu-
dag, 12. nóvember 2007, er fjall-

að um nýtt frumvarp til laga um 
almannavarnir. Af því tilefni tekur 
dóms- og kirkjumálaráðuneytið 
fram eftirfarandi:   

Með frumvarpinu er ekki verið að 
færa stjórn almannavarna frá sveit-
arfélögum til ríkislögreglustjóra 
svo sem ranglega er hermt í umfjöll-
un Fréttablaðsins. Frumvarpið gerir 
ekki ráð fyrir neinni meginbreyt-
ingu á samskiptum ríkis og sveitar-
félaga vegna almannavarna. 

Í frumvarpinu er áfram á því 
byggt að ríkislögreglustjóri hafi 
umsjón og eftirlit með almanna-
varnastarfi í umboði dómsmálaráð-
herra, svo sem verið hefur frá árinu 
2003. Á því ári samþykkti Alþingi þá 
breytingu á almannavarnalögum að 
starfsemi og verkefni sem höfðu 
verið í höndum almannavarnaráðs 
og Almannavarna ríkisins um nokk-
urt skeið voru flutt til embættis rík-
islögreglustjóra. Samkvæmt hinu 
nýja frumvarpi hefur ríkislögreglu-
stjóri áfram þetta hlutverk en sveit-
arfélög fara með almannavarnir í 
héraði í samvinnu við ríkisvaldið, 
enda verða  sveitarfélögin áfram 
meginburðarás almannavarnakerf-
isins, til þess að tryggja staðarþekk-
ingu og virka þátttöku heima-
manna. 

Hið nýja frumvarp til laga um 
almannavarnir felur því í sér endur-
skoðun á núgildandi almannavarna-
lögum sem eru að stofni til frá árinu 
1962 en sem hafa sætt veigamiklum 
breytingum frá þeim tíma. Frum-
varpið fjallar um samhæfð almanna-
varnaviðbrögð til þess að takast á 
við afleiðingar neyðarástands og 
sem miða að því að koma í veg fyrir, 
eftir því sem unnt er, að almenningur 
verði fyrir líkams- eða eignatjóni af 
völdum náttúruhamfara eða ham-
fara af mannavöldum, farsótta, 
hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða 
af annarri hættu.   

Almanna-
varnir

Háttvirtur við-
skiptaráðherra. 

Þetta erindi varðar 
stimpilgjöld á kaup-
samninga og húsnæð-
islán og nauðsyn þess 
að þau verði lögð 
niður sem allra fyrst.

Undirrituð er 
háskólanemi í sam-
búð með öðrum háskólanema og 
eigum við von á barni eftir 
nokkra mánuði. Þar sem leigu-
verð á höfuðborgarsvæðinu er 
mjög hátt og kaupverð næstum 
óviðráðanlegt ákváðum við að 
fjárfesta í okkar fyrstu íbúð 
fyrir utan höfuðborgarsvæðið. 
Hagstæðustu kjörin reyndust 
þar og vildum við frekar fjár-
festa í eign á viðráðanlegu verði, 
þrátt fyrir að þurfa að keyra í 
rúman hálftíma á dag til að 
sækja nám og vinnu. Eftir að 
hafa greitt 20% af kaupverði 
íbúðarinnar af okkar sparifé 
áttum við rúmlega 600.000 til að 
kaupa helstu nauðsynjar fyrir 
heimilið, s.s. ísskáp, þvottavél, 
rúm, nauðsynjar fyrir barnið o.
s.frv. Þessi fjárhæð átti að duga 
vel fyrir þessu og að ganga upp í 
afborganir af íbúðaláninu ef 
harðna mundi í ári meðan á 
námstímanum stendur. 

Við undirskrift kaupsamnings-
ins fyrir nokkrum dögum 
þurftum við að greiða ýmis gjöld 
sem innheimt eru af ríkinu, má 
þar helst nefna stimpilgjöld af 
kaupsamningi og nýju láni. 
Aukagjöldin urðu alls kr. 515.000 
sem þýðir að eftir stóðu rétt 
tæpar 100.000 krónur af sparifé 

okkar og höfum við 
því ekki efni á að 
kaupa nema hluta af 
því sem við þörfn-
umst í búið. Verður 
áhugavert að sjá 
hvort það verði barn-
ið eða við sem fáum 
rúm!

Ég vildi með þessu 
bréfi benda á þessa 
ósanngirni af hálfu 
ríkisins á kostnað 
ungs fólks. Ég tel 

okkur ekki vera að eyða í vitleysu 
með þessum kaupum, heldur 
aðeins vera að taka nauðsynleg 
skref til að geta stofnað og staðið 
undir fjölskyldu. Mér þykir ólík-
legt að afnám stimpilgjalda muni 
valda því að þenslan í þjóð-

félaginu aukist þar sem þeir 
aðilar sem valda þenslunni hvað 
mest eru ekki að hafa áhyggjur 
af því hvort þeir þurfi að eyða 
hálfri milljón aukalega í stimpil-
gjöld eður ei. Jafnframt mundi 
ég telja að vel hugsandi stjórn-
endur hagkerfis vilji frekar að 
fólk eyði sparifé sínu í að kaupa 
innbú og aðrar nauðsynjar í stað 
þess að þurfa að greiða allt spari-
fé sitt í gjöld til ríkisins og taka 
svo lán fyrir nauðsynjum. Hag-
fræðilega séð mundi ég a.m.k. 
frekar telja þess konar lán auka 
þenslu enn frekar og að ríkið 
eigi eftir fremsta megni að reyna 
að koma í veg fyrir að ungt fólk 
með lítið fjármagn á milli hand-
anna þurfi að taka óþarfa fram-
færslulán sem þetta.

Ég vona því innilega að þú 
beitir þér fyrir því að leggja af 
þessa ósanngjörnu skatta, sem 
gera lítið annað en að íþyngja 
þeim sem minnst hafa á milli 
handanna. Ég vil jafnframt 
benda á þann kost stjórnvalda, ef 

þið sjáið ykkur með engu móti 
fært að leggja niður stimpilgjöld 
að fullu, að íhuga frekar hvort 
slík gjöld ættu ekki að flokkast 
undir lúxusskatt og vera þannig 
einungis lögð á fasteignakaup 
sem eru yfir ákveðnu verði, t.d. 
30 milljónir, sem er orðið eðlilegt 
verð 3ja-4ja herbergja íbúða á 
höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir 
að hafa nú þegar tapað þessum 
peningum til ríkisins vonast ég 
til að þið sýnið skjót viðbrögð og 
fellið niður stimpilgjöld af kaup-
samningum og húsnæðislánum 
sem fyrst svo annað ungt fólk í 
svipuðum sporum þurfi ekki að 
greiða þessa óþörfu skatta.

Höfundur er háskólanemi. 

Opið bréf til viðskiptaráðherra 
Jafnframt mundi ég telja að vel 
hugsandi stjórnendur hagkerfis 
vilji frekar að fólk eyði sparifé 
sínu í að kaupa innbú og aðrar 
nauðsynjar í stað þess að þurfa 
að greiða allt sparifé sitt í gjöld 
til ríkisins og taka svo lán fyrir 
nauðsynjum. 

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 fjármálafræðslu.

Fræðslukvöldin hefjast kl. 20
Dagskrá fræðslukvölda:
15. nóv. Aðalbanki Greiðslumiðlun og lántaka
22. nóv. Mjóddin   Tryggingar og sparnaður
29. nóv. Laugavegur Tryggingar og sparnaður

Fræðslukvöld
fyrir innflytjendur

Skráning og nánari upplýsingar eru á www.landsbanki.is eða í síma 410 6856

Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej www.landsbanki.is lub pod numerem tel. 410 6856

To enrol for the sessions or obtain further information, contact www.landsbanki.is or telephone 410 6856.

Financial Instruction Evenings for Newcomers to Iceland
Landsbanki and the Intercultural Centre (Alþjóðahús) have jointly arranged Thursday evenings information sessions for 
newcomers to Iceland. Open to all without charge, the evening sessions, held in Icelandic are intended to combine basic 
language instruction with information on financial matters.

All sessions start at 8:00 pm.
Schedule for upcoming weeks:
15 Nov. Landsbanki Main Branch International payment transfers and loans
22 Nov. Landsbanki in Mjódd Insurance and savings
29 Nov. Landsbanki on Laugavegur Insurance and savings

Wieczory nauki dla obcokrajowców

Negocjacje finansowe i pożyczka
Ubezpieczenia i oszczędności
Ubezpieczenia i oszczędności



Nú er ég reiður! Þetta er réttlát 
reiði og ég spyr í fullri alvöru: 

Ætla fræðsluyfirvöld að láta grunn-
skólann drabbast niður í ekki neitt á 
næstu misserum?

Síðast þegar kennarar reyndu að 
semja um kjör sín, gekk það líkt og 
oft áður; þeir mættu aðeins skiln-
ingsleysi og lítilsvirð-
ingu. Þeir fóru í verk-
fall. Það vakti furðu 
mína í þessu verkfalli að 
heyra menntamálaráð-
herra lýsa  því yfir, að 
þetta mál kæmi henni 
ekkert við! Ég hef lík-
lega gert mér rangar 
hugmyndir um störf ráð-
herra.

Svo tóku alþingis-
menn sig til og sam-
þykktu lög þess efnis að 
kennarar yrðu að taka þeim 
smánarboðum sem fyrir lágu, eða 
taka því sem að þeim yrði rétt. Þetta 
var ljótur gjörningur, sem herti 
verulega þann hnút sem málin voru 
komin í, en leysti engan vanda. Mér 
fannst að nú bæri Alþingi siðferði-
leg skylda til að finna einhverja leið 
til frambúðar, en enn hef ég ekki 
orðið var við neitt slíkt. Hvernig 
ætlast alþingismenn til að ég og 
mínir líkar beri virðingu fyrir 
stofnuninni?

Jú, kennarar fóru til vinnu, sárir 
og reiðir, en margir gáfust upp og 
hættu kennslu. Það er mikill skaði 
að missa reyndan kennara úr starfi, 
en það virðast ráðamenn ekki skilja. 
En þetta var ekki nóg. Starfsskilyrði 
kennara versnuðu verulega mikið. 
Sú stefna er uppi að öllum nemend-
um sé blandað saman í bekki. Þar 
geta því lent saman börn, sem bíða 
eftir vistun á geðdeild (en þar eru 
langar biðraðir), einnig einhverf 
börn, ofbeldisfull, greindarskert, 
seinþroska o.s.frv.

Reyndar er ætlast til að aðstoðar-
menn fylgi sumum þeirra, en það 
fást bara ekki menn í þetta vegna 
óviðunandi lágra launa. Niðurstaðan 
er því sú að kennurunum er ætlað að 
sjá um allt saman, en það er 
vitanlega ekki nokkrum manni 
ætlandi og kjaraskömmtunar-
mönnum til himinhrópandi skamm-
ar. Ég nefni hér eitt nýlegt dæmi: 

Sérgreinakennari var að taka á 
móti 13 barna hópi, mjög blönduðum. 
Börnin voru í slagsmálum á 
ganginum og þegar inn var komið 
var atgangurinn slíkur að kennarinn 

fékk ekki við neitt ráðið og lá við 
stórslysum. Kennarinn kallaði á 
hjálp og til aðstoðar komu ganga-
vörður, stuðningsfulltrúi og umsjón-
arkennari bekkjarins (sem er stór 
og stæðilegur karlmaður). Allan 
tímann gerðu þessir fjórir starfs-
menn ekki annað en að forða því að 
ólátaseggirnir slösuðu hver annan, 
því engan má reka úr tímum og 
varla má kennari snerta nemenda 
svo að hann verði ekki sakaður um 

ofbeldi eða kynferðis-
lega áreitni. Um kennslu 
varð ekki að ræða. 

Hvernig haldið þið að 
samviskusömum kenn-
ara líði eftir svona tíma, 
þó maður nefni ekki bit-
sárin og marblettina. 
Það er eins og nemendur 
megi bíta, berja og 
sparka í kennara án þess 
að þurfa að óttast eftir-
mál. Haldið þið að kenn-
aranum hafi verið boðin 

áfallahjálp?
Og hvað með fáein börn, sem 

hímdu úti í horni en tóku ekki þátt í 
óeirðunum. Eiga þau engan rétt? 
Þau komu til að keppast við að ljúka 
verkefnum sínum áður en önninni 
lýkur. Þarna misstu þau heilan tíma 
og það er aðeins einn tími í hverri 
viku, hálfan veturinn. Eiga óláta-
seggirnir alltaf að fá að eyðileggja 
fyrir þeim sem vilja læra, vegna 
úrræðaleysis í skólakerfinu? Það er 

ekki von að kennarar geti unað 
þessum kjörum. Og það er reyndum 
kennara ekki sársaukalaust að 
hrekjast úr starfi. Að baki hverri 
uppsögn er mikil andleg þjáning.

Alþingismenn! Eruð þið til í að 
skipta á kjörum við grunnskóla-
kennara?

Samningsmenn sveitarfélaga! 
Ætlið þið að bjarga grunnskólanum 
eða eyðileggja hann alveg?

Menntamálaráðherra! Hvar eiga 
börnin að fá grunninn undir fram-
halds- og háskólanám, ef enginn 
grunnskólakennari verður eftir í 
stéttinni?

Foreldrar! Kennarar vilja börn-
um ykkar vel! Styðjið þá í starfi, en 
spillið ekki fyrir, eins og því miður 
eru of mörg dæmi um.

Höfundur er faðir, afi og langafi.

Vel má deila um áhrifamátt og 
áherslur í þróunarsamvinnu og 

þróunaraðstoð. Oft tekst vel til, 
stundum ekki. Það sem er óumdeilt 
er að þróunarsamvinna kostar pen-
inga. Ætla má að vel 
heppnuð verkefni skili 
enn meiri árangri með 
auknu fjármagni. Eins 
má reikna með að verk-
efni sem misfarast 
þyrftu ekki endilega að 
gera það ef fé væri 
kostað til þess að undir-
byggja þau betur í ljósi 
fenginnar reynslu. Þá er 
mikilvægt að skilja þró-
unaraðstoð frá hagsmun-
um spilltra en valdamik-
illa einstaklinga og 
hagsmunahópa hvort heldur þeir 
tengjast gefandanum eða þiggjand-
anum.

Eins og fram hefur komið í þarfri 
og góðri umræðu um Ísland og 
þróunaraðstoð undanfarið leikur 
nokkur vafi á því hvort Íslendingar 
séu að sinna þessum málaflokki 
„nægilega vel“. Sú spurning er sér-
staklega aðkallandi nú þegar hag-
sæld og eyðslugleði – m.ö.o. aflögu-
færni – þjóðarinnar hafa náð áður 

óþekktum hæðum. Réttið upp hönd 
sem eigið Ipod eða flatskjá eða 
myndavélarfarsíma. Er eign þess-
ara hluta lífsspursmál fyrir ykkur?

Hvað sem því líður þá er ljóst að 
hvert og eitt okkar gerir það upp 
við sína samvisku hvort og hvenær 
við eigum að kaupa okkur nýjustu 
græjuna eða í staðinn bjarga barni 

í fjarlægu landi frá 
hægum og kvalafullum 
dauða sem rekja má til 
fátæktar. En í samtölum 
okkar við samviskuna 
vegum við, ýmist með-
vitað eða ómeðvitað, hin 
ýmsu rök með og á móti 
því að gefa (meira) til 
fátæks og þurfandi 
fólks. Rökin með ættu 
að vera augljós og gætu 
fallið undir t.d. 
gjafmildi, skyldurækni 
eða endurgreiðslu og 

yfirbót fyrir arðrán og eyðilegg-
ingu nýlendutímans, sem við höfum 
óbeint notið góðs af rétt eins og sá 
sem hagnast á verslun með þýfi 
hagnast á ógæfu réttmæts 
eiganda.

Rökin á móti geta verið af ýmsum 
toga, en algengt er þó að þau 
byggist á goðsögnum eða misskiln-
ingi á stöðu mála frekar en ígrund-
aðri afstöðu til staðreynda. Hér eru 
raktar – og hraktar – þrjár slíkar 

goðsagnir sem geta staðið í vegi 
fyrir frekari framlögum fjár af 
hálfu aflögufærra einstaklinga eða 
yfirvalda til björgunar mannslífa:

Margir virðast trúa því að fjár-
hagsleg aðstoð núna framlengi 
bara, eða jafnvel auki á, þjáningar 
hinna fátæku seinna meir með því 
að ýta undir fólksfjölgun í fátækum 
löndum. Þannig myndi þróunar-
aðstoð vissulega vinna gegn mark-
miðum sínum. En það hefur þvert á 
móti sýnt sig að það hægir frekar á 
fólksfjölgun í þeim löndum og 
svæðum sem náð hafa einhverjum 
árangri í baráttunni við landlæga 
fátækt. Þetta á einkum við um 
svæði þar sem þróunaraðstoð 
miðar að uppfræðslu og menntun 
kvenna og stúlkna. Slík valdefling 
leiðir af sér að stúlkur giftast 
seinna, nota frekar getnaðarvarnir 
og eignast því færri börn en ella og 
verða færari um að taka ábyrgð á 
eigin örlögum og fjölskyldna sinna. 
Auk þess gefur það auga leið að um 
leið og foreldrar sjá að börn þeirra 
lifa af fyrstu æviárin og vaxa far-
sællega úr grasi, s.s. fyrir tilstuðlan 
bættrar næringar og sjúkdóma-
varna, þá minnkar þörfin á fjölda-
framleiðslu barna sem leið til að 
búa í haginn fyrir „elliárin“. 

Það er staðreynd að fátækir skipta 
milljörðum á meðan við (í ríku 
löndunum) erum bara nokkur 
hundruð milljóna. Mörgum fallast 
því hendur frammi fyrir vandanum 
og horfa framhjá honum. En það 
þarf í raun ekki annað en að skoða 
drefingu, þ.e. misskiptingu, auðs í 
heiminum til að setja vandann í 
samhengi: Ríkustu 10% fullorðinna 
einstaklinga deila með sér um 85% 
alls auðs í heiminum á meðan sá 
helmingur jarðarbúa sem dregur 
fram lífið á undir tveimurBanda-
ríkjadölum á dag – leiðrétt fyrir 
kaupmátt – deilir með sér 1%! Hægt 
væri, ef vilji væri fyrir hendi, að 
lyfta öllum yfir 2 dollara markið 
með tilfærslu á aðeins 300 millj-
örðum dala á ári. Það hljómar mikið 
en er í raun aðeins í kringum 1% af 
sameiginlegri vergri þjóðarfram-
leiðslu ríku landanna – og minna en 
OECD-löndin ein og sér eyða í niður-
greiðslu óarðbærrar landbúnaðar-
framleiðslu! Við ættum vel að geta 
séð af því, jafnvel án þess svo mikið 
sem að finna fyrir því. 

Oft heyrist talað um hve miklu 
hefur verið sólundað í þróunar-
aðstoð í gegnum árin án teljandi 
árangurs. Sumir halda því jafnvel 
fram að því meira sem við gefum 

því minna gagn geri það. Nánari 
athugun leiðir hins vegar í ljós að 
vandamálið hefur ekki verið of 
mikil aðstoð heldur óvönduð vinnu-
brögð og verklag sem stjórnast 
hefur af illa ígrundaðri ofurtrú á 
pólitíska hugmyndafræði og hags-
munagæslu. Reynslan sýnir að hnit-
miðuð og vel undirbyggð þróunar-
samvinna sem miðar að því að mæta 
frumþörfum fólks, s.s. á fæði, 
klæði, húsaskjóli, hreinu vatni, 
heilsugæslu, bólusetningum, 
menntun o.s.frv. gerir mikið gagn. 

Þar fyrir utan hefur sameiginlegt 
opinbert framlag ríku þjóðanna til 
þróunaraðstoðar hvorki haldist í 
hendur við vaxandi ríkidæmi þeirra 
né aukna misskiptingu og sam-
þjöppun auðs í heiminum, hvað þá 
tekið mið af viðvarandi neyð hinna 
fátæku. Er það þversögn sem við 
getum lifað með, eða horft framhjá 
út í hið óendanlega? 

Í öllu falli þá skuldum við ekki 
bara sjálfum okkur það, heldur 
einkum og sér í lagi fátækum íbúum 
þessarar jarðar okkar, að ígrunda 
vel afstöðu okkar til þróunar-
aðstoðar og fjárframlags til hennar 
í ljósi staðreynda en ekki á grunni 
goðsagna.

Höfundur er MA í siðfræði 
hnattvæðingar og meistaranemi í 

þróunarfræðum.

Nokkrar goðsagnir um fátæktarvandann

Á að leggja 
grunnskólana niður?

Það er mikill skaði að missa 
reyndan kennara úr starfi, en 
það virðast ráðamenn ekki 
skilja. 

Magimix
- réttu tækin fyrir eldhúsið



Einstæð móðir með tvo drengi ákvað að stunda 
fjarnám sitt í Brasilíu til að geta boðið sonum 
sínum mannsæmandi tilveru á íslenskum náms-
lánum.

„Ég ákvað að fara til Brasilíu af löngun í tilbreytingu 
og ævintýraþorsta,“ segir Guðríður Sturludóttir, ein-
stæð móðir tveggja sona og fjarnemi í viðskiptafræði 
við Háskólann á Akureyri.

„Fjarnámið hjá þeim er virkilega gott og ég útskrif-
ast næsta vor. Ég var orðin útkeyrð og hundleið á því 
að vinna mikið með skólanum, og alltaf að skrimta, auk 
þess sem ég þráði að eiga meiri tíma með strákunum 
mínum. Ég seldi því margt af eigum mínum og losaði 
mig við hitt, svo það sem eftir stóð komst fyrir í pínu-
lítilli geymslu,“ segir Guðríður, sem sinnti náminu og 
vann hópavinnu í gegnum netið með MSN og Skype.

„Ég hafði áður komið til Brasilíu sem ferðamaður 
og átti þar vinafólk sem svaraði nauðsynlegustu 
spurningum varðandi ferðalagið og aðkomuna úti, en 
annars var þetta lítið skipulagt; við drifum okkur 
bara út,“ segir Guðríður sem minnist tímans úti með 
gleði og þakklæti.

„Við bjuggum í bænum Arrial Ajuda, sem er svo 
óendanlega fallegur að ég fæ sting í hjartað við 

tilhugsunina. Dagarnir einkenndust af einföldu, 
yndislegu lífi. Við vöknuðum snemma, snæddum 
morgunmat, fórum á ströndina eða í göngutúr, og 
síðan fóru þeir í skólann og ég að læra. Þegar kvöldaði 
borðuðum við góðan mat og sofnuðum saman, en inni 
á milli fórum við í ferðalög sem voru hvert öðru 
meira ævintýri,“ segir Guðríður sem dvaldi í fjóra 
mánuði ásamt sonum sínum í Brasilíu.

„Allur minn metnaður liggur í strákunum mínum. 
Ég er rosalega stolt af þeim og þakklát fyrir að eiga 
þá. Þetta var svo ótrúlega dýrmæt og óviðjafnanleg 
lífsreynsla fyrir okkur að vera bara þrjú saman 
þennan tíma í Brasilíu, en núna dreymir mig um að 
fara með þá í húsbílaferð um Suður-Ameríku,“ segir 
Guðríður og mælir hiklaust með þessari úrlausn fyrir 
Íslendinga sem berjast við að mennta sig og ná endum 
saman á íslenskum námslánum, án þess að þurfa að 
sinna námi sínu með hálfum hug vegna stífrar auka-
vinnu og um leið vanrækja börn sín og fjölskyldu.

„Ég veit ekki hvernig fólk á að fara að því að borga 
húsaleigu og sjá fjölskyldu sinni farborða, en mér 
hefur ekki tekist það án þess að vinna myrkranna á 
milli með,“ segir Guðríður en hún tók nýlega leigu-
bílapróf og byrjaði að keyra leigubíl fyrr í mánuðinum, 
til að afla aukatekna fram til vors að hún hlýtur 
háskólagráðu í viðskiptafræðum.

Lærði meðal páfugla

ERUM BEINT FYRIR AFTAN KFC HAFNARFIRÐI 
DALSHRAUNI 17 • 220 HAFNARF. • SÍMI 865-6774
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Eðalvagnaþjónustan ekur allt 
frá skólakrökkum til ríkra 
viðskiptajöfra.

Eðalbílamarkaðurinn á Íslandi er 
ekki stór. Aðeins þrír eða fjórir 
bjóða upp á eðalvagnaleigu en 
einn þeirra er Sigvaldi P. Gunn-
arsson sem hefur rekið Eðalvagna-
þjónustuna frá árinu 1996.

„Ég var lengst af með tvo bíla 
en er nú aðeins með einn sem kom 
nýr til landsins árið 1998, en hann 
er sá eini hér á landi sem er sér-
smíðaður,“ segir Sigvaldi þegar 
Fréttablaðið slær á þráðinn til að 
forvitnast um þjónustuna. Til 
dæmis vilja líklega margir vita 
hverjir það eru sem ferjaðir eru 
um á eðalvögnum.

„Við erum að keyra allt frá 
venjulegu fólki til þeirra sem ferð-
ast um á einkaþotum,“ upplýsir 
Sigvaldi og bætir við að margir 
panti bílinn fyrir brúðkaup, afmæli 
og jafnvel þegar þeir fari út að 
borða. Þá panti skólakrakkar stund-
um bílinn við sérstök tækifæri, til 
dæmis í kringum árshátíðir. 

En þarf maður ekki að vera 
ríkur til að panta svona bíl? 
„Klukkustundargjaldið er 12.000 
krónur en síðan gef ég einhverja 
fasta tölu fyrir brúðkaup og þá 
fylgja skreytingar með,“ segir 
Sigvaldi. Þjónusta hans sér um að 
aka töluvert af því fólki sem 
flýgur til Íslands í einkaþotum en 
sækir einnig og skilar farþegum í 
flug á Leifsstöð. „Sá kúnnahópur 
sem ég sækist mest eftir eru 
útlendingar sem leigja bílinn í 
lengri tíma,“ útskýrir Sigvaldi, 
sem keyrir töluvert fyrir sendi-
ráðin en einnig mikið af þekktu og 
ríku fólki sem hann segir að fæstir 
viti af að séu á landinu, til dæmis 
ýmsum viðskiptajöfrum. 

Eðalbíll Sigvalda tekur átta far-

þega í einu. Hann er útbúinn öllum 
helstu þægindum eins og sjón-
varpi og græjum. „Svo er að sjálf-
sögðu þil milli bílstjóra og far-
þega, en það er í raun skilgreining 
á limósínu að hægt sé að loka far-
þegarýminu,“ segir Sigvaldi, sem 
er með glös í bílnum en farþegar 
verða að koma með eigin drykki 
enda hefur hann ekki vínveitinga-
leyfi í bílnum. 

Sigvaldi ekur lítið sjálfur en 
hefur þrjá bílstjóra í vinnu. Þeir 
eru klæddir í svört jakkaföt, með 
kaskeiti og hvíta hanska. Sigvaldi 
segir bílstjórana þurfa að vera 
sérlega þjónustulundaða enda sé 
þjónustan það sem öllu máli 
skipti. 

Bílstjórar með kaskeiti

Ástralskir ökuníðingar munu 
senn geta fylgst með ástkærum 
bifreiðum sínum stútað af 
stjórnvöldum á netinu.

Farartæki ökuníðinga verða eyði-
lögð í árekstrarprófum á rann-
sóknarstofum, eftir því sem stjórn-
völd í New South Wales segja.

„Upptökur af þessum áður 
mikils metnu eigum sýna þær 
verða að beygluðu rusli og eru 
okkar skýrustu skilaboð til 
skemmdarvarga um að okkur er 
alvara um að útrýma hegðun 
þeirra í umferðinni og bjarga 
mannslífum í leiðinni,“ segir David 
Campbell ríkislögregluráðherra 
en herferðin kemur í kjölfar slysa-
hrinu vegna ofsaaksturs þegar 
ungir menn keppa sín á milli á 
götum Sydney, þar sem saklausir 
ökumenn hafa látið lífið. 

„Ökuníðingar taka þátt í ban-
vænum, eignaskemmandi og and-
félagslegri hegðun og við ætlum 
að snúa blaðinu við með því að 
eyðileggja eigur þeirra, og ekki að 
ófyrirsynju,“ segir í yfirlýsingu 
ráðherra, en eyðilegging ökutækj-
anna er hugsuð sem fyrirbyggjandi 
aðgerð. „Þessir breyttu, háværu 
og oftast ólöglegu bílar verða 
gerðir upptækir og kramdir í rusl, 
allt tekið upp og sýnt ungum öku-
mönnum sem aðvörun.“

Lögbrjótar verða að hafa verið 
sakfelldir fyrir ofsaakstur til að 
ökutækjum þeirra verði fargað.

Stjórnvöld 
stúta bílum

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði

P
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 • 70
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Nánar á jeppadekk.is

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



Borgarferð til Barcelona er 
svo sannarlega upplífgandi í 
skammdeginu.

Express ferðir bjóða nú upp á fjög-
urra nátta ferð til Barcelona sem 
farin verður í næstu viku. Flogið 
verður út mánudaginn 19. nóvem-
ber klukkan 15.20 og heim aftur 
föstudaginn 23. klukkan 21.30. Verð 

á mann í tvíbýli er 59.900 krónur 
og innifalið í því er flug með 
sköttum, gisting með morgunverði 
á fjögurra stjörnu hóteli og akstur 
til og frá flugvelli.

Í Barcelona er fjöldi skemmti-
legra listasafna og arkitektúrinn 
áhugaverður. Mikið úrval veitinga-
staða og verslana er líka í borginni 
sem á þessum árstíma er komin í 
sannkallað hátíðarskap.  

Á suðrænar slóðir

Þrjú íslensk farfuglaheimili 
bættust nýlega í hóp þeirra 
heimila sem flokkast sem 
græn.

Á gestgjafamóti Farfugla sem 
haldið var á Laugarvatni nýlega 
fengu þrjú farfuglaheimili vottun 
þess að mega kalla sig græn þar 
sem þau hafa uppfyllt ákveðin 
umhverfisvæn skilyrði. Þetta eru 
farfuglaheimilin á Kópaskeri, 
Ósum á Vatnsnesi og að Hvoli í 
Skaftárhreppi.

Nú eru grænu heimilin hér á 
landi samtals tíu því fyrir eru far-
fuglaheimilin í Reykjavík, Grundar-

firði, Ytra-Lóni, Húsey, Seyðisfirði, 
Berunesi og á Laugarvatni.

Grænir farfuglar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



BÍLAR &
FARARTÆKI

M.Benz E 200 Kompressor árg. 7/03, 
ek. 49 þ. km, ssk., 1.8L Turbo 163 hest-
öfl, Verð 2.980 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 120372 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýr Daihatsu Terios jepplingur. 1.5L. 
103 hp. eyðsla 7.5L./100km. Verð frá. 
2.290.000. www. X4.is

Nýr Daihatsu Materia 1.3L. 91 hp., 
eyðsla 6.6L./100 km. Fæst einnig með 
1.5L. vél og 4x4. Verð frá 1.990.000.- 
www. X4.is

Nýr Daihatsu Trevis 1.0L. 59 hp., eyðsla 
4.8L./100km. Verð frá 1.690.000.- 
www. X4.is

Nýr Daihatsu Sirion2. 1.0L. 69 hp., 
eyðsla 5.0L./100km. Fæst einnig 1.3L. 
og 1.5L. vél. Verð frá. 1.590.000.- www. 
X4.is

Nýr Daihatsu Cuore. 1.0L. 69 hp., eyðsla 
4.4L./100km. Verð frá 1.376.000.- 
www. X4.is

X4 ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18

www.x4.is

Dodge Durango, árg. 2007 ek. 1 þús. 
km. Verð 4390 þús. kr. Áhv. 4390 
þús. kr. Fæst á Yfirtöku + Sölulaun!! 
Glæsilegur bíll!!

Porsche Cayenne Turbo, árg. 2003, 
ek.65þús.km, Verð Tilboð 7390þús.kr, 
Verð áður 8630þús.kr!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

HYUNDAU TUCSON 4X4 V6. Árg 2006þ 
Ekinn aðeins 11 þ.km. Sjáls. Verð 2.490 
þús. Heilsársdekk. Virkilega fallegur 
bíll. Rnr. 104016. Til sölu og sýnis hjá 
Heimsbílum, Kletthálsi 2, s. 567-4000. 
Sjá fleiri myndir www.heimsbilar.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á 

Heimsbílum Kletthálsi 2 S: 
567-4000. Sjá fleiri myndir á 

www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Corolla Sedan árg. ‘05 ek. 68 þ. 
16“ álfelgur 4 dyra. V. 1240 þ. Yfirtaka á 
láni. S. 844 6690.

22.500 á mánuði.
Toyota Yaris 1,3 sol, árg. ‘07, 5 dyra, 5 
gíra, ekinn 15 þús. Uppl. í síma 845 
0438.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee, 
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar 
frá 2690 þús., pallbílar frá 1990 þús. 
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt 
að 30% undir markaðsverði. Íslensk 
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust 
fyrirtæki. Sími 552 2000 www.islandus.
com

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft 
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin 
sparneytni! HYBRID tvinnbílar frá Toyota, 
Ford, GMC, Lexus og Honda á islandus.
com. Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu 
allt að 30% undir markaðsverði. Íslensk 
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust 
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Toyota Yaris ek. 10 þ. árg. ‘06, 1300cc, 
5g. bsk, s/v dekk. V. 300 þús út + 1.250 
þús yfirtaka á láni. S. 860 1176.

4x4 Diesel 4x4 Alfa Romeo Crosswagon 
jepplingur. Mjög vel búinn. 23þ km 
Skr.01/06 3.3m kr. Sími 690 1025

Toyota Corolla Sol 1600 sjálfskipt 5 dyra 
árg 2006 ekinn 23Þ S. 898 2811.

Toyota Yaris Terra árg 2005 ekinn 53Þ 
5 dyra 5 Gíra verð 1190.Tilboð 1000.
S:898-2811.

Toyota Tundra 4x4 TRD Off Road Limited 
5,7. Lok á palli einn með öllu. Gott verð.
S. 898 2811 www.plusgallery.is

MM Pajero árg. ‘00 Ek. 160 þ. Diesel 
Ssk. 3200 vél. V. 2.6 mil. S. 564 4316 
& 864 5316.

Gullmoli til sölu. Ford Escape, árg. ‘05, 
XLT, sjsk. V6 3.0L. ATH einstaklega hag-
stætt bílalán! Uppl. í s. 864 7272.

F 350 King Ranch árg. ‘05 til sölu Ek. 38 
þ. 35“ br. ný dekk, topplúga, allt í leðri, 
allur hugsanl. aukabún. V. 4,2 m. Uppl. í 
síma 896 8916.

DAEWOO NUBIRA II SX WAGON Árgerð 
2000 ekinn 76 Þ. km. Nýskoðaður, 
sumar og vetrardekk, áhvílandi um 
100.000 frá sjóva. Tilboðsverð 290.000. 
Uppl. í síma 862 1109.

TIL SÖLU CHEVROLET KALOS 2004, 
EKINN CA. 63.000. ATH SKOÐAÐUR O9, 
VETRARDEKK Á FELGUM FYLGJA MEÐ. 
MJÖG GÓÐUR OG SPARNEYTINN BÍLL. 
ÁHVÍLANDI 546.000, AFBORGUN CA 
20 ÞÚS Á MÁN. FÆST MEÐ YFIRTÖKU Á 
LÁNI + 150 ÞÚS. UPPLÝSINGAR Í SÍMA 
857-8575

Land cr 90 GX „00 ekinn 136 þ. Ssk. 
Engin skipti. S. 663 8959.

Hyundai Getz 07-2006, ekinn 16 þús. 
Verð tilboð 1.030 þús. Kostar nýr 1430 
þús. Sími 856 7466.

Isusu Crewcap ‘99 ek. 145 þ. 3,1 dísel. 
33“ dekk. Uppl. í s. 659 8736.

Chevrolet Colorado Z71, 4X4. Árg. ‘05. 
Ek. 50 þús. Ný dekk, fluttur inn nýr, einn 
eigandi. Góður bíll. Uppl. í s. 586 8685 
& 899 9242.

AH ÖLL SKIPTI
BMW Z4 2003. Einn með öllu. td Sport 
og Premiumpakka. 17“ felgur, ný vetr-
ardekk. Leður.Cruise.M-Sportfjöðrun.
Skriðvörn.“Skotheld“blæja. ofl ofl. 
Tjón og reyklaus. ek 70þúskm. Þessi 
er ROSALEGUR!. Ásett verð 3590þús. 
Áhvílandi ca. 3mills í 84mán. Fyrsta 
afborgun 15janúar 2008.Uppl. í s. 867 
8797

www.bilapartar.is
Eigum nokkra Toyota fólksbíla og 
jeppa til sölu. Upplýsingar í síma 587-
7659 Bílapartar ehf, Grænamýri 3 
Mosfellsbæ.

Mercury Willac 7 manna, árg. ‘96 Tilboð 
óskast. S. 565 5362.

Mitsubishi Colt árg ‘92 skoðaður ‘08 á 
60 þús., uppl. í s. 699 8139.

MMC Lnaser St. ‘98, ek. 141 þús. Ssk. 
Verð 280 þús. Uppl. í s. 868 5922.

Subaru Inpressa Wagon ‘98. Vel með 
farinn. Smur og viðhaldsbók frá upphafi. 
Uppl. í s. 662 6604.

 0-250 þús.

Ford Escort 97 ek.106p.km. Bsk. Ny 
sk „08, timareim, s-v dekk a felgum. 
Verð130p stgr. s.8203478

Opel Vectra 98 ek.124p.km. ssk. Ny sk 
„08, timareim, s-v dekk a felgum. Verð 
290p. s.8203478

VW Golf Stadion 5 dyra árg 95/96 ekin 
150,000 skoðaður 08 nagladekk góður 
bill verð 125,000. Uppl Helgi 699-3384

Peugeot 309 árg. ‘91. Ek. aðeins 34 þús 
km. Tveir eigendur, ný sk. Ný bóludekk. 
Gullmoli v. 190 þús stgr. S. 551 3063.

M.Benz E 220 Elegance Diesel árg 
97, sk 08 dökkverð blár 450000 sími 
8204340

VW Polo, 5 dyra til sölu, ek. 127 þús., 
ný tímareim, 250 þús. Uppl. í síma 
869 4562.

 250-499 þús.

Vw Golf ‘98 highline,ssk,ek 
148þ,toppl,cd,þjófav,álf ofl. Bíll í toppst.
V.420þ S.695-2381

Skoda Octavia árg. 2000 bsk. ek. 148 
þús. skoðaður án ath semda. Uppl. í 
s. 664 1082.

Toyota Yaris árg.’00. Ek. 95 þús. 
Beinsk. Ný vetrardekk á felgum fylgja. 
Verðtilboð. Uppl. í s. 821 9812.

 500-999 þús.

Afar vel með farinn Golf station árg. 
2000, ekinn 70 þ.km. Einn eigandi frá 
upphafi, þjónustaður alla tíð hjá Heklu. 
Vetrar og sumardekk. uppl. 856-6775

 1-2 milljónir

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum 
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir, 
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge 
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús! 
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt 
að 30% undir markaðsverði. Íslensk 
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust 
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

 2 milljónir +

civic type r árgerð 07 ek 8þús ásett 2.9 
áhv 2.3 ath skipti s 8211234

Hyundai Santa fe 04/06, diesel með 
dráttarbeisli og cruise control, topplúga 
og AC. Mjög sparneytinn og góður bíll 
V. 2.890þ. Möguleiki á að taka ódýari 
uppí. S. 899 3266

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-60 þ. Sem er 
skoðaður. S. 616 1541 milli 8-20.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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 Jeppar

MMC Pajero Intense Diesel. Nýr bíll. 7 
Manna. S. 898 2811.

Range Rover 38“ 4,6 ltr. V8. Garmin 
GPS. Ný vél-gírkassi. 500 þús. Gsm. 
868 2691.

Ford Explorer Eddie Bauer 2006 Svartur, 
Ek.17þkm. 4,0L, leður, stigbretti, ssk, 
filmur, tjónlaus, Ábyrgð,o.m.fl. Verð. 
3.390Þ. Engin skipti, ekkert prútt. S. 
669 4477.

VW Touareq V6TDI 09/05 ek. 40Þ 
sumar/vetrard. vel búinn umboðsbíll v: 
6100Þ s: 8562027

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft og sparneytni. 
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007 
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

MMC L 200, ssk. 6/2007. Breyttur á 32“. 
Ek. 6 þús. Heitklæðing á palli, dráttar-
beisli, krómpakki. Kostar nýr 3.670 Þ. 
Selst á 3.200 þ. Uppl. í s. 895 6502 & 
862 1299.

Nissan Xtrail 2,2 tdi ek. 107 þ., árg. 
‘03, leður, ac, 6 gíra. Ný vetrard. Skipti 
á ódýrari. Góður stgr. afl. gott lán. S. 
892 7579.

Óskum eftir starfsmanni á verkstæði 
sem sér um aukahlutaísetningar og 
klæðningar í bíla Uppl í síma 567-7270 
Kalli

 Pallbílar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150, 
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá 
1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Dodge Ram 2500 Laramie árg 2008 6,7 
Diesel Leður 6 manna DVD Einn með 
öllu. S. 898 2811 www.plusgallery.is

 Vörubílar

Til sölu. SCANIA 124G árg. 2000 með 
HIAB 195 árg. 1998 þráðlaus fjarstýring, 
5 í vökva, pallur + stóll. Verð 8,3 mkr. + 
vsk. Einnig malarvagn (Sigga) árg. 1996. 
Verð 1,5 mkr. +vsk. GV Gröfur sími 862 
5700 og 862 5702

 Vélsleðar

SKI-DOO SUMMIT 800 X RS 151“ ÁRG 
2007 verð 1150. ARCTIC CAT CROSSFIRE 
700 SNO PRO ÁRG 2006 verð 890. 
ARCTIC CAT CROSSFIRE 700 ÁRG 2006 
NÝR, verð 890. Góðir sleðar. S: 898-
2811

LÍV Reykjavik. Fyrsti félagsfundur vetr-
arins verður í kvöld miðvikudag 14. 
nóv. í bíósal Hótel Loftleiða kl. 20. 
Vetrarstarfið, fróðleikur og sleðabíó. Allir 
sleðamenn velkomnir. Fjölmennum. 
Nánar á Snow.is/liv. Stjórnin.

 Vinnuvélar

Til sölu MAN 25372 6x6 Árgerð 1993 
Ekinn 440.000,- Verð: 2,4m H.A.G. ehf 
- 5762520

Til sölu POH krani, 50 tonna, árg. ‘88. 
Uppl. í s. 895 6133.

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00.   Grænumýri 3 Mosfellsbæ  
www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 893 2284 & 565 3400, partasolur.is

 Hjólbarðar

ÓSKA EFTIR 14“ HEILSÁRSDEKKJUM 
helst á fínum felgum. Hafið samband í 
síma 847-4779.

Lítð notuð negld 32“ jeppadekk (Mud 
Terrain) fyrir 15“ felgur. Verð kr. 55.000. 
Upplýsingar í síma 898 1959.

4stk nagladekk 155/80 13“ á 8þ. 2stk 
165R 13“ á 4þ. 2stk 185R14 á 4þ. S. 
896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599
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Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Fyrirtækja- flutnings- og nýbyggingar-
þrif. Svæði ehf. S. 848 7367.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Barnagæsla

Ég er Dagforeldri á svæði 108 Rvk. 
Það var að losna hjá mér eitt pláss frá 
og með 1. des. Uppl. í s. 552 2630 & 
698 8861.

 Málarar

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta.

Upplýsingar í síma 862 2413

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar Málarameistari.

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl. 
í s. 866 3287.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

 Garðyrkja

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Nýsmíði - Viðhald húsa
Trésmíði. viðhald húsa, parket-
lagnir,flísa- nýsmíði á gluggum 

og ísetning. Föst tilboð eða 
tímavinna.

Uppl. í s. 864 5920.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig allt alment 
múrverk eða múrviðgerðir. Margt kemur 
til greina. S. 865 2782.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Trésmíðaverktakar
Getum bætt við okkur verkefnum. Uppl. 
í s. 869 6244.

Smíði, flísalögn, málning, 
múrun...

Iðnaðarmannateymi getur bætt við sig 
einu verkefni núna strax ( baðherbergi, 
eldhús, breytingar...) Erum annars að 
bóka janúar, febrúar. Uppl. í s. 699 
5678. husverk.is.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

09-13 og frá 17-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 445 5000
Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.
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Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

 Nudd

Massage. Maria, tel. 862 0283.

 Önnur þjónusta

Tek að mér að hreinsa málningu og 
þrífa hús, nota aðeins vistvæn efni, 
hentar vel á Steni, hægt að mála strax 
yfir, Uppl í s. 897 2775.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Heima er bezt
tímarit um fólkið, lífið og söguna. 
Fæst í versl. Hagkaupa og Pennans/
Eymundsson. Áskriftarsími 553 8200, 
www.heimaerbezt.net

Barnavagn fyrir allar árstíðir til sölu 
ónotaður. Aðeins 40 þ. Uppl. í s. 857 
0911 milli kl. 12-19, Tina.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 5þ. Eldavélaháfur á 10þ. 
Flúorljós á 2þ. Uppþvottavél á 10þ. 
Þurrkari á 10þ. Lazy Boy stóll á 5þ. 28“ 
tv á 10þ. 20“ á 5þ. Þvottavél á 10þ. 
Örbylgjuofn á 4þ. Glerskápur á 3þ. 
Barstólar á 3þ. Chicco barnakerra á 5þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

Spilið Fimbulfambur óskast keypt. Uppl. 
í s. 820 4167.

 Hljóðfæri

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilli-
flauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða 
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is - 
gitarinn@gitarinn.is

Óska eftir góðu píanói. Uppl. í s. 895 
9700.

 Tölvur

20% afsláttur
Klipptu út auglýsinguna og fáðu 20% 
afslátt (gildir til 15.nóv 2007) af við-
gerðaþjónustu BMS-Tölvulausna. Sími 
565 7080, Suðurlandsbraut 8

 Til bygginga

Ný sakkaborð (dokafrænka) til sölu, 
1.382 kr. pr. fermeter. Bindir & vír ehf. 
sími 891 8824 & 897 2794

Ný mótaborð (dokar) til sölu 1.545 kr/
m2 m.vsk, uppl. í s: 847-3798 Halldór 
og ulfurinn.is

 Verslun

Verslunin Emilía 1 árs
10% afsláttur 12. - 17. nóvemer. 
Verslunin Emilía Suðurlandsbraut 50 
(bláu húsin) Fákafeni. Sími: 5889925 
Opið virka daga 11-18 laug 11-16.

HEILSA

 Heilsuvörur

Solis safapressa
Til sölu Solis safapressa hefur bara 
verið notuð 4x. Kostar ný rúmar 14 
þús. Tilboð óskast. Upplýsingar í síma. 
696 4519.

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Viltu verða sérfræðingur í frábæru útliti, 
koma í veg fyrir fyrirfram öldrun, fá bót 
bauga og bjúgs, losna við bólur, ör og 
önnur lýti? Hringdu sem fyrst. Árangur 
með Herbalife. Hanna 892 4284 & 
Gerður 865 4052.

 Fæðubótarefni

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Vandaðir ferðanuddbekkir og fylgihlutir 
til sölu, 45.000 stgr. 891 6447 Ólafur.

Góð tilboð á vönduðum ferðanudd-
bekkjum. Enginn aukakostnaður. 
Olíubeltin komin. Tilboð á nuddolíum. 
Basó ehf - nuddbekkir og vörur. S. 847 
1294. visa/euro www.baso.is

Nudd. Uppl. í s. 857 1356.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA f. 
NÝBÚA Level I: Start 19/11, 7/1: 4 
weeks x 5 per week 18-19:30. Md-Frd. 
Level II: Start 3/12, 7/1: 7 weeks x 3 per 
week 19:45-21:15. Md, Wd, Frd. Ármúli 
5. s.588 1169-ff@icetrans.is-www.icetr-
ans.is/iceschool

 Kennsla

 Námskeið í parketlögnum Haldið verður 
10 tíma námskeið í því að leggja parket. 
Skráning og uppl. í síma 8983053 park-
etstodin@visir.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu lítið skrifb., íssk., Plus sófasett 
3+2+1, svartur borðstofusk. og sófa-
borð. Uppl. í s. 567 6067 & 822 2267.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

2. Herb. Íbúð 67 fm. á 2 hæð. í 
Asparfelli. Leiga 100 þús. Allt innifalið. 
Laus strax til 30 maí. Uppl. í s. 844 8453 
eftir kl. 16.

100 fm 4 herb. sérhæð til leigu í rólegu 
hverfi 105 Langtímaleiga. Laus! S. 897 
0977.

170 fm einbýlishús í Garðabæ til leigu 
frá strax. Einnig herbergi með öllu til 
leigu. S. 847 7147.

Til leigu 40 fm sumarhús. 35 mín frá 
reykljavík, Verð 70 þús., rafm. innifalið. 
Uppl. í s. 899 4009.

4 Herb. íbúð til leigu á Kleppsveginum 
með eða án húsgagna. Langtíma leiga. 
Tryggingavíxill + 2 mán. Fyrirframm. 
Leiga 150-170 þús. Uppl. í s. 821 9812 
Gunnar.

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast til leigu sem 
fyrst.

Sölu og Markaðstjóri leitar 
að snyrtilegri 2-3 herb. íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu. Árs 

leigusamningur Öruggar greiðsl-
ur með ábyrgð fyrirtækis. 

Reglusemi og Snyrtimennska. 
ATH! Kjallaraíbúðir eða bílskúr-

ar koma ekki til greina.
Þeir húseigendur sem hafa 
áhuga, vinsamlega hringið í 
Gsm 860 5418 eða 520 1220, 

Kristinn.

Kk óskar eftir 2-3. Herb. Íbúð. Er reglu-
samur, skilvísumgreiðslum heitið. 
Greiðslugeta allt að 120 þ. Uppl. í s. 
690 4191.

Einstaklíngsíbúð óskast
Reglusamur, reyklaus einstaklíngur óskar 
eftir íbúð frá og með 1 des. Flest kemur 
til greina miðsvæðis. Er í traustri vinnu, 
skilvísum greiðslum heitið. Greiðslugeta 
50-55 þús. Áhugasamir hafið samband í 
síma 692 5607 Oddur.

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði óskast á höfuðborg-
arsv. sem fyrst. 40-150 fm. Öruggum 
greiðslum heitið. Bílskúr kæmi hugsan-
lega til greina. Uppl. í s. 844 5222.

Til leigu atvinnuhúsnæði í Hfn. 210 fm 
sem eru 2 bil, 2 stórar innkeyrsludyr. 
Uppl. í s. 847 2034 e. kl. 17.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

Fellihýsi - Fornbílar!
Eigum nokkur pláss eftir í upphituðu 
fyrsta flokks húsnæði á Eyrarbakka. 
Vefmyndavélar. S. 564 6500.

ATVINNA

 Atvinna í boði

We are hiring cleaning 
staff

 for full time work in Reykjavik 
and neigbouring areas and part 
time staff in Keflavik. If you are 

18 years old & above, with a 
valid driving license, conscient-
ious, industrious, with a clean 
criminal record and willing to 
work flexible hours, you might 
be the person we are looking 

for.
Call Sherry or Axel at 533 5000 
between 09:00 AM 17:00 PM, 
Monday- Friday, or send an 
email to sherry@bgt.is, and 

book your appointment for an 
interview.

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða bakara til starfa í nýju og 
glæsilegu bakaríi í Mosfellsbæ.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 660 2151.

Veitingahúsið Nings 
Hlíðarsmára

Óskar eftir að ráða vaktstjóra. 
Unnið er 15 vaktir í mánuði. 

Ekki yngri en 20 ára.
Upplýsingar í síma 822 8840 
og einnig inn á www.nings.is

Bakaríið hjá Jóa Fel
 Poszukujemy osoby do przy-
gotowywania kanapek. Praca 
od 6 do 15. Codziennie i co 

drugi weekend. Wiecei inform-
acji od 9 do 14 na miejscu 

BAKARÍ HJÁ JÓA FEL, 
HOLTAGARÐAR 104-REYKJAVÍK

Ræsting - Þrif
Góð vinna fyrir heimavinnandi 

50-60% starf. Viljum bæta 
við starfsfólki í þrif sem fyrst. 

Unnið 5 morgna aðra vikuna og 
2 morgna hina vikuna.

Umsóknir á staðnum og á 
www.kringlukrain.is Uppl. um 

starfið í s. 893 2323.

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
Óskar eftir starfsmanni í síma-

svörun milli kl. 10-17 virka daga.
Upplýsingar í síma 864 6112 og 

á www.keiluhollin.is

Snyrtistofan Fegurð óskar eftir 
Naglafræðing í hlutastarf. Upplýsingar í 
síma 567 6677 eða fegurd@fegurd.is

Café Bleu - Kringlunni 
matreiðslumaður eða 
vana manneskju í eld-

hús.
Óskum eftir að ráða matreiðslu-

mann eða vana manneskju í 
eldhúsi. Þægilegur vinnutími. 
Góð laun í boði fyrir réttan 

aðila.
Uppl. gefa Jón í s. 690 1074 
og Signý í s. 695 0786 eða á 

staðnum. Café Bleu Kringlunni. 
S. 588 0300.

Cafe Bleu.
Óskum eftir þjónum, dagvinna. 
Góð laun í boði. Ekki yngri en 

18. Cafe Bleu, Kringlunni.
Uppl. gefa Jón í s. 690 1074 
og Signý í s. 695 0786 eða á 

staðnum, Café Bleu Kringlunni. 
S. 588 0300.

Starfsfólk óskast
Okkur vantar starfsfólk í heils-

dags og/eða hálfsdagsstarf. 
Viðkomandi þarf að hafa stað-

góða þekkingu á fiskum og/eða 
brennandi áhuga á fiskum. Við 
leitum að fólki til lagerstarfa, 

afgreiðslu í verslun og við 
umhirðu á fiskum.

Nánari upplýsingar í síma 56 
87170 eða í versluninni.

NK Kaffi Kringlunni
Óskum eftir að ráða starfskraft 
til afgreiðslustarfa í fullt starf.
Einnig vantar fólk í helgar-
vinnu. Uppl. á staðnum og 
síma 568 9040 & 693 9091.

Leikskólinn Rofaborg
Starfsmenn vantar á leikskól-

ann Rofaborg Árbæ í 100% 
stöður við uppeldi og kennslu 
ungra barna. Viðkomandi þurfa 
að vera orðnir 19 ára og hafa 

áhuga á að starfa með börnum, 
vera glaðlegur og ábyggilegur.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 693 

9863.

NÝTT BAKARÍ/KAFFIHÚS 
HOLTAGARÐAR - 

Smáralind
„JÓI FEL“ opnar glæsilegt bak-
arí og kaffihús í Holtagörðum. 

Okkur vantar starfsfólk í 
afgreiðslu. Einnig vantar okkur 

starfsfólk í bakarí okkar í 
Smáralind strax. 

Áhugasamir hafið samband 
við Lindu í s. 863 7579 eða á 

JOIFEL@JOIFEL.IS

Stundvís og reglusamur starfskraftur 
óskast til afgreiðslustarfa í matvöru-
verslun í austurbænum. Uppl. Kjöthöllin 
Háaleitisbraut, 58-60. S. 553 8844.

Rizzo Pizzeria. Óskar eftir vönum 
Pizzabökurum, og afgreiðslufólki. Í boði 
er fullt starf og hlutastarf. Nánari upplýs. 
gefur Diddi í s. 840 6670.

Múlakaffi leitar að bílstjóra á bíl 
Múlakaffis. Mikil vinna í boði. uppl í 
síma 553 6737 og 660 7889.

Vantar vant fólk í fiskvinnslu, snyrting og 
pökkun. Upplýsingar í síma 660-5454

Smiðir, byggingamenn. Traustur bygg-
ingaverktaki óskar eftir smiðum eða 
mönnum vönum byggingavinnu. 
Fjölbreytt verkefni framunda. Uppl. í 
s.861-0002

Kynning á silfurleir
Og sýnikennsla í vinnu með ArtClay 
silfurleir og íslenska steina á laugar-
daginn kl. 13. Komið og upplifið töfra 
silfurleirsins og fáið uppl. um námskeið-
in. Handverkshúsið Bolholti 4 R.vík. S. 
555 1212.

Vantar smiði eða menn vana trésmíða-
vinnu til starfa hjá fyrirtæki á höfuð-
borgarsvæðinu. Framtíðarstarf í boði 
fyrir rétta aðila. Uppl. í s. 860 7200.

Beitningamann vantar
Vantar vanan beitningamann til vinnu í 
Reykjavík. Uppl. í s. 894 5454.

HENDUR.IS
Vantar aðstoðarmenn í innanhúss end-
urbætur á húsi í Kópavogi / Renovation 
of the inside of a house in Kopavogur. 
Need more assistants. uppl/info www.
hendur.is

 Atvinna óskast

Snyrtifræðinemi óskar 
eftir að komast á samn-

ing, sem fyrst
25 ára Snyrtifræðinemi óskar 
eftir að komast á samning.

Flest kemur til greina, Uppl. 
í s. 862 7873 & karen-peta@

hotmail.com. Karen.

HENDUR.IS
Hönnun, veislur, þrif, barnagæsla, þjón-
usta, iðnaðarmenn, afleysingar o.fl. 
Fáðu tilboð. Finnum rétta fólkið í verkið. 
Uppl. www.hendur.is

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjorar o.fl. S.8457158

Handlaginn maður óskar eftir vinnu, við 
flísalagnir. Uppl. í s. 862 1559.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

18plús.is
Sýndu þig, sjáðu aðra. Íslenskur afþrey-
ingarvefur fyrir fullorðna.
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Requesting Distributor for construction 
Machinery & Spare parts such as 

HITACHI, CAT, KOMATSU ETC.

We are seeking distributor to sell Construction 
Machinery & Spares parts in your area. 

Please contact us at the following details

FAO Mr Al Manning
M&S Plant Spares Ltd

Goshen, Edgeworthstown
Co Longford

Ireland
Tel: 00353 43 71859

Fax: 00353 71506
849 5551

M & S Plant Spares limited

Hafnarfjörður – Miðbær
Verslunarhúsnæði – laust strax

Frábært umhverfi – næg bílastæði
Til leigu

Alls 970 fm, þar af 750 fm jarðhæð og 220 fm kjallari. Mögulegt að leigja í minni einingum.
Gæti hentað hverskonar verslunar og/eða þjónustufyrirtækjum. Frábært umhverfi. Næg
bílastæði. Húsið að utan er í mjög góðu standi. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Hagstætt
leiguverð. Nánari upplýsingar veitir Ingvar í síma 896 3101.

Fr
um

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli kl. 17:00 og 18:00 
Núpalind 4 - íbúð 201

Fr
u

m

Til sýnis í dag glæsileg og vel
skipulögð 3-4 herbergja, 117 fm
íbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli
í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horn-
íbúð með suðursvölum út frá stofu.

Eikarparket á gólfum nema á baðherbergi og
þvottahúsi sem eru flísalögð. Innréttingar og
skápar úr kirsuberjaviði, frá Brúnás. Stutt í alla
þjónustu, verslanir og fleira. Íbúðin er laus
STRAX. Verð 29,9 millj.
Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 17 til 18.

Bjalla merkt Kristín og Trausti.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

FASTEIGNIR

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Falleg og mikið endur-
nýjuð 81 fm 3ja herb.
íbúð á 1. hæð ásamt sér
geymslu í risi í góðu
fjórbýlishúsi í Þingholt-
unum. Íbúðin skiptist í
forstofu, samliggjandi
skiptanlegar stofur, eld-
hús, 1 herbergi og bað-
herbergi. Nýlegar ljósar
innréttingar í eldhúsi og
á baðherbergi. Parket
og flísar á gólfum. Ný-
legt gler í gluggum og
nýleg rafmagnstafla.
Verð 24,9 millj.

Bergstaðastræti
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð í miðborginni

Fr
u

m

FASTEIGNIR

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr.
Gert ráð fyrir auka íbúð á neðri hæð. Eignin er skráð 227 fm,
íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca. 90 fm eða alls
ca. 317 fm). Verð 69 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 18 og 19

Fr
um

LOGAFOLD 49 - OPIÐ HÚS

TIL SÖLU

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

ATVINNA

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



[Hlutabréf]

Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins kynnti í gær aðgerðir 
sem stuðla eiga að því að auka 
samkeppni á fjarskiptamarkaði 
innan sambandsins og draga úr 
kostnaði viðskiptavina. 

Samkvæmt þessu mun fjar-
skiptanefnd ESB hafa heimild til 
að þrýsta á samkeppnisyfirvöld 
aðildarríkja sambandsins til að 
auka samkeppni á innanlands-
markaði. Vivian Reding, sem fer 
með fjarskiptamál fyrir Evrópu-
sambandið, segir í samtali við 
fréttastofu Associated Press, að 
algengt sé að stór fjarskiptafyrir-
tæki séu undir verndarvæng 
stjórnvalda en slíkt brjóti í bága 
við heilbrigða samkeppni. 

ESB gegn fjar-
skiptarisunum

Al Gore, fyrrum varaforseti 
Bandaríkjanna og nýbakaður 
Nóbelsverðlaunahafi, hefur hafi 
störf hjá einu af  þekktasta félagi í 
heimi, sem fjárfestir í nýjum og 
umhverfisvænum orkugjöfum. 

Félagið heitir Kleiner Perkins 
Caufield & Byers og er staðsett í 
Silicon Valley, vöggu sprotafyrir-
tækja á vesturströnd Bandaríkj-
anna. Að sögn fréttastofu Associ-
ated Press er fjarri því að félagið 
sé eitt á báti því fjöldi fjárfesting-
arfélaga í svipuðum geira hefur 
upp á síðkastið skotið upp kollinum 
víða um heim.

Al Gore tekur á 
umhverfinu

„Þetta gæti brugðið til beggja vona,“ 
segir Tryggvi Finnsson, framkvæmda-
stjóri Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga, 
um gullleitarverkefnið í Þormóðsdal 
skammt frá höfuðborginni. Örðuglega 
hefur gengið að afla fjár til verkefnisins, 
en undanfarið tæpt ár hefur fjárfesta 
verið leitað án þess að frekara fé hafi 
fengist til rannsókna. Rannsóknarbor-
holur voru boraðar í Þormóðsdal í vor en 
síðan hefur ekkert verið borað.

Eftir því sem næst verður komist 
vantar um 250 milljónir króna til þess að 
leitin geti haldið áfram. Von er á bresk-
um fjárfesti hingað til lands fljótlega en 
hann ætlar að kynna sér verkefnið áður 
en hann ákveður hvort hann leggi fé í 
það. 

Gullleitin í Þormóðsdal, og raunar 
víðar um land, hefur staðið í næstum tvo 

áratugi. Gullsins er leitað í nafni Melmis. 
Félagið er í eigu Atvinnuþróunarfélags 
Þingeyinga og Iðntæknistofnunar 
(Nýsköpunarmiðstöðvar), auk þess sem 

breska félagið Gold Island á tæplega 
helmingshlut. Gold Island hefur séð um 
að afla fjár til leitarinnar undanfarin 
misseri. Megnið af því fé sem varið hefur 
verið til leitarinnar undanfarin ár er 
erlent. 

Undanfarin tvö ár hefur um 100 millj-
ónum króna verið varið til verkefnisins. 
Þá komu um 130 milljónir inn í fyrirtæk-
ið fyrir tíu árum, á verðlagi ársins 1997. 
Íslenskir aðilar lögðu um tíu milljónir 
króna til verkefnisins árið 1990, á því 
verðlagi. Eftir því sem næst verður 
komist mun Melmir ekki tapa fé að ráði 
þótt gullleitinni verði hætt. Félagið eigi 
fyrir öllum skuldum.

Verkefnið í Þormóðsdal er ekki óum-
deilt. Umhverfisáhrif af gullleit þykja 
mikil, bæði vegna jarðrasks og efna sem 
notuð eru við vinnsluna.

Gullleitin í uppnámi

15%
vaxtaauki!
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is

Gildir til 21. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Relax Sófasett  8188 Hægindarsett 8066

Relax Sófasett M87

249.000kr

GOTT VERÐ

3ja sæta 179.900kr.
2ja sæta 143.900kr.
Stakur stóll 77.800kr.

3ja sæta 179.900kr.
2ja sæta 143.900kr.
Stakur stóll 84.900kr.

FFRÁBÆRT
VERÐ

FFRÁBÆRT
VERÐ

Úrval af sófum
á frábæru verði

Einungis fáanlegir í Smáralind og á markaði Hagkaupa Akureyri



„Bjuggust þið virkilega við 
því að ég yrði fyrsti prinsinn 
af Wales sem tæki mér ekki 

hjákonu?“

Eldgos hefst í Surtsey

Í dag hefði Astrid Lindgren 
orðið hundrað ára ef hún hefði 
lifað. Hún er einhver vinsælasti 
barnabókahöfundur veraldar og einn 
af aðdáendum hennar er Sigþrúður 
Gunnarsdóttir bókmenntafræðingur 
sem vinnur meðal annars við að gefa 
út bækur hennar hér á landi. „Ég hef 
auðvitað fylgst með Astrid Lindgren 
sem áheyrandi og lesandi síðan ég 
man eftir mér og þegar maður leggst 
yfir hennar ævi og verk þá verður 
manni ljóst hvað hún er merkileg 
manneskja. Ekki einasta skrifaði 
hún þessi meistaraverk sem virðast 
tala til fólks hvar sem er í heiminum 
heldur gerði hún það meðfram ann-
arri vinnu. Hún var nefnilega ritstjóri 
barnaefnis hjá bókaforlaginu Rabén 
& Sjögren lengst af þeim tíma sem 
hún var að skrifa sínar bestu bækur,“ 
byrjar Sigþrúður þegar hún er beðin 
að minnast skáldkonunnar.

„Astrid skaraði fram úr í öllu sem 
krakki og stílarnir hennar í grunn-

skóla vekja strax athygli. Hún er níu 
ár í skóla og ræður sig svo sem blaða-
mann í litla bænum sínum Vimmerby. 
Þar verður hún ólétt eftir ritstjórann 
sem vill giftast en hún ekki. Hún fer til 
Stokkhólms og lærir til ritara en fæðir 
soninn í Kaupmannahöfn árið 1926 því 
þar er sjúkrahús sem ógiftar mæður 
eru velkomnar á og tekur að sér að 
koma börnum í fóstur. Hún missir 
samt aldrei sambandið við drenginn 
en tekur hann til sín þegar hann er 
um fjögurra ára. Þessi reynsla kemur 
fram í bókunum hennar því ef þar er 
óhamingjusamt barn þá er það undan-
tekningalaust strákur en stelpurnar 
eru stoltar og sjálfsöruggar. 

Síðar eignast hún dótturina Karen. 
Hún startar eiginlega rithöfundar-
ferli móður sinnar með því að leggj-
ast í mislinga og biðja hana að segja 
sér meira og meira um Pippi Lang-
strump sem var persóna í hugar-
heimi Astridar. Þannig byrjar ferill 
Línu langsokks. Astrid sendir söguna 

til forleggjara árið 1944 en fær hana 
ekki útgefna. Sama ár sendir hún 
annað handrit inn í samkeppni hjá 
Rabén & Sjögren og fær 2. verðlaun. 
Árið eftir sendir hún Línu í samkeppni 
hjá sama forlagi og fær 1. verðlaun. 
Í millitíðinni er hún búin að vinna í 
handritinu þannig að það er ekki bein-
línis sú Lína sem við þekkjum sem 
forleggjarinn hafnaði.“ 

Þetta var fróðlegt, en hver skyldi 
uppáhaldsbók Sigþrúðar vera eftir 
Astrid Lindgren?

„Það er erfitt að segja því eiginlega 
er uppáhaldsbókin sú sem maður las 
síðast. Þær hafa svo ólíka þætti í sér. 
Nú síðast var ég að garfa í endurútgáfu
á bókunum um systurnar Maddit og 
Betu. Þær hafði ég ekki lesið mjög 
lengi en þær gersamlega sigruðu 
hjarta mitt. Þær bækur sem ég held þó 
að standi upp úr í mínum huga eru bæk-
urnar um Emil í Kattholti. Það er ein-
hver tær snilld við þá persónusköpun 
sem í þeim er.“

Álfa-, trölla- og norðurljósa-
safnið á Stokkseyri fer í 
nýjan búning þegar líða fer 
að jólum. Grýla og hennar 
hyski fer á stjá í safninu og 
jólamark-
aður opnar. 
Grýludagar
hefjast
laugardag-
inn 17. nóv-

ember og standa fram á 
þrettándann, 6. janúar.

Jólasveinarnir koma svo 
einn af öðrum í hellinn til 
Grýlumömmu. Sá fyrsti, 
Stekkjastaur, mætir kátur 
12. desember og sá síðasti 
hverfur til fjalla á þrett-
ándanum.

Söfnin tvö, Álfa-, trölla- 
og norðurljósasafnið og 
Draugasetrið, verða með 
opið í allan vetur. 

www.icelandicwonders.
com, www.draugasetid.is 

Grýludagar á 
Stokkseyri

Okkar ástkæri,

Haraldur Karlsson
Fljótsbakka,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri aðfaranótt
10. nóvember.  Útförin fer fram í Þorgeirskirkju laugar-
daginn 17. nóvember kl. 13.00.

Guðrún Friðriksdóttir
Karl Haraldsson Anna Dóra Þorgeirsdóttir
Sigurður Haraldsson
Ólafur Haraldsson Elín H. Gunnlaugsdóttir
og barnabörn.
Sigurlína Helgadóttir
Friðrik Helgason
Þorlákur Helgason
og börn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Karl Ragnarsson
Garðabraut 16, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 9. nóvember. Útförin fer fram
frá Akraneskirkju föstudaginn 16. nóvember kl. 14.

Erna Benediktsdóttir
Magnús B. Karlsson Guðfinna Óskarsdóttir
Ragnheiður Karlsdóttir Guðm. Pálmi Kristinsson
Sigrún Karlsdóttir   Eugeniusz Michon
Karl Örn Karlsson   Guðrún Garðarsdóttir
Lúðvík Karlsson
og afabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför

Sigmanns Tryggvasonar
frá Hrísey.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Reykjavík 
fyrir einstaklega hlýja og góða umönnun.

Guð blessi ykkur öll.

Lilja Sigurðardóttir, börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, amma,
dóttir og systir,

Gíslína Erlendsdóttir
frá Dal, til heimilis að Bakkagerði 9,
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag,
miðvikudag, kl. 15.

Páll Stefánsson og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug í veikindum
og við andlát okkar elskulega föður,

Sveinbjörns Eiríkssonar
Kirkjuvegi 10, 230 Keflavík.

Berglind Ósk Sigurðardóttir
Björn Axelsson
tengdabörn og barnabörn.





Þau undur og stórmerki 
gerðust á dögunum að 
ég gerðist virkur með-
limur í samfélagi lík-
amsræktariðkenda í 

Laugum. Ég á það að 
miklu leyti að þakka man-

ískara fólki í umhverfi mínu, sem 
hefur afrekað að rífa mig upp með 
rótum og planta mér á hlaupabretti í 
líkamsræktarsal þrátt fyrir skort 
minn á áhuga og sjálfsaga. 

Í umræddum sal felast margar af 
stærstu gátum lífsins; óhugguleg 
lyftingatæki og sjálfstætt þenkjandi 
hlaupabretti svo eitthvað sé nefnt. 
Stærsta gátan felst þó í þjáningar-
systrum mínum á nærliggjandi 
brettum. Ég veit að sumar kynsystur 
mínar hætta sér ekki út í búð 

öðruvísi en með þrjú lög af meiki 
ofan á dollu af rándýru kremi. Ég 
vissi ekki að þetta ætti við um 
ræktina líka. 

Ég held ég geti með sanni sagt að 
ég sé ósmartasta konan í Laugum. 
Ég á eitt stykki gjaldgengt æfinga-
fatasett. Þegar það er í þvotti, sem 
það er ansi oft, mæti ég í því sem ég 
held að gæti verið skítsæmilega 
þægilegt. Hingað til hefur sá 
flokkur náð yfir götóttan hlýrabol 
sem hljóp í þvotti (í hlutverki 
íþróttatopps), tíu ára gamlan stutt-
ermabol af sambýlingnum og ósam-
stæða sokka. Ég toppaði mig svo í 
jógatíma um daginn, þegar ég mætti 
í öskrandi fjólubláum leggings-
buxum og hlýrabol sem náði ekki 
niður fyrir rass. Jafnvel ég fellst á 

að það sé ansi nálægt dauðasynd á 
útlitsskalanum. Í Laugum eru konur 
sem eru enn með lýtalausa förðun 
eftir klukkutíma hlaup, með túberað 
hár, demantseyrnalokka, hringi og 
hálsmen, og ég get svo svarið það, 
varalit. Varalit! Minn fer af á kort-
eri, þó að ég sé ekki að gera neitt 
meira krefjandi en sitja á barstól.

Missti ég af þessum minnismiða? 
Síðan hvenær þarf maður að klæða 
sig upp á til að fara í líkamsrækt? 
Ég stóð í þeirri trú að maður væri 
þangað kominn til að svitna og 
djöflast og vera almennt ógeðslegur. 
Ekki til að bera saman naglalakk og 
karöt. Ég ætla að minnsta kosti að 
vera leggingsbuxunum trú. Karötin 
geymi ég fyrir barinn, eftir 
ræktina. 

STÓRSKEMMTILEG
RÓMANTÍSK GAMANMYND

FRUMSÝND
16. NÓVEMBER!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTÓÓÓÓÓRRSSSSSKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
RRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAANNTTTTTÍÍÍÍSSSKKK GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAANNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA WBO

Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir,

varningur tengdur myndinni og margt fleira!
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Margrét B. Ólafsdóttir er ein kepp-
enda í kvennaflokki á Íslandsmóti 
Icefitness. Hún dreif sig af stað í 
fitness eftir að hafa fylgst með dóttur 
sinni, Lóu Guðrúnu Gísladóttur og 
skólasystkinum hennar úr Grunda-
skóla á Akrenesi í Skólahreysti. 

Margrét á ekki langan feril að baki 
í íþróttum, en hefur fylgst með fitn-
esskeppninni í nokkur ár. „Ég hef 
aldrei æft neinar íþróttir. Það var 
ekki fyrr en krakkarnir fóru að 
komast á legg og ég fór að hafa meiri 
tíma fyrir sjálfa mig sem ég byrjaði 
meira í líkamsrækt,“ útskýrir hún. 
Margrét tók ákvörðunina um að taka 
þátt í fitnesskepninni í vor, og æfði 
sex sinnum í viku í sumar. „Frá 
verslunarmannahelgi hef ég æft 
ellefu sinnum í viku,“ segir Margrét, 

sem hefur notið aðstoðar ekki lakari 
manns en Jóhanns Péturs Hilmars-
sonar, núverandi Íslandsmeistara í 
fitness, við undirbúninginn. 

Margrét lenti í sjöunda sæti í for-
keppni mótsins, en seinni hluti henn-
ar fer fram á morgun í Laugardals-
höll. „Það er samanburðurinn, 
kroppasýningin,“ segir Margrét, sem 
segir hana leggjast vel í sig. Hún 
hefur þó ekki gert upp við sig hvort 
hún taki aftur þátt í Íslandsmótinu, 
en ætlar að halda æfingunum áfram. 

Þó að dóttir hennar hafi reynst 
Margréti innblástur er hún ekki frá 
því að hlutverkin séu að snúast við. 
„Hún er alltaf að segja mér hvað hún 
sé stolt af mér. Henni finnst þetta 
bara alveg frábært,“ bætir Margrét 
við. 

Dóttirin kveikti áhugann
Krist Novoselic, fyrrum bassa-
leikari Nirvana, hefur bæst í hóp 
hinna fjölmörgu bloggara sem fá 
útrás fyrir sín hjartans mál á 
netinu. Fyrsta bloggið hans birtist 
á heimasíðu tímaritsins Seattle 
Weekley fyrir skömmu. Þar 
ræddi hann vitaskuld um Nirvana 
og viðtal sem tekið var við hann 
um slagarann Smells Like Teen 
Spirit.

Lítið hefur farið fyrir 
Novoselic síðan Nirvana lagði 
upp laupana. 

Hann stofnaði hljómsveitina 
Sweet 75 sem varð ekki langlíf 
auk þess sem hann hefur reynt 
fyrir sér í stjórnmálum. Nú 
virðist bloggið aftur á móti eiga 
hug hans allan.

Novoselic 
bloggar



kl. 12.30
Á háskólatónleikum í dag flytja 
þau Marta Guðrún Halldórsdóttir 
sópransöngkona og Snorri Sigfús 
Birgisson píanóleikari verk Finns 
Torfa Stefánssonar, Um ástina, 
sem samið er við ljóð Páls 
Ólafssonar. Tónleikarnir hefjast í 
Norræna húsinu kl. 12.30 og er 
miðaverð 1.000 kr. 

Skáldafélagið Nykur stendur fyrir 
ljóðakvöldi til heiðurs Þórði Helga-
syni, dósent og ljóðskáldi, en hann 
varð sextugur hinn 5. nóvember. 
Þórðarvaka fer fram í kvöld kl. 20 
á efri hæð Kaffi Sólon, Banka-
stræti 7a. 

Þórður var Nykri innan handar 
þegar félagið steig sín fyrstu skref 
árið 1995 auk þess sem hann hefur 
liðsinnt fjölmörgum ljóðskáldum 
og rithöfundum í gegnum árin. Í 
gegnum starf sitt hjá Kennara-
háskóla Íslands hefur hann leitt 
stóran hóp kennaranema inn í 
ranghala ljóðlistarinnar og þannig 
stutt við ljóðið innvortis í mennta-
kerfinu. Nykur sýnir þakklæti sitt 
í verki með því að smala 
ljóðskáldum á Þórðarvöku og bjóða 
upp á safaríka heiðursdagskrá. 
Þau skáld og rithöfundar sem lesa 
upp úr verkum sínum á Þórðar-
vöku eru þau Andri Snær Magna-
son, Arngrímur Vídalín, Davíð 
Stefánsson, Emil Hjörvar Peter-
sen, Guðmundur Óskarsson, 
Ingunn Snædal, Kjartan Hallur 
Grétarsson, Sigtryggur Magnason, 
Sigurbjörg Þrastardóttir og Þórður 
Helgason sjálfur.

Að auki verður lesið úr verkum 
Sigurlínar Bjarneyjar Gísladóttur, 
Toshikis Toma og Kára Páls 

Óskarssonar, en bækur þeirra 
þriggja, ásamt bókum frá Emil 
Hjörvari Petersen og Guðmundi 
Óskarssyni, mynda fimm bóka 
uppskeru Nykurs árið 2007. Í hléi 
spilar hljómsveitin Malneirop-
hrenia epíska og svala tóna fyrir 
gesti kvöldsins. 

Aðgangur að skáldavökunni er 
ókeypis og eru allir velkomnir.

Ranghalar ljóðlistarinnar

Hún er spennandi dag-
skráin á tónleikum Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands í 
Háskólabíói annað kvöld. 
Þar verða flutt verk úr ólík-
um áttum: nýtt verk sem 
sækir innblástur í ævintýri 
Jónasar Hallgrímssonar, 
píanókonsert sem sækir 
innblástur í tónlist sígauna 
og sinfónía eftir einn 
höfuðsnilling rómantísku 
stefnunnar. 

Tryggvi M. Baldvinsson tónskáld 
var fenginn til þess að semja sér-
staklega verk fyrir hljómsveitina í 
tilefni af 200 ára afmæli Jónasar 
Hallgrímssonar. „Ég var beðinn 
um að semja verk við eina af sögum 
Jónasar fyrir sinfóníuhljómsveit 
og sögumann. Verkið er samið með 
það fyrir augum að það henti vel til 
flutnings fyrir skólabörn og því 
þurfti ég að hafa það bak við eyrað 
við tónsmíðarnar. Ég fékk frjálsar 
hendur hvað söguval varðar og 
ákvað að semja tónverk við söguna 
Stúlkan í turninum þrátt fyrir að 
tónlist hafi verið sett við þá sögu 
áður. Þetta er saga sem ég þekki 
vel úr eigin bernsku og man vel 
hvað mér þótti hún spennandi. Því 
þótti mér upplagt að semja verk 
sem höfða á til skólabarna í 
kringum þetta ævintýri.“ 

Tryggvi fer sjálfur með hlutverk 
sögumanns á tónleikunum á 
morgun. „Það er svo sem ekkert 
óvenjulegt að tónskáld frumflytji 
sjálf verk sín eða taki í það minnsta 
þátt í frumflutningnum. Það er 
reyndar frekar ólíklegt að tónskáld 
komi oft fram sem sögumenn en ég 
hef bara ánægju af því,“ segir 
Tryggvi.

Tónverk sem samið er eftir sögu 
þarf að koma til skila bæði fram-
vindu sögunnar og þeim persónum 
sem bregður fyrir í henni. Tryggvi 
segir tónsmíðaferlið sem liggur að 
baki þessu verki vera að mörgu 
leyti ólíkt því sem hann er vanur. 
„Ég hef reyndar alltaf haft 
dramatíska framvindu í verkum 
mínum og það á einnig við hér. Að 
því leyti var þetta ferli kunnug-
legt. En ég hef ekki áður samið tón-
verk við fyrirfram skrifaða sögu 
þar sem ekki má breyta atburða-
rásinni og var það dálítið öðruvísi 
reynsla. Ég þurfti reyndar að stytta 
söguna eilítið svo hún 
passaði betur

við tónverkið, 
en ég vona að 
hún líði ekki 
fyrir það held-
ur að tónlistin 
nái að fylla 
upp í skörðin. 
Ég ímynda 
mér að þetta 
ferli hafi verið 
ekki ósvipað 
því að semja 
kvikmynda-
tónlist, en þar 
þarf tónskáld-
ið á svipaðan 
hátt að gera 
atburðum í 
myndinni skil með blæbrigðum í 
tónlistinni.“ 

Það er þó ekki aðeins verk 
Tryggva sem verður markvert á 
tónleikunum. Það er löngu orðið 
tímabært að einn fremsti píanó-
leikari þjóðarinnar, Edda Erlends-
dóttir, komi fram með Sinfóníu-
hljómsveitinni og verður úr því 
bætt annað kvöld þar sem Edda 
mun leika píanókonsert í D-dúr
eftir Joseph Haydn. Þetta er heill-
andi konsert sem naut gríðarlegra 
vinsælda um alla Evrópu á sínum 
tíma. Verkið er bæði fjörugt og 
fallegt og lýkur með kafla sem 
sækir innblástur sinn í tónlist 
sígauna.

Þá verður á dagskránni fjórða 
sinfónía Schumanns, sem hann 
samdi 1841, á tímabili þegar allt lék 
í höndum hans eins og þetta glæsi-
lega og frumlega verk ber með sér. 

Stjórnandi á tónleikunum er Kurt 
Kopecky, sem er tónlistarunnend-
um hér að góðu kunnur, bæði við 
stjórnendapúlt Sinfóníuhljómsveit-
arinnar og eins í gryfjunni í Gamla 
bíói sem tónlistarstjóri Íslensku 
óperunnar. 

Händel á Ítalíu 
er yfirskrift 
tónleika 
kammerhóps-
ins Nordic 
Affect í Þjóð-
menningar-
húsinu við 
Hverfisgötu 
sem hefjast í 
kvöld kl. 19.30. 
Á tónleikunum 
mun hin heims-
þekkta sópran-
söngkona 
Susanne Rydén 
koma fram 
með kammer-
hópnum og 
verða meðal 
annars fluttar 
veraldlegar 
kantötur eftir 
Händel auk 
óperuaría eftir 
Alessandro 
Scarlatti sem 
sjaldan hafa 
heyrst hér á landi. Susanne 
Rydén hefur á síðustu árum 
skipað sér í fremstu röð túlk-
enda barokk- og klassískrar tón-
listar og unnið með stjórnendum 
á borð við Nikolaus Harnon-
court, Joshua Rifkin og Christ-
hopher Hogwood.

Tónleikarnir eru styrktir af 

Menningar-
sjóði Reykja-
víkurborgar, 
Glitni og Rad-
isson SAS Saga 
Hotel og eru 
liður í vetrar-
tónleikaröð 
Nordic Affect 
í Þjóðmenn-
ingarhúsinu. 
Hópurinn er 
skipaður inn-
lendum og 
erlendum 
hljóðfæraleik-
urum sem allir 
hafa lokið 
námi í flutn-
ingi tónlistar á 
upprunaleg 
hljóðfæri og 
hafa þau komið 
fram við mjög 
góðar mót-
tökur á Íslandi 
og í Danmörku 
og Hollandi. 

Að þessu sinni skipa Nordic 
Affect þau Halla Steinunn Stef-
ánsdóttir og Julia Fredersdorff 
barokkfiðluleikarar, Hanna 
Loftsdóttir barokksellóleikari, 
Karl Nyhlin lútuleikari og Guð-
rún Óskarsdóttir semballeikari.

Miðaverð á tónleikana er 2.000 
kr.

Kantötur Händels 
og óperuaría

Dexter Gordon heiðraður á Domo





Á sunnudag var frumsýning í 
Borgarleikhúsinu á söngleik með 
upphrópunum innihaldslausra 
sjónvarpsþátta sem aðalstef. 

Leikhópurinn kemur akandi á 
límósínu, skeiðar inn eftir rauðum 
dregli og veifar glennulega eins og 
þeir sem eru frægir fyrir að vera 
frægir þó innistæðan sé engin. 

Ofbeldi, kynlíf, blogg, forhúðar-
þvottur, niðurlæging og löðrandi 
létt lágkúra, hugtökin brengluð, 
innihaldið skrumskælt, allt er 
leyfilegt til að gera lífið skemmti-
legra. Vel heppnaðar jarðarfarir 
og einstaklega nöturlega góðir 
krabbameinssjúklingar sem koma 
fram í sjónvarpsþáttum og segja 
frá misnotkun á hundum, mönnum 
börnum og jafnvel pottablómum. 
Allt er falt, allt er til sýnis og hinir 
glitrandi fjölmiðlar gera allt að 
sínu skrauti. 

Jón Páll Eyjólfsson stígur á 
stokk með leikhóp sinn þar sem 
hann snýr upp á hendur og fætur á 
fjölmiðlaklikkuninni allri, einkum 
Idol-þáttum og söluþáttum þar 
sem endalaust er verið að sýna 
fólki eitthvert fjandans drasl sem 
er bráðnauðsynlegt í nútímanum. 
Reynt er að ganga fram af fólki 
með því að drekka og míga í beinni 

útsendingu og helst hver á annan 
og hérlendis var um skeið orðið 
vandamál í barnaafmælum að 
krakkagreyin voru að herma eftir 
sjónvarpsbjánum sem höfðu látið 
gesti sína drekka ógeðsdrykki, 
súrmjólk og sápu, pipar og sauma-
vélaolíu og hvað nú öll þessi 
herlegheit heita. 

Í sýningunni í Borgarleikhúsinu 
var valin leið revíunnar. Í löðrandi 
léttum leik hoppuðu og skoppuðu 
leikararnir fimm úr einu hlutverk-
inu í annað þó þeir væru ekki 
neinir eiginlegir karakterar og 
sem sjónvarpsþáttastjórnendur 
fengu þeir salinn í lið með sér og 
öll sú hýsteria sem ríkir í lélegustu 
þáttunum sem sýndir hafa verið á 
Skjá 1 náðist upp. 

Leynigestur birtist í músarlíki 
og einn úr salnum er látinn hátta 
sig eftir að hafa unnið hlaupatæki 
úr þýskum katalóg. Dans og hreyf-
ingar voru smart unnar og hraðinn 
góður framan af. Í seinasta 
kaflanum þegar allar þessar 
aumkunarverðu persónur voru 
farnar að segja frá misnotkun, ein-
manaleika, hvítblæði bróður og 
barninu í kómanu og öðrum hörm-
ungum lífsins ýmist með eða án 
buxna, varð allt svo seigt, þreytandi 
og langdregið. 

Nemendur Listaháskólans settu 
upp sýningu fyrir einu eða tveimur 
árum, Hvítu kanínuna, hér var 
eins og margt úr henni hefði verið 
endurunnið, hvíta kanínan hafi 
verið orðin marglit. Kannski ekki 
rosalega frumlegt að koma með 
sýningu af þessum toga aðeins 
mánuði eftir Óhappið í Þjóðleik-
húsinu. sem tekur á sömu málum, 
sýning með sömu aðalleikurum í 
svipuðum hlutverkum. Líklega 
bara slæm tímasetning því þessi 
söngleikur  er miklu skemmti-
legri. Hin sýningin var akkúrat 
ekki um neitt, gargandi svipmynd 
af því fjölmiðlabrjálæði sem ríkir 
án nokkurs dýpis. Hér á tuggan 
„það sem gerir lífið skemmti-
legra“ svo sannarlega vel við. 
Innihaldsleysi í litskrúðugum og 
háværum umbúðum. 

Spurningin er þegar varpað er 
upp ýktum myndum úr þykjustu-
raunveruleikanum sem við öll 
njótum mengunar af, hvað skilur 
þetta svo eftir sig? Markmiðið að 
sýna fáránleikann og skemmta 
áhorfendum tókst, tónlistin var 
bæði skemmtileg og atriðin með 
henni vel unnin. 

Leikararnir voru fimm og nutu 
sín hver öðrum betur. Sjötti 
leikarinn,  Hallur Ingólfsson, lék 
hljómsveitina í eins konar aðal-
hlutverki því svörun hans varð oft 
eins og hluti af samtali. 

Lögin úr sýningunni voru góð í 
einfaldleika sínum og útsetningar 
mjög við hæfi. Hópurinn var sam-
stilltur í öllum leik sínum og þegar 
leikararnir standa allir í sápulöðri 
upp á mið læri í lokin er myndin 
fullkomnuð. Hét ekki einmitt ein 
fyrsta sjónvarpssápan Löður? 

Tvær unglingsstúlkur eru að 
fíflast, önnur bendir með fingri á 
höfuð hinnar, eins og hún sé að 
skjóta hana í höfuðið. Uppstillingin 
minnir á hrollvekjur unglinga-
skólamorðanna vestan hafs og 
austan, en líka á gamla frétta-
mynd sem þeir sem eldri eru 
muna: maður í herbúningi heldur 
skammbyssu að höfði bandingja 
og er að hleypa af. Myndina tók 
Eddie Adams 1968 af lögreglu-
stjóranum í Saigon sem var að 
taka af lífi án dóms og laga mann 
sem var skæruliði, hermaður 
Víetkong. Stúlkurnar tvær eru úr 
trefjagleri og voru eitt af verkum 
Xiang Jin á stórri kínverskri 
myndlistarmessu sem haldin var í 
New York um helgina.  Verkið 
heitir Bang! 

Á kaupstefnunni voru 76 aðilar 
að sýna asíska list. Asía er að 
verða æ fyrirferðarmeiri í list 
heimsins, þótt þær bárur berist 
vart hingað þar sem mestum 
tíðindum í myndlist sæta verk 
öldunga ef marka má fréttir eða 
verð á verkum þeirra sem komnir 
eru yfir miðjan aldur á uppboðum 
í útlöndum.

Þarna voru menn að nýta sér þá 
gríðarmiklu athygli sem Kína 
hefur einkum notið, bæði með 
verðum á uppboðum, plássi í sýn-
ingarsölum og höllum, fyrirgangi 
safnara eins og Saatchi, nú og svo 
síðast ekki síst listaverkum manna 
á borð við Yue Minjun, Zhang 

Huan, Cai Guo-Qiang og Xu Bin. 
Þeir sem vilja á annað borð 
fylgjast með í myndlist samtíma 
okkar verða að vera kunnugir 
helstu nöfnum í kínverskri list og 
þá mun sýning Listasafnsins á 
Akureyri á Listahátíð í vor hjálpa 
til. Í New York voru reyndar 
kynntir yfir 350 listamenn frá 
Kína, Indlandi, Japan, Suður-
Kóreu og Víetnam. Margt af þessu 
kallar fréttaritari New York Times 
á sunnudag í blaðinu hótel-list, en 
segir listaverk stefnunnar ein-
kennast af leik og leikni; þar sé 
beitt tækni sem útheimti mikla 

vinnu ekki eins heldur margra. 
Stíllinn sem ráði sé súrrealískt 
popp.

Áhrifin vestrænu eru augljós en 
að baki dæminu er staðbundinn 
vandi: þar eru þrír guðir mest 
dýrkaðir eða vanvirtir eftir því 
hvernig litið er á það: Maó, Búdda 
og Andy Warhol.  Af þeim er Maó 
fyrirferðarmestur: hvað sem líður 
andróðri vestrænna gagnrýnenda 
á gamla manninn og þögninni 
heima fyrir sem verður alltaf dýpri 
og dýpri heldur Maó áfram að vera 
skurðgoð. Fyrir utan Kína þar sem 
myndlistarmenn urðu að hafa hann 
á sem flestum myndum og Andy 
sem gerði af honum mörg málverk 
sem nú seljast fyrir hundruð millj-
óna og nokkrar print-raðir, gengur 
ímynd hans ljósum logum um huga 
asískra ungra myndlistarmanna, 
ekki ólíklega sem tákn fyrir öld-
ungaveldið í yfirstjórnum þessara 
landa sem mörg lúta einræðis-
stjórnum einflokkakerfa.  Búdda 
kemur fyrir í öðru samhengi og er 
ekki jafn fyrirferðarmikill en 
ímynd beggja er fasti í asískri list. 
Yfir öllu gnæfir svo sú kenning 
Warhols að öll fyrri viðfangsefni 
listar séu nú í burtu og neyslan 
orðin helsta viðfangsefnið, neyslu-
varan og ímynd hennar, umgjörðin 
sem hún er sett í er fyrirferðar-
mikið viðfangsefni í asískri list 
eins og hún birtist í dæmum á 
fjórða hundrað listamanna á kaup-
stefnu nú um liðna helgi. -

Myndir frá Asíu

Hér og nú! á sviði
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Sænsku bókmenntaverðlaunin 
fóru í ár til spennusagnahöfundar-
ins Lizu Marklund. Það er sænskur 
almenningur sem réði úrslitum 
verðlaunanna, en auk heiðursins 
hlaut Liza 100.000 sænskar krónur 
í verðlaun.

„Það er stórkostlegur heiður að 
sænska þjóðin hafi valið mig sem 
sigurvegara þessara verðlauna,“ 
sagði Liza í viðtali sem tekið var í 
tilefni útnefningarinnar.

Fulltrúar sænskra góðgerðar-
stofnana sem berjast gegn kyn-
bundnu ofbeldi, og þá sérstaklega 
heiðursmorðum, tóku á móti verð-
laununum fyrir hönd Lizu, en hún 
hefur kosið að ánafna samtökunum 
verðlaunafénu.

„Ég hef verið svo lánsöm að fá 
að fylgjast með starfsemi þessara 

stofnana í nokkur ár og veit vel 
hversu mikilvægt starf þær inna 
af hendi. Það er mér því sönn 
ánægja að geta stutt starfsemina á 
þennan hátt. Þetta er mín leið til 
að þakka sænsku þjóðinni fyrir 
þennan mikla heiður sem í þessum 
verðlaunum felst þar sem verð-
launapeningarnir fara nú til þeirra 
sem þurfa raunverulega á þeim að 
halda,“ segir Liza.

Bækur Lizu Marklund hafa selst 
í um átta milljónum eintaka um 
allan heim og hafa verið þýddar á 
30 tungumál. Liza hefur tvö ár í 
röð verið á lista bandaríska tíma-
ritsins Publishing Trends yfir 
mest seldu höfunda í heimi.

Marklund fær sænsku bókmenntaverðlaunin

Silencio tangokvartett leikur á 
tónleikum í Iðnó næstkomandi 
laugardagskvöld. Hljómsveitin 
var stofnuð árið 2001 og náði 
fljótlega að skapa sér nafn í 
heimi tangósins. Hún varð 
fljótlega ein eftirsóttasta og 
vinsælasta tangósveit Evrópu og 
hefur hljómsveitinni verið boðið 
að leika á öllum helstu tangó-
hátíðum álfunnar. 

Þau hafa meðal annars unnið 
með Alfredo Marcucci, bandon-
eonleikara frá Buenos Aires í 
Argentínu, sem veitti þeim innlit 
í tónlist gömlu meistaranna í 
Buenos Aires frá fimmta og 
sjötta áratug síðustu aldar. 

Silencio er hefðbundin 
tangóhljómsveit sem byggir á 
upprunalegri tangótónlist með 
þeim einkennandi krafti og 
einstaka hljómi. Hljómsveitin 
hefur vakið athygli fyrir 
frábæran tónlistarflutning, 
einstaklega dynamíska og 
dansvæna tónlist og skemmtilega 
sviðsframkomu.

Meðlimir sveitarinnar eru frá 
Argentínu, Úrúgvæ, Þýskalandi 
og Ítalíu.

Það er Tangófélagið sem 
stendur fyrir komu hljómsveitar-
innar hingað til lands. Laugar-
dagskvöldið mun hefjast með 
tónleikum sveitarinnar og hún 
mun svo leika áfram fyrir dansi 
fram eftir kvöldi.

Húsið verður opnað kl. 21 og er 
aðgangseyrir 1.500 kr.

Þögnin og 
dansinn

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.



Það var mikið um dýrðir þegar 
teiknimyndin Beowulf var frum-
sýnd í London á sunnudag. Angel-
ina Jolie og Brad Pitt mættu á 
svæðið en Angelina ljáði móður 
Bjólfs rödd sína í myndinni.

Klæðnaður Angelinu vakti 
athygli að venju en hún var klædd 
í níðþröngar leðurbuxur, svartan 
bol og háhælaða Christian Lou-
boutin skó. Gangan á rauða dregl-
inum var þó ekki slysalaus því 
buxurnar reyndust jafnvel aðeins 
of þröngar og rifnuðu aftan á rass-
inum. Brad Pitt brást skjótt við, 
lagði hönd sína yfir saumsprett-
una og hélt henni þar sem fastast. 
Þar var ekki öll sagan sögð því 
örskömmu síðar steig Angelina 
ofan í tyggigúmmí sem klesstist 
neðan á annan pinnahælinn. Hún 
lét þetta þó lítið á sig fá og gaf 
eiginhandaráritanir af miklum 
móð í rifnum buxum og með tyggjó 
á skónum.

Páll Óskar Hjálmtýsson 
heldur tvenna útgáfutón-
leika vegna nýjustu plötu 
sinnar, Allt fyrir ástina, á 
laugardaginn. Hann telur að 
popptónlist geti stuðlað að 
tilfinningalegu ójafnvægi á 
milli fólks.   

Átta ár eru liðin síðan síðasta 
dansplata Páls Óskars Hjálmtýs-
sonar kom út og á það sér eðlilega 
skýringu. „Ég held að aðalástæðan 
hafi verið sú að lögin létu bíða 
eftir sér. Ég vildi ekki gefa út aðra 
dansplötu fyrr en hún væri orðin 
góð og núna er hún orðin það. Ég 
er ofsalega stoltur og ánægður 
með þessa plötu,“ segir Páll, sem 
er einn vinsælasti plötusnúður 
landins. „Hún er eiginlega minn 
þakklætisvottur til þeirra góðu 
stunda sem ég hef átt á dans-
gólfinu.“

Fjölmargir lagasmiðir aðstoða 
hann á plötunni, þar á meðal Toggi, 
Svala Björgvins, Örlygur Smári 
og Trausti Haraldsson. „Það er 
guðs gjöf að vera með svona góða 
lagahöfunda um borð. Ég tek svo 
lögin þeirra, dreg þau að landi og 
geri textana.“

Eins og nafnið gefur til kynna er 
ástin rauði þráðurinn á plötunni. 
„Kveikjan að þessu var sú að ég 
var að horfa eins og svo margir 
aðrir á músíkvídeó. Ég fór að 
tékka hversu margir textarnir 
fjalla um ástina, á hvaða hátt og 
ástin og samskiptin milli fólks 
myndhverfist þar. Ég sá ekkert 
nema ójafnvægi í öllum hornum 
og það er engu líkara en popptón-
list stuðli að þessu mikla tilfinn-
ingalega ójafnvægi á milli fólks,“ 
segir hann. „Ég er orðinn mjög 
þreyttur á að horfa á músíkvídeó 
með stelpum á nærfötum einum 
fata á meðan strákarnir mega vera 
kappklæddir í úlpum og með húfu 
og vettlinga. Þessi stemning 

smitast út í andrúmsloftið og jafn-
vel út í sambönd fólks. Textarnir 
ganga út á að gefa sig öðrum alger-
lega á vald gagnrýnislaust og þetta 
er stórhættulegur hugsunarhátt-
ur. Vel heppnað ástarsamband er 
samband á milli tveggja jafningja. 
Ég fór að spá í hvað maður getur 
gert og fyrir það fyrsta verður 
maður að setja sjálfum sér mörk 
og lifa eftir þeim. Ég vil ekki að 
popptónlist komist upp með þetta 
gagnrýnislaust og besta leiðin til 
að svara svona poppi er með öðru 
poppi.“

Páll segir að alltof margir ein-
staklingar þjáist í mannskemmandi 
samböndum og séu tilbúnir til að 

gera allt til að ástarsambandið 
gangi. „Fólk er tilbúið til að gefa 
líf sitt manneskjum sem hafa 
ekkert að gefa því tilfinningalega. 
Það er engu líkara en sá sem er 
ekki í sambandi sé lúser og sé 
búinn að tapa í lífsins leik. Það er 
mesta bull sem ég hef nokkru 
sinni heyrt. Það er vel hægt að lifa 
fullnægjandi lífi einn með sjálfum 
sér og þykja vænt um sjálfan sig. 
Þá ertu fyrst tilbúinn til að „for-
warda“ því yfir til annarra.“

Páll Óskar heldur tvenna útgáfu-
tónleika á Nasa á laugardag. Hinir 
fyrri hefjast klukkan 16 og eru 
fyrir yngri aldurshópa en hinir 
síðari hefjast klukkan 23 og þar er 
aldurstakmark 20 ár.

Björk Guðmundsdóttir er á tónleika-
ferðalagi um Suður-Ameríku og er nú í 
Perú þar sem hún hyggst halda tónleika 
á listasafni Perú í höfuðborginni Líma. 
Frá Perú heldur Björk síðan til Kólumb-
íu þar sem Volta-túrinn heldur áfram.

Perúskir fjölmiðlar eru uppteknir af 
nærveru Bjarkar í landinu og þar er 
greint frá því að Björk ætli sér ekki að 
fara í skoðunarferð um borgina heldur 
halda til á hótelherbergi sínu á Swiss 
Hotel ásamt eiginmanni sínum, 
Matthew Barney og dóttur þeirra, 
Ísadóru. Og það er kannski ekkert 
undarlegt því skipulagðri glæpastarf-
semi hefur vaxið fiskur um hrygg og
alvarlegum glæpum á borð við mann-
rán og líkamsárásum fjölgað töluvert í 
borginni en Perú framleiðir næstmest 
af kókaínlaufum á eftir Kólumbíu og 

því varhugavert að vera fræg popp-
stjarna þar í landi.

Samkvæmt fjölmiðlafulltrúa Bjarkar 
ætlar söngkonan ekki einu sinni að fá 
sér að borða á veitingastöðum borgar-
innar því í þrjátíu manna starfsliði er 
einkakokkur söngkonunnar sem mun 
sjá um að metta svanga maga. Auk þess 
gerði Björk kröfu um nálastungusér-
fræðing, sérfræðing í fótanuddi eða 
reflexologist og hefðbundinn nuddara 
sem eiga að vera til taks öllum 
stundum. Hótelinu var einnig gert að 
útvega kampavín, léttvín, vodka og vatn 
auk spegils í fullri stærð.

Björk forðast götur höfuðborgar Perú
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Ásamt stórhljómsveit, strengjasveit og kórum
undir stjórn Þóris Baldurssonar. Sviðsetningu annast Björn G. Björnsson.

Glæsilegustu jólatónleikar 
sem haldnir hafa verið hérlendis

Bjarni Arason
Björgvin Franz

Edgar Smári
Eyjólfur Kristjánsson

Friðrik Ómar
Helgi Björnsson

Ragnar Bjarnason
Stefán Hilmarsson

Svala Björgvinsdóttir
Sigga Beinteins

og fleiri
 frábærir gestir

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

Stöð 2 og Coca-Cola kynna

Björgvins Halldórssonar
Laugardalshöllinni

Ný Jólagestaplata
væntanleg í nóvember.

Auk þess verða þrjár fyrri 
Jólagestaplöturnar fáanlegar

saman í hátíðarbúningi.

SÍÐAST SELDIST

UPP Á HÁLFTÍMA!



Tónlistarmaðurinn Jóhann 
Jóhannsson fær sjö af tíu 
mögulegum fyrir plötu sína 
Englabörn í breska tónlistartíma-
ritinu NME. Platan, sem var 
samin fyrri samnefnt leikrit, var 
nýverið endurútgefin hjá breska 
útgáfufyrirtækinu 4AD en hún 
kom fyrst út árið 2002 á vegum 
Touch-útgáfunnar.

„Englabörn er eitthvað sem 
NASA gæti skotið út í geiminn til 
að sýna hversu miklar breytingar 
hafa orðið á menningu jarðarinn-
ar,“ segir í umsögninni. „Ef Philip 
Glass er of vinsældavænn fyrir 
þig ættirðu að beina þínum 
ofurþroskaða tónlistarsmekk 
hingað.“

Jóhann er um þessar mundir að 
vinna að næstu plötu sinnar sem 
er væntanleg næsta vor.

Englabörn 
út í geiminn

Thom Yorke, söngvari Radiohead, 
hafnaði því að syngja dúett með 
Bítlinum fyrrverandi Paul 
McCartney á nýrri plötu. „Dóttir 
mín var að búa til plötu og hún 
kom mér í samband við hann. Ég 
bað Thom um að syngja með mér 
dúett en hann sagðist ekki geta 
það því hann vildi bara vinna að 
eigin sólóferli og lögum með 
Radiohead,“ sagði McCartney.

Nigel Godrich, sem hefur tekið 
upp margar plötur með Radio-
head, vann með McCartney að 
síðustu plötu hans, Chaos and 
Creation in the Backyard, sem 
fékk mjög góðar viðtökur 
gagnrýnenda.

Hafnaði 
McCartney

„Í ár er horfið aftur til gömlu 
jólanna með hefðbundnum jóla-
litum og gamaldags skrauti,“ 
segir Magnea Guðmundsdóttir, 
útstillingardama hjá Blómavali. 
Eflaust gleður þetta þau jólabörn 
landsins sem ekki fundu jóla-
skapið í óvenjulegri tísku jóla-
skrautsins í fyrra. „Um síðustu 
jól var mikill glamúr í jólaskraut-
inu, mikið af svörtu og skærum 
litum. Þá var skreytt með 
fiðrildum, fjöðrum og grímum en 
í ár er meira um gamaldags jóla-
sveina og grenigreinar þó að hitt 
slæðist ennþá með,“ segir Magn-
ea og bætir við að helstu jólalit-
irnir í ár séu rautt og gyllt, hvítt 
og silfrað.

Aftur til fortíðar

L.N. Mzamane, fyrrum skólastýra 
í skóla sem spjallþáttadrottningin 
Oprah Winfrey setti á stofn í 
Suður-Afríku, hefur sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem hún segist 
ekki hafa haft hugmynd um að 
stúlkur í skólanum hefðu verið 
misnotaðar, ólíkt því sem haldið 
hefur verið fram.

„Andstætt því sem fram hefur 
komið hafði ég ekki hugmynd um 
misnotkunina,“ segir hún en lög-
fræðingur hennar, Timothy 
McGowan, kom skilaboðunum á 
framfæri. „Ég tók ekki þátt í að 
hylma yfir misnotkun af nokkru 
tagi enda myndi ég aldrei gera 
slíkt. Sem yfirmaður skólans hef 
ég alltaf tekið ákvarðanir með hag 
barnanna í huga.“

Oprah tilkynnti á dögunum að 
hún hefði ekki í huga að endurráða 
Mzamane til starfa í stúlknaskól-
anum auk þess sem hún rak alla 

starfsmenn heimavistarinnar. 
Þann sama dag var kona að nafni 
Virginia Makopo ákærð fyrir mis-
notkun og að fá stúlkur undir lög-
aldri til þess að taka þátt í ósiðlegu 
athæfi.

Skólastýra Opruh 
ekki endurráðin

Indverska prinsessan 
Leoncie er í góðu formi, 
segist á góðri leið með að 
verða fasteignasali og er 
fegin að vera laus við Sand-
gerðinga sem fá ekki ýkja 
háa einkunn hjá henni.

„Mér líður vel og fólk hefur ein-
mitt verið að spyrja hvernig ég 
haldi línunum í lagi. Svarið er ein-
falt: með dansi við góða tónlist,“ 
segir Leoncie sem hefur verið að 
koma sér fyrir í Essex á Englandi. 
Söngkonan er augljóslega ham-
ingjusöm og ánægð með lífið en 
eins og kom fram í Fréttablaðinu á 
dögunum sendi hún nýverið frá 
sér geisladiskinn Pukki Bollywood 
Baby sem er stútfullur af nýjum 
slögurum söngkonunnar.

En það er auðheyrt á Leoncie að 
dvölin á Íslandi reyndist henni 
undir það síðasta ákaflega erfið; 
hún segir þjóðina uppfulla af for-
dómum og rasisma. Og þá ekki 
síst fyrrverandi nágrannar henn-
ar í Sandgerði sem hún kallar 
Satan City eða Djöflaborgina. „Ég 
valdi England af því að hér gilda 
ströng lög um kynþáttahatur. Hér 
er fólkið dásamlegt og kurteist í 
minn garð og í raun hafa allir 
tekið mér vel. Meira að segja 
lögreglan er vingjarnleg,“ 
segir Leoncie.

Tónlistin og fasteignirnar 
eiga þó ekki bara hug Leoncie 
allan því hún er að leggja loka-
höndina á bók sem gæti orðið 

að Bollywood-mynd þegar fram 
líða stundir. „Ég hef fengið ótrú-
legt tilboð og er alveg him-
inlifandi yfir því,“ segir 
Leoncie en hún hyggst 
gera tónlistar-
mynd-
band

eftir lögunum Engin Prikantur 
Her og Litli sjóarinn sem vonandi 
ratar hingað sem allra fyrst. „Ég 
er alveg viss um að strákarnir á 
Spaugstofunni eigi eftir að fíla 
það í botn. Vel á minnst, ég bið 
kærlega að heilsa þeim, þeir 

sendu mér stóran blómvönd 
eftir að þeir gerðu sína útgáfu 
af Ást á pöbbnum fyrir nokkr-
um árum.“

Hljómsveitin Jakobínarína verður
á næstunni á forsíðu breska tíma-
ritsins Artrocker sem er með 
þeim virtari þar í landi. „Þeir 
ætla að koma til Parísar og tala 
við okkur. Það verður extra 
gaman,“ segir söngvarinn Gunnar 
Ragnarsson. „Þetta verður fyrsta 
forsíðan okkar fyrir utan það 
þegar við vorum á forsíðu 
Monitor.“

Jakobínarína gaf nýlega út 
frumburð sinn, The First 
Crusade, og verður aðalnúmerið 
á tónleikum í París á laugardag 
þar sem blaðamenn Artrocker 
munu spyrja þá spjörunum úr. 
Eftir tónleikana ætla strákarnir 
heim til Íslands því þeir hafa 

hætt við þriggja vikna tónleika-
ferð sína um Bretland þar sem 
þeir áttu að vera aðalnúmerið. 
„Okkur langar bara að fara heim 
og semja. Við erum búnir að túra 

svo lengi,“ segir Gunnar. „Við 
ákváðum að hætta við og taka 
„headline túr“ þegar við værum 
komnir með lengra sett og með 
ný lög.“

Jakobínarína hefur verið á 
tónleikaferð um Evrópu með 
bresku hljómsveitinni Kaiser 
Chiefs og segir Gunnar þá 
reynslu hafa verið mjög ljúfa. 
„Þetta er mjög fagmannlegt 
umhverfi sem við erum að vinna 
í með Kaiser Chiefs. „Aðstoðar-
fólkið þeirra hjálpar okkur mikið 
því við erum bara með tvo 
aðstoðarmenn. Skemmtilegustu 
tónleikarnir voru í Berlín. Það er 
frábær borg og fólk tók rosalega 
í það sem við buðum upp á.“

Forsíðuviðtal hjá Artrocker

Foreldrar þurfa stundum að taka sér 
frí, leggja frá sér kaffibollann og 
blaðið og verja tíma með manni ...



47.993 fleiri lesa Fréttablaðið
Rúmlega 56.000 fleiri lesa Fréttablaðið en 24 stundir

Fréttablaðið er langmest lesna dagblað landsins, það eina sem kemur út alla daga vikunnar. Þar má finna skýrar og grein-
argóðar fréttir og kjarnyrta þjóðfélagsumræðu. Fjölbreytt og spennandi sérblöð fylgja á hverjum degi, um menningu,
viðskipti, íþróttir og dægurmál. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.

Allt sem þú þarft...

...alla daga

24 stundir
90.760 manns

Morgunblaðið
98.960 manns

Fréttablaðið
146.953 manns

Miðað við meðallestur á tölublað, þriðjudag til laugardags, 12–80 ára fyrir allt landið.
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ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 6
BALLS OF FURY kl. 8 - 10
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LIONS FOR LAMBS    kl.6 - 8 - 10
THIS IS ENGLAND  kl.6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl. 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.5.30 - 10.40
GOOD LUCK CHUCK kl.5.40

LIONS FOR LAMBS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
LIONS FOR LAMBS LÚXUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
BALLS OF FURY  kl. 4 - 6 - 8 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 
THE HEARTBREAK KID    kl. 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 4 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

MR. WOODCOCK 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

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

NÝTT Í BÍÓ!

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MR. WOODCOCK kl. 6, 8 og 10 L
ROGUE ASSASSIN kl. 8 og 10.10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 6 - 600 kr. L
EASTERN PROMISES kl. 5.50, 8 og 10.10 16
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HÖRKU HASAR

Sú breyting hefur orðið á Íslensku 
tónlistarverðlaununum að tilnefn-
ingarnar verða ekki kynntar fyrr 
en eftir áramót. Af þeim sökum 
verða engir límmiðar settir á plötur 
fyrir jólaflóðið til að tilkynna 
þennan heiður.

Eiður Arnarsson, útgáfustjóri 
Senu, sem er jafnframt fulltrúi 
útgefenda í framkvæmdastjórn 
verðlaunanna, segir að það hafi 
tekið nokkur ár að koma 
breytingunni í gegn.  „Mig langaði 
til að taka markaðsskrumið af 
Íslensku tónlistarverðlaununum og 
einfaldasta leiðin til þess var að 
fresta tilnefningunum fram yfir 
áramót. Þótt það komi út hundrað 
plötur sem eru gjaldgengar til verð-
launanna þá er tilnefningafjöldinn 
einfaldlega svo mikill. Það var svo 

svakalega mikið af plötum merkt að 
það glansaði í plötubúðum gullmið-
inn í nánast öllum rekkum,“ segir 
Eiður. „Tilnefningin sem slík var 
orðin svo lítils virði. Hún var orðin 
markaðstól frekar en nokkuð 
annað.“

Mörgum kom á óvart þegar Eiður 

af öllum mönnum kom fram með 
tillöguna enda hefur fyrirtæki hans 
verið áberandi í markaðssetningu 
hljómsveita og tónlistarmanna í 
gegnum árin. „Þetta vakti athygli 
en í sjálfu sér hafa allir tekið vel í 
þessa hugmynd því þeir hafa hing-
að til talið áhrif tilnefninganna á 
sölu geisladiska vera meiri en hún 
er. Auðvitað er samt erfitt að full-
yrða um það því það veit í rauninni 
enginn.“ 

Allar plötur sem koma út á þessu 
ári verða nú gjaldgengar til verð-
launanna en hingað til hafa þær 
plötur sem hafa komið út eftir 22. 
nóvember ekki verið teknar til 
greina fyrir það árið. Þykir þetta 
fyrirkomulag henta mun betur, 
enda tíðkast það víðast hvar 
erlendis. 

Tónlistarverðlaununum breytt

Íslenska rappsveitin O.N.E. 
er komin í lokaúrslit nor-
rænu lagasamkeppninnar 
Nordic Unsigned með 
lagið sitt Move! Sveitina 
skipa Ólafur Páll Torfason 
og Eilífur Örn Þrastar-
son, betur þekktir sem 
Opee og Eternal. Sveitin á 
möguleika á að vinna sér 
inn smáskífusamning við 
Warner Music og tónlistar-
myndband sem sýnt verður 
á MTV.

„Þetta er bara fyndið. Lagið lenti 
strax ofarlega en líklega hafa 
íslensk atkvæði tryggt okkur 
efsta sætið,“ segir Ólafur Páll. 
Hann tekur úrslitunum af hóg-
værð, en vinur þeirra félaga sendi 
lagið í keppnina án þeirrar vitn-
eskju. Fyrirkomulag keppninnar 
er þannig að vikulega er kosið um 
fimmtán lög á netsíðunni Nordic-
unsigned.com og færast svo 
fjögur stigahæstu lög hverrar 
viku í tuttugu laga lokaúrslit. 
Kosningu þriðju viku lauk síðasta 
föstudag og endaði O.N.E. í fyrsta 
sæti með 25 prósentum atkvæða. 
„Sem einu íslensku keppendurnir 
fáum við farsíma frá Samsung 
svo við erum öruggir um einhver 
verðlaun,“ segir Ólafur, sem 

heldur sig á jörðinni þrátt fyrir 
þennan góða árangur.

Rappsveitin O.N.E. varð til árið 
2000 og gaf út plötuna One Day 
fjórum árum seinna. „Þá fórum við 
báðir í nám og hvíldum tónlistina. Í 
vor fórum við svo aftur að vinna í 
henni og spiluðum á Airwaves í 
haust. Nú erum við að vinna í næstu 
plötu, sem vonandi kemur út um 
jólin,“ segir Ólafur og bætir við að 
einnig sé verið að taka upp mynd-
band við lagið Move!

Hinn 30. nóvember verður 
sigurlagið valið af fagfólki innan 

norræna tónlistarbransans. Í kjöl-
far smáskífuútgáfu sigurlagsins 
verður farið í stutt tónleikaferða-
lag um Norðurlöndin þar sem ein-
hverjir hinna þátttakendanna 
flytja einnig lögin sín. Hver sem 
úrslitin verða á íslenska sveitin 
því möguleika á að kynna 
nágrannalöndunum tónlist sína. 
„Það yrði örugglega fín kynning, 
rappmarkaðurinn á Íslandi er svo 
lítill og erfitt að lifa á rappinu,“ 
segir Ólafur. Næst má sjá O.N.E. á 
sviði á Organ laugardagskvöldið 
17. nóvember.

TIL HAMINGJ

31.



Í þrjátíu daga á ári ríkir algjört 
myrkur í bænum Barrow í Alaska. 
Stór hluti bæjarbúa flyst annað á 
meðan hinir reyna að lifa sem eðli-
legustu lífi þar til geislar sólar láta 
á sér kræla að nýju. Tilvalinn 
áfangastaður fyrir þá sem þjást af 
sólarofnæmi. Eða, eins og í þessu 
tilviki, fyrir blóðsugur sem sjá fram 
á að hafa nóg að bíta og brenna 
mánuðinn sem myrkur grúfir yfir 
Barrow.

Hugmyndin að 30 Days of Night 
er sniðug og skrítið að enginn í 
Hollywood skuli hafa upphugsað 
hana áður en Steve Niles og Ben 
Templesmith bjuggu til mynda-
söguna sem hún byggir á. Sagan 
sækir í vampíruhefðina með til-
heyrandi tilvísunum. Einna aug-
ljósust er mennskur útsendari blóð-
suganna, hliðstæða Renfield úr 
Drakúla-sögunni, sem undirbýr 
komu þeirra. Þessa vampírur 
skortir þó fágun greifans blóð-
þyrsta og eru meira í ætt við 
óseðjandi uppvakninga þótt 
vitsmunina vanti ekki.

Mannskepnan, með lögreglu-
mennina og fyrrverandi parið Eben 
(Hartnett) og Stellu Olsen (George) 
í fararbroddi, stendur máttvana 
frammi fyrir skrímslahernum. 
Leitar í felur, mest megnis upp á 
háaloft líkt og fjölskylda Önnu 
Frank, meðan hálfgert þjóðarmorð 
geisar úti dagana þrjátíu. En hug-
leiða má hvaða þjóð, hóp eða afl 
vampírurnar persónugera, með sitt 
framandi útlit, fas og tungumál og 
löngun til að kreista síðasta blóð-
dropann úr bandarískum þegnum.

Allt áhugaverðar pælingar sem 
ásamt velheppnaðri umgjörð og 
vampírugervum hefðu getað gert 
30 Days of Night að einni bestu 
vampírumynd síðustu ára eins og 
segir í auglýsingunni. Því miður 
ganga þau fyrirheit ekki eftir. 
Burtséð frá steinrunnum leik 
Hartnett, sem leiðir ágætan leik-
hóp, og ófullnægjandi söguþræði, 
þá hrellir myndin ekki almenni-
lega. Helst er um að kenna leik-
stjórn Slade sem nýtir illa tæki-
færi til að byggja upp nægilega 
spennu.

30 Days of Night er ekki léleg 
mynd, en með réttan mann við 
stjórnvölinn hefði hún getað orðið 
mun betri.

Anna Frank og Drakúla

Hljómsveitin Sometime fagnar í 
kvöld útgáfu fyrstu plötu sinnar 
Supercalifragilisticexpialidocious
með útgáfutónleikum í Organ. 
Tónleikarnir verða jafnframt 
þeir síðustu hjá DJ Dice sem 
hefur verið í hljómsveitinni frá 
upphafi. Sveitin hefur verið að 
æfa nýjan meðlim að undan-
förnu, sem heitir DJ Moonshine 
og þykir mikið undrabarn.

Páll Óskar og Skurken sjá um 
upphitun sem hefst klukkan 21. 
Sometime stígur síðan á svið í 
síðasta lagi klukkan 22.15.

Aðgangseyrir er 1.000 krónur og verður platan á tilboðsverði á 
tónleikunum.

Sometime fagnar 
fyrstu plötunni

Geir Ólafsson heldur útgáfutónleika á Broadway í 
kvöld í tilefni plötunnar Þetta er lífið, sem er hans 
fyrsta í fimm ár. Don Randi, fyrrum píanisti Frank 
Sinatra, kemur fram á tónleikunum en hann var 
upptökustjóri þriggja laga á plötunni. „Það var mjög 
lærdómsríkt að vinna með honum og þetta voru 
öðruvísi vinnubrögð en maður er vanur. Ég á eftir að 
nýta þennan lærdóm í mörg ár á eftir,“ segir Geir. „Ég 
og Gísli Guðmundsson fórum til Bandaríkjanna til að 
fá Nancy Sinatra til landsins og þá kynntumst við 
Randi. Í framhaldinu urðum við miklir vinir. Hann var 
mjög hrifinn af hljóðfæraleikurunum á plötunni minni 
og sagði að þeir væru á heimsmælikvarða.“

Geir syngur ellefu lög á plötunni ásamt stórsveit 
sinni, sem hann kann góðar þakkir fyrir aðstoðina. 
„Ég vil þakka öllum hljóðfæraleikurnum sem hafa 
verið með mér og ég vil sérstaklega þakka Gísla 
Guðmundssyni, Óttari Felix Haukssyni og Vilhjálmi 
Guðjónssyni fyrir aðstoðina. Ég vona að þessi plata 
eigi eftir að ylja þjóðinni um hjartarætur,“ segir 
Geir. 

Píanisti Sinatra með Geir Ólafs

VINNINGSHAFAR
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Ánægjulegt að ungu leikmennirnir fái tækifæri

 Ólafur Jóhannesson 
gerði engar stórar breytingar á 
íslenska landsliðinu fyrir leikinn 
á móti Dönum í næstu viku en 
hann gaf út sinn fyrsta landsliðs-
hóp í gær. 

Stærsta breytingin tengist 
Ívari Ingimarssyni sem er annar 
íslenski leikmaðurinn í ensku 
úrvalsdeildinni sem er hættur að 
gefa kost á sér í landsliðinu. Auk 
Ívars eru þeir Kári Árnason, 
Ólafur Ingi Skúlason, Indriði 
Sigurðsson og Ólafur Örn Bjarna-
son úti í kuldanum en Stefán 
Gíslason er kominn aftur inn í 
liðið. Þrír nýliðar eru í hópnum, 
sem telur 20 leikmenn.  Nýliðarnir 
eru Bjarni Þór Viðarsson, Eggert 
Gunnþór Jónsson og Sverrir 
Garðarsson.  Sverrir hefur áður 
verið valinn í hóp.

„Það var erfitt að velja þennan 
hóp en það var líka mjög skemmti-

legt. Ég hafði úr mörgum 
frábærum fótboltamönnum að 
velja. Ég sagði það þegar ég tók 
við liðinu að Eyjólfur hefði verið 
að velja þá leikmenn sem væru 
bestu leikmenn okkar og ég myndi 
ekki mikið breyta því. Ég hef ekki 
gert það,“ sagði Ólafur Jóhannes-
son í gær. 

„Ég held að það sé hvorki þeim 
né mér til góðs að vera að velja þá 
þegar þeir eru búnir að vera í frí 
í mánuð eða fimm vikur og hafa 
nánast ekki snert bolta. Það er 
aðaláherslan fyrir því af hverju 
ég tek ekki fleiri leikmenn sem 
eru að spila hér heima,“ sagði 
Ólafur en það voru tvær undan-
tekningar. 

„Sverrir Garðarsson er eini 
heimamaðurinn ásamt Daða 
Lárussyni. Sverrir hefur verið að 

þvælast milli félaga í útlöndum 
og er í fínni æfingu þannig að ég 
tók hann. Að sjálfsögðu eiga leik-
menn sem spila hér heima mögu-
leika á að komast í liðið í framtíð-
inni og ég sagði þeim það.“

Ólafur útskýrði mál Ívars á 
fundinum. „Ívar hringdi í mig 
fyrir tíu dögum síðan og sagði 
mér að hann ætlaði gefa kost á 
sér í Danaleikinn en hætta síðan 
með landsliðinu. Ég sagði við 
hann að það kæmi mér svolítið á 
óvart og ég gæti ekki alveg tekið 
þá ákvörðun um hvað ég myndi 
gera. Ég hugsaði málið og hringdi 
síðan í hann og tjáði honum að ég 
myndi ekki velja hann. Það var 
bara gott samtal en niðurstaðan 
er að hann er hættur með lands-
liðinu,“ sagði Ólafur og bætti við. 
„Ívar er dottinn út og það er 

slæmt en það kemur maður í 
manns stað inn í vörnina og ég 
mun leggja áherslu á hana.“

Ólafur er ekki búinn að negla 
niður leikskipulag. „Síðan ég 
skrifaði undir þennan samning 
við KSÍ er ég búinn að hugsa um 
þennan Danaleik og hvernig best 
er að spila hann. Ég er búinn að 
hugsa um margar leikaðferðir og 
er ekki alveg kominn niður á þá 
leið sem ég ætla að fara. Það er 
ljóst að landsliðið spilar ekki eins 
og FH-liðið spilaði því það þarf að 
verjast aðeins betur en FH-liðið 
gerði,“ sagði Ólafur sem tilkynnti 
að Eiður Smári Guðjohnsen myndi 
halda fyrirliðabandinu. 

„Eiður Smári Guðjohnsen er 
fyrirliði þessa liðs. Eiður er besti 
fótboltamaður Íslands og það er 
ekki nokkur vafi um það í mínum 
huga. Ég kem örugglega til með 
að nota hann en hann getur spilað 
margar stöður og er frábær í 
þeim öllum,“ sagði Ólafur. 

Ólafur tekur einnig inn unga 
leikmenn eins og Theódór Elmar 
Bjarnason, Eggert Gunnþór Jóns-
son og Bjarna Geir Viðarsson. 

„Þeir Bjarni og Eggert eru 
báðir í banni með 21 árs landslið-
inu og þess vegna  var upplagt að 
taka þá með í þessa ferð, spjalla 
við þá og fylgjast með þeim. Ég 
tek Bjarna, Theódór og Eggert 
inn vegna þess að ég tel þá vera 
tilbúna til að spila fyrir íslenska 
landsliðið. Þeir leikmenn sem 
skipa minn hóp eru allir tilbúnir 
til þess að fara inn á og spila,“ 
segir Ólafur, sem hræðist ekki 
Danina. 

„Danir eru með frábært fót-
boltalið og ég þekki danskan fót-
bolta ágætlega. Ég er fullur bjart-
sýni, ófeiminn og óhræddur.“ 

Ólafur Jóhannesson tilkynnti sinn landsliðshóp í gær og gerir engar stórar breytingar. Fram kom að Ívar 
Ingimarsson væri hættur með landsliðinu og að Eiður Smári Guðjohnsen yrði áfram fyrirliði liðsins.

 Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, tók þá ákvörðun að 
þiggja ekki boð Georgíumanna 
um vináttulandsleik um næstu 
helgi. Boð Georgíumanna kom 
fyrir viku og Geir fannst of lítill 
tími til að ná samningum um 
framkvæmd leiksins auk þess að 
það hefði þýtt erfitt ferðalag til 
Tíblisi. 

Geir mun fara á fullt að vinna 
að því að fá fleiri æfingaleiki 
fyrir landsliðið. 

„Ég mun ræða við Ólaf um 
framhaldið á næstu vikum. Eftir 
dráttinn í undankeppni HM geta 
menn byrjað að hugsa um nýja 
keppni og þá eru komin ný tæki-
færi til þess að spila vináttuleiki. 
Við erum þegar búnir að leggja 

línununar fyrir febrúar þar sem 
að við spilum þrjá leiki. Síðan er 
leikdagur í mars og við munum 
stefna á að spila á þeim degi. Það 
er síðan ekki alþjóðlegur dagur 
skipulagður fyrr en um miðjan 
ágúst en það eru möguleikar á 
því að við munum spila leiki fyrir 
úrslitakeppni EM í lok maí og 
byrjun júní,” sagði Geir. 

Geir gaf frá sér Georgíuferð

Slakur árangur íslenska 
landsliðsins að undanförnu kemur 
niður á liðinu þegar dregið verður 
í riðla í undankeppni fyrir HM í 
Suður-Afríku. Íslenski riðillinn 
gæti orðið ansi erfiður þar sem 
fjórar „betri“ landsliðsþjóðir en 
það íslenska verða með íslenska 
landsliðinu í riðli.

Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, mun fara ásamt fram-
kvæmdastjóranum Þóri Hákonar-
syni og landsliðsjálfaranum Ólafi 
Jóhannessyni til Durban í Suður-
Afríku þar sem dregið verður í 
riðla 25. nóvember. 

„Það eru allar líkur á því að við 
verðum í fimmta styrkleikaflokki 
og erum því að falla niður um 
einn flokk,“ sagði Geir Þorsteins-
son á blaðamannafundi í gær. „Í 
fyrsta skipti verður stuðst við 
hinn heimsfræga Coca-Cola lista. 
Það hefur aldrei verið gert áður 
en gerir það að verkum að 
vináttuleikir hafa nú áhrif á röðun 
liða þegar kemur að þessum 
drætti. Styrkleikalisti FIFA hefur 
því meira vægi en áður. Við 
vildum gjarnan vilja lenda í sex 
liða riðli,“ sagði Geir í gær. 

Það verða níu riðlar í undan-
keppninni, átta með sex liðum og 
einn með fimm liðum. Ísland yrði 
slakasta liðið í sínum riðli lendi 
það í fimm liða riðli.

Ísland líklega 
niður um flokk
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 Fjölnismenn hafa 
fundið eftirmenn Serbanna 
Nemanja Sovic og Drago Pavlovic 
sem yfirgáfu liðið á dögunum. 

Nýju mennirnir eru hollenski 
miðherjinn Terrance Herbert og 
skotbakvörðurinn Anthony Drejaj 
sem er bandarískur en einnig 
með vegabréf frá Kósóvó. 

Drejaj sem er 27 ára og 187 cm 
lék með Saint Louis háskólanum 
undanfarin fjögur ár og var þar 
með 6,9 stig, 2,7 fráköst og 2,3 
stoðsendingar að meðaltali á 
fjórum árum en hann nýtti 35 
prósent þriggja stiga skota sinna 
og skoraði yfir einn þrist að 
meðaltali í leik. 

Herbert er 31 árs og 203 cm 
reynslubolti sem lék síðast með 
Rotterdam. Herbert var með 2,6 
stig, 5,1 frákast og 1 stolinn bolta 
að meðaltali í fyrstu sjö leikjum 
liðsins í vetur en var látinn fara. Í 
fyrra lék hann með Omniworld 
Almere þar sem hann var annar í 
deildinni í skotnýtingu en 63,6 
prósent skota hans fóru rétta leið. 
Herbert var með 9 stig og 7 
fráköst að meðaltali á 21 mínútu 
með Almere.

Fjölnir með tvo 
nýja leikmenn

Eimskipsbikar kvenna:

Spænska bikarkeppnin:
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 Eiður Smári Guðjohnsen 
var í byrjunarliði Barcelona sem 
vann CD Alcoyano 0-3 í spænsku 
bikarkeppninni í gærkvöldi, en 
fyrir leikinn var búist við 
auðveldum sigri Börsunga.

Barcelona mætti með sterkt lið 
til leiks og tók snemma forystu 
þegar Thierry Henry skoraði á 
24. mínútu eftir góðan undirbún-
ing Xavi. Barcelona hélt sókn 
sinni áfram án þess þó að bæta 
við marki í fyrri hálfleik og 
staðan var því 0-1 þegar flautað 
var til leikhlés.

Í síðari hálfleik var sama upp á 
teningnum þar sem Barcelona 
sótti stíft en gekk illa að brjóta 
vörn Alcoyano á bak aftur. Það 
var ekki fyrr en á 89. mínútu að 
Eiður Smári bætti öðru marki við 
úr vítaspyrnu. Bojan Krkic 
skoraði svo í lokin þriðja markið   
og þar við sat. 

Eiður skoraði í 
sigri Barcelona

 Valskonur eru komnar 
í undanúrslit Eimskipsbikar-
keppni kvenna í handbolta eftir 
öruggan 29-23 sigur á Fram í 
gær.

Eftir að hafa skorað tvö fyrstu 
mörk leiksins fundu Framkonur 
ekki netmöskvana aftur fyrr en 
eftir fjórtán mínútna leik. Marka-
skorun þvældist líka fyrir Val til 
að byrja með en þær skoruðu 
ekki mark fyrr en eftir átta mín-
útur. Varnarleikur beggja liða 
var góður og þá sérstaklega hjá 
Valskonum sem leiddu í hálfleik, 
12-8.

Frumkvæðið sem Valur náði í 
fyrri hálfleik var of mikið fyrir 
Framkonur að brúa en varnar-

lega átti Valur svar við öllu sem 
Safamýrardömur buðu upp á. 
Undir lokin fór Einar Jónsson, 
þjálfari Fram, að taka markvörð-
inn sinn út af til að leika einum 
fleiri í sókn og það leiddi til þess 
að Fram minnkaði muninn í þrjú 
mörk, 26-23, en Valskonur skor-
uðu þrjú síðustu mörk leiksins og 
unnu sanngjarnan sigur, 29-23.

,,Við spiluðum virkilega sterk-
an varnarleik sem skilaði okkur 
mikið af hraðaupphlaupum og 
það lagði grunninn að sigri hér í 
dag,” sagði Ágúst Þór Jóhanns-
son, þjálfari Vals, við Fréttablað-
ið eftir leik. Einar Jónsson, þjálf-
ari Fram, var skiljanlega ekki 
jafn sáttur. ,,Þetta var ömurlegt 

nánast frá upphafi til enda. Við 
mættum ekki hundrað prósent 
klárar í þennan leik, gerum allt 

of mikið af tæknifeilum og þær 
hreinlega völtuðu yfir okkur,” 
sagði Einar.

Valur náði fram hefndum gegn Fram



 Stjórn Knattspyrnusam-
bands Ítalíu, FIGC, hefur ákveðið 
að fresta öllum leikjum í neðri 
deildum (Serie B og Serie C) sem 
fara áttu fram um næstu helgi á 
Ítalíu. Frestunin er til komin 
vegna óeirða stuðningsmanna 
undanfarið en um síðustu helgi 
lést einn aðdáandi Lazio í 
átökunum. Ekkert verður heldur 
leikið í Serie A vegna landsleikja í 
undankeppni Evrópumótsins.

Giancarlo Abete, forseti Knatt-
spyrnusambands Ítalíu, staðfesti 
frestun leikjanna í yfirlýsingu 
sem birtist í ítalska blaðinu Corri-
ere dello Sport og ítrekaði jafn-
framt að ekki hefði enn verið tekin 

ákvörðun um hve lengi leikja-
bannið stæði yfir. 

„Eins og staðan er núna ætlum 
við okkur ekki að styðjast við 
núverandi leikáætlun í Serie A sem 
gerir ráð fyrir að deildin hefjist á 
ný 25. nóvember. Við þurfum fyrst 
að funda með félögunum í Serie A 
og fara yfir stöðu mála og reyna að 
finna lausn á þessu ofbeldi sem 
virðist fylgja fótboltanum,“ sagði í 
yfirlýsingu Abete. 

Yfirlýsingin kom í kjölfarið á 
endurteknum átökum stuðnings-
manna undanfarið, en á síðastliðinn 
sunnudag lést einn stuðnings-
manna Lazio, Gabriele Sandri, eftir 
slysaskot þegar lögregla reyndi að 

leysa upp átök á milli stuðnings-
manna Lazio og Juventus fyrir utan 
hraðbrautarþjónustustöð nálægt 
Arezzo. 

„Sandri væri enn á lífi ef skot 
hefði ekki hlaupið úr byssu lög-
regluþjónsins og það er auðvitað 
illfyrirgefanlegt, en Sandri væri 
líka enn á lífi ef ekki hefði komið til 
átaka stuðningsmannanna og þeir 
hefðu frekar verið að ræða málin 
yfir kaffi,“ sagði Abete. 

Lögregluþjónninn sem varð 
Sandri að bana var vitanlega miður 
sín. „Ég skaut aðvörunarskoti og 
svo hljóp seinna skotið úr byssu 
minni þegar ég var á hlaupum og 
ég veit að ég hef eyðilagt líf tveggja 

fjölskyldna, bæði minnar og 
Sandris,“ sagði lögregluþjónninn í 
samtali við blaðið Corriere della 
Sera en hann kvaðst jafnframt ekki 
hafa vitað að um átök væri að ræða 
á milli aðdáenda tveggja liða. Sumir 
hafa verið harðorðir í garð stjórn-
valda á Ítalíu og sagt að þau séu í 
raun að skýla sér á bak við fótbolta-
átökin vegna þess hvernig er komið 
er fyrir hlutum og Clarence 
Seedorf, leikmaður AC Milan, er 
einn þeirra. 

„Stjórnvöld geta ekki verið að 
kenna fótbolta endalaust um þau 
vandamál sem eru til staðar í 
ítölsku samfélagi. Ég held að ríkis-
stjórnin ætti frekar að fara í nafla-

skoðun sjálf áður en hún fer að 
benda á aðra,“ sagði Seedorf og hélt 
áfram: 

„Fólkið kemur á völlinn til þess 
að tjá tilfinningar sínar og er aug-
ljóslega ekki ánægt með gang mála 
og það er meðal annars sök stjórn-
valda,“ sagði Seedorf í viðtali við 
Sky Sports.

Allt á suðupunkti í ítalska fótboltanum

 Brasilíski knattspyrnu-
snillingurinn Kaka segir að bestu 
leikmenn ítölsku deildarinnar 
muni fara að hugsa sér til 
hreyfings minnki ekki ofbeldið í 
kringum knattspyrnuleiki í 
landinu.

Kaka var mjög brugðið eftir að 
leikur hans manna í AC Milan og 
Atlanta var flautaður af um 
helgina eftir aðeins sjö mínútur 
vegna skrílsláta á pöllunum. 

„Bestu leikmenn heims vilja 
spila fyrir bestu liðin og þau eru 
nokkur á Ítalíu. En þeir eru 
einnig að leita eftir að njóta þess 
að spila fótbolta og spila við 
skemmtilegar aðstæður. Allt 
þetta ofbeldi rekur menn frá 
ítalska fótboltanum,“ sagði Kaka í 
viðtali við Gazzetta dello Sport. 

Margir leikmenn yfirgáfu 
Ítalíu eftir veðmálahneykslið 
fyrir tveimur árum og Kaka 
óttast að enn fleiri fari nú. Það er 
í það minnsta áhugi á því að 
krækja í Kaka, sérstaklega í 
herbúðum Real Madrid, sem 
hefur verið á eftir þessum 25 ára 
leikmanni í marga mánuði.

Fara burtu ef 
ekkert breytist

Það verður fróðlegur 
leikur milli KR og Grindavíkur í 
Iceland Express deild kvenna en 
liðin eru jöfn í 3. til 4. sæti 
deildarinnar með sex stig. 

Nýliðar KR hafa unnið þrjá af 
síðustu fjórum leikjum sínum en 
töpuðu með aðeins þriggja stiga 
mun, 66-69, fyrir toppliði Kefla-
víkur í síðasta leik. 

KR-stúlkur hafa unnið báða 
heimaleiki sína með sannfærandi 
hætti. 24 stiga sigur á Hamar og 
36 stiga sigur á Val. 

Grindavíkurstúlkur unnu fyrstu 
þrjá leiki sína en hafa síðan tapað 
fyrir heimamönnum í Keflavík 
með 32 stigum og naumlega í 
framlengingu gegn Haukum á 
heimavelli.

Það má því búast við að 
Grindavíkurliðið geri allt til að 
forðast þriðja tapið í röð og því 
stefnir í mikinn baráttuleik í DHL-
höllinni klukkan 20.00 í kvöld.

Þriðja sætið 
undir í kvöld



 Það skiptast á skin og 
skúrir í herbúðum Gummersbach 
þessa dagana. Fyrirliði liðsins, 
Guðjón Valur Sigurðsson, er búinn 
að semja við Rhein-Neckar Löwen 
og aðeins nokkrum dögum seinna 
er tilkynnt um langþráðan samn-
ing við stóran styrktaraðila til 
þriggja ára.

„Þetta er hálfsorglegt. Við 
vorum að kynna nýjan aðalstyrktar-
aðila og vorum að landa öðrum 
styrktaraðila fyrir skömmu. 
Staðan hjá félaginu er loksins að 
batna eftir margra mánaða óvissu 
og óreiðu og þá missum við Gaua. 
Málið er að þessir hlutir koma 
bara of seint hjá okkur og það er 

sorglegt. Þetta er hrikalega fúlt og 
sérstaklega með hliðsjón af því að 
við fáum aldrei sambærilegan 
mann og Guðjón enda er hann 
búinn að vera besti hornamaður 
heims síðasta árið og kannski vel 
það,“ sagði Alfreð Gíslason, 
þjálfari Gummersbach, en félagið 
kynnti nýjan þriggja ára samning 
við aðalstyrktaraðila í gær sem 
færir félaginu rúmar sextíu 
milljónir króna á ári.

„Þetta snýst ekkert um peninga 
hjá Guðjóni heldur vill hann 
komast í lið sem getur unnið titla á 
næstu árum. Auðvitað er ég mjög 
fúll að missa Guðjón en ég skil 
hvað hann er að fara og er ekkert 

fúll út í hann persónulega. Rhein-
Neckar verður með frábært lið á 
næstu leiktíð og Gaui var hugsan-
lega síðasta púslið í að gera liðið 
að heimsklassaliði.“

Alfreð er líkt og Guðjón með 
samning við Gummersbach til 
ársins 2009 og hefur ekki tekið 
ákvörðun um hvað hann gerir í 
framhaldinu. „Félagið er að reyna 
að fá mig til að framlengja en ég 
hef ekki tekið neina ákvörðun og 
mun ekki gera á næstunni. Sú 
ákvörðun hefur mikið með það að 
gera hvaða menn ég fæ til liðsins 
fyrir næstu leiktíð.Það er ljóst að 
það mun taka tíma að byggja upp 
nýtt lið hérna,“ sagði Alfreð.

Það er mjög fúlt að missa Guðjón

Arftaki Ragnars 
Óskarssonar hjá Ivry, Norð-
maðurinn Alexander Buchmann, 
sækir nú hart að honum á listanum 
yfir markahæstu menn frönsku 
deildarinnar. 

Þessi 25 ára gamli og 190 cm hái 
Norðmaður hefur skorað 73 mörk í 
fyrstu níu leikjum sínum, þar af 41 
mark í síðustu fjórum leikjum, en 
hann kom til Iry frá Toulouse í 
sumar. 

Ragnar hefur samt enn tveggja 
marka forustu en hann hefur 
skorað 75 mörk í 8 leikjum með 
Nimes, sem gera 9,4 mörk að 
meðaltali í leik. Ragnar hefur 
reyndar skorað 16 mörkum færra 
úr vítaskotum og hefur einnig nýtt 
64 prósent skota sinna utan af velli, 
sem er fjórum prósentustigum 
betri nýting en hjá Norðmanninum. 

Það er langt í næstu menn á 
listanum en Buchmann hefur 16 
marka forskot á manninn í þriðja 
sæti.

Arftakinn sæk-
ir að Ragnari

 Kvennalið Vals dróst 
aftur á móti serbnesku liði þegar 
dregið var í 16 liða úrslit Áskor-
endakeppni Evrópu í gær. 

Valssliðið sló út serbneska liðið 
ZORK Napredak Krusevac með 
36 marka mun, 74-38, í síðustu 
umferð en þá fóru báðir leikirnir 
fram í Vodafone-höllinni að 
Hlíðarenda.

Valur mætir Lasta Radnicki 
Petrol frá Belgrad í 16 liða 
úrslitunum en það lið sló út 
ítalska liðið Sarti Ariosto Ferrara 
í síðustu umferð. Fyrri leikur 
liðanna verður í Serbíu helgina 9.-
10. febrúar og sá seinni á Íslandi 
helgina 16.-17. febrúar.

Mætir aftur 
liði frá Serbíu

SCD400

C & P 2007

Sena ehf.

SCD400

C & P 2007

Sena ehf.

Nýjasta plata Hjálma, Ferðasót er komin út.
Frábær plata frá frábærri hljómsveit!

 Inniheldur lagið Leiðin okkar allra

Útgáfutónleikar á Nasa laugardaginn 24. nóvember!
Forsala er hafin í verslunum Skífunnar, BT og á midi.is

www.sena.is        http://www.myspace.com/hjalmarmusic



Ósannfærandi frammistaða

Úrval og fagleg ráðgjöf
19”– 65”háskerpusjónvörp á frábæru verði

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000 W

Kíktu við í verslun okkar og svalaðu 
þorstanum með ískaldri Coke í gleri á 
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin! 

Týpa: PV70

189.900-

Glæsilegt tæki af nýjustu kynslóðinni sem 

fékk nýlega hin eftirsóttu EISA verðlaun.

justu kynslóðinni s

42” plasma

kerpusjónvörp á frábæru verði

við í verslun okkar og svalaðu 
ð C

TILBOÐ

MIRAI 32” LCD háskerpusjónvarpMIRAI 32” LCD há k jó

79.900-
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Tvíburarnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssyn-
ir hafa sýnt það og sannað að hæfi-
leikar þeirra liggja víðar en á 
knattspyrnuvellinum. Undanfarin 
ár hafa þeir opnað bæði skemmti-
og veitingastaði hérlendis en hafa 
nú hellt sér út í fasteignaviðskipti 
af fullum krafti. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins 
hyggjast bræðurnir, með 
hjálp nokkurra fjárfesta, 
láta byggja hótel í miðborg 
Glasgow í Skotlandi þar 
sem þeir festu kaup á 
stórri lóð fyrir um ári 

síðan. Lóðin er við Bath Street sem liggur í 
hjarta miðborgarinnar.

Hótelið á að verða með rúmlega 50 
herbergjum og miðað er við að hafa það í 
kringum fjórar stjörnur. Ætlunin er að 
Arnar hafi yfirumsjón með verkefninu 
enda heldur hann mikið til í Bretlandi í 
nágrenni við Leeds þar sem börnin hans 

tvö búa. Auk þess er hann ágætlega 
kunnugur Skotlandi eftir að hafa 
leikið þar með Dundee United 
tímabilið 2002-2003.

Arnar er þessa dagana staddur 
í Mílanó á Ítalíu að skoða innrétt-
ingar fyrir hótelið. Hann vildi sem 
minnst láta eftir sér hafa um 
málið þegar Fréttablaðið talaði við 
hann en staðfesti þó að þeir ætluðu 
sér að byggja á umræddri lóð. 
„Þetta er allt á byrjunarstigi.“

Arnar og Bjarki reisa hótel í Glasgow

„Ég var að koma úr einni Kína-
ferðinni og þá blasti þetta bara 
við,“ segir Unnur Guðjónsdóttir, 
formaður Kínaklúbbsins, en 
óprúttnir skemmdarvargar virð-
ast ekki geta látið sumarbústaðinn 
hennar við Elliðavatn í friði. 
Bústaðurinn er óneitanlega sér á 
báti en gluggarnir hans njóta 
greinilega vinsælda hjá fólki með 
skemmdarfýsn og þegar Unnur 
hugðist vitja hans var enn og aftur 
búið að brjóta glugga. „Úti í 
vatninu lágu síðan járnklippur 
sem viðkomandi hafði greinilega 
notað til að brjóta og bramla,“ 
segir Unnur sem stendur ekki á 
sama um hversu illa gengur að 
halda bústaðnum ósködduðum. 
„Nei, ég fer nú bara að velta því 
fyrir mér hvort ég verði ekki að 
slá Kínaferðirnar hreinlega af,“ 
segir Unnur en hún kallaði til 

laganna verði sem skoðuðu 
verksummerki.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
veist er að bústað Unnar með 
þessum hætti en fyrr á þessu ári 
var eins og skotið hefði verið á 
bústaðinn með þeim afleiðingum 
að stórsá á bústaðnum og rúður 
brotnuðu. Þar að auki var forláta 
kínadúskum stolið utan af húsinu 
hennar á Njálsgötu á árinu. Ár 
svínsins sem senn rennur sitt 
skeið hefur því ekki reynst Unni 
vel þrátt fyrir að svínið sé alla 
jafna sagt vera tákn heimilisins. 
En vonandi reynist ár rottunnar, 
sem tekur við snemma næsta árs, 
henni betur. 

Hrakfarir Unnar halda áfram

„Ég stundaði tónlist á þessum 
tíma. Þetta er jakki sem ég 
keypti í London 1987 og var mér 
mjög kær, en ég er búinn að 
leggja honum núna.“

Meðlimir hljómsveitarinnar 
Sigur Rósar eru farnir að huga 
að upptökum á næstu plötu sinni. 
Upptökustjórinn Flood, sem 
þekktastur er fyrir að vinna með 
U2, er væntanlegur hingað til 
lands í næstu viku og mun hann 
hugsanlega sjá um upptökur á 
plötunni. „Við ætlum að prófa að 
vinna með honum í tvær vikur 
og sjá hvað kemur út úr því,” 
segir Orri Páll Dýrason, trommu-
leikari Sigur Rósar. 

Að sögn Orra er samstarfið 
við Flood þannig til komið að 
hann setti sig í samband við 
umboðsmenn sveitarinnar og 
lýsti yfir áhuga á samstarfi. 
Hann heimsótti meðlimi Sigur 
Rósar hingað til lands í kjölfarið 
og síðar hittustu þeir aftur í 
London.

Flood, sem heitir réttu nafni 
Mark Ellis, er einn þekktasti 
upptökustjóri heims. Hann hóf 
feril sinn sem upptökumaður á 
The Joshua Tree, plötu U2 sem 
kom út 1987. Síðar varð hann 
upptökustjóri sveitarinnar á 
plötunum Zooropa og Pop. Meðal 
annarra þekktra hljómsveita 
sem hann hefur unnið með eru 
Smashing Pumpkins (Mellon 
Collie and the Infinite Sadness), 
Nine Inch Nails (The Downward 
Spiral), PJ Harvey, Nick Cave 
and the Bad Seeds og Aha. Á síð-
asta ári vann hann að nýjustu 
plötu The Killers.

Rúm tvö ár eru síðan síðasta 
plata Sigur Rósar, Takk, kom út. 
Síðustu tvö ár hafa að mestu 
farið í að kynna plötuna, fyrst 
með löngu og ströngu tónleika-
ferðalagi um heiminn, en síðar 
um Ísland þar sem tónleika-
myndin Heima var tekin upp. 
Fyrir skemmstu kom svo út tvö-
falda geislaplatan Hvarf/Heim. 

Orri segir að hljómsveitin hafi 
þegar lagt drög að nokkrum 
lögum sem verði á væntanlegri 
plötu. Fyrr á árinu hafi meðlim-
irnir eytt nokkrum dögum á 
Snæfellsnesi þar sem þeir komu 
miklu í verk og nú séu þeir til-
búnir að hefja upptökur: „Við 
vitum í raun ekki ennþá hvernig 
plata verður. Eins og staðan er 
núna erum við bara með hug-
myndir að lögum og þau breyt-
ast alltaf eitthvað þegar við 
förum í upptökur,“ segir Orri.

Sú breyting verður á upptökum 
á næstu plötu Sigur Rósar að hún 
verður ekki tekin upp í Sund-
lauginni, hljóðveri þeirra í Mos-
fellsbæ. „Við viljum hvíla okkur 
aðeins á Sundlauginni og færa 
okkur í burtu. Í staðinn ætlum 
við að leigja okkur hús niðri í bæ 
og taka þar upp.“

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Þú færð aðeins það besta hjá okkur
STÓR HUMAR, HÖRPUSKEL, LÚÐA
RISARÆKJUR, SKÖTUSELUR, LAX
NÝLÖGUÐ SJÁVARRÉTTASÚPA.





Eftir því sem myrkur árstíðar-
innar magnast, því dapurlegri 

verður þjóðfélagsumræðan. Fyrir 
bara örstuttu vorum við eiginlega 
best í heimi. Flestir uppteknir við 
allskonar útrás vítt og breitt og 
nýjar fréttir um yfirtökur í erlend-
um fyrirtækjum daglegt brauð. 
Rosalega var nú fyndið hvað Danir 
voru svekktir yfir sífelldum kaup-
um gömlu nýlenduþjóðarinnar á 
þeirra þekktustu fyrirtækjum. 
Loksins fengum við uppreisn æru 
eftir 14-2.

rákum við 
samt tána í og það sem hæst ber 
þessa dagana er allt annars eðlis. 
Neytendaumræðan sem hingað til 
hefur einkum verið ljóslifandi í 
einum einasta talsmanni, verður 
sífellt þunglyndislegri eftir því 
sem dagarnir styttast. Frá því að 
vera íslenska víkingaþjóðin í 
alþjóðlegri stórsókn vöknum við 
skyndilega upp við þann vonda 
draum að vera kannski bara sjálf 
aðalbrandarinn. Hin gæfa sauða-
hjörð sem er hægt og rólega lokk-
uð spök og hrekklaus til slátrunar 
og rekur á leiðinni upp stöku mein-
laust jarmur. Að útsendari neyt-
endastofu hafi verið látinn ferðast 
með strætó við verðlagseftirlit 
segir meira en mörg orð um þann 
þunga sem neytendamál hafa 
haft.

eftir að grunsemdir 
vakna um eiginlega frekar alvar-
legt verðsamráð þeirra sem hafa 
tekið að sér að fóðra okkur, sofnar 
umræðan án þess að hafa vaknað. 
Málsaðilar hafna hinum svívirði-
legu ásökunum og benda á yfir-
gengilega tolla og vörugjöld sem 
sökudólga dýrtíðarinnar. Það þarf 
ekki frekari vitnanna við og 
umsvifalaust fara fréttir að 
snúast um aðra hluti. Því á meðan 
bankarnir eru rétt að kyngja 
síðustu erlendu yfirtökunum 
kemur upp úr dúrnum að hin frá-
bæru lánakjör til húsnæðiskaupa
sem áttu að gera Íbúðalánasjóð
með öllu óþarfan... ja, kannski 
voru þau oggulítið vanreiknuð.
Sennilega er ágætt eftir allt 
saman að Íbúðalánasjóður var 
ekki lagður niður í bjartsýniskast-
inu þarna um árið.

 volæðinu er samt rosa-
lega gott að geta hugsað um eitt-
hvað annað. Á meðan fjöldinn 
allur mætir enn í svefnpokanum 
daginn fyrir opnun stórverslunar 
með leikföng, bara tveimur vikum 
eftir opnun síðustu stórverslunar 
með leikföng, er ljóst að það sem 
íslensk heimili vantar helst af öllu 
er meira dót.

Myrkraverk
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www.toyota.is

Corolla - með bakkskynjara og vetrardekkjum
Nýja Corollan er stærri en þú átt að venjast - í öllum skilningi. Þetta skilar sér í 
stórskemmtilegri hönnun og aksturseiginleikum. Innanrýmið er að sama skapi 
meira og þar hefur verið nostrað við hvert smáatriði til að tryggja öryggi og 
þægindi þitt og þinna.

Verð frá 1.899.000 kr.

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

Nú kemstu örugglega nær


