
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.

Halla Vilhjálmsdóttir er hæst-ánægð með appelsínurauðakápu sem hún hafði mikið fyrirað eignast.

Halla reynir þessa dagana að bæta litríkum fötum í fataskápinn sinn og brjóta upp svarta litinn í lífi sínu. Hún hafði mikið fyrir því að eignast appelsínurauða kápu í stað þess að sitja uppi með svarta. „Ég er mjög hrifin af versluninni Coast í Smáralind og rak augun í appelsínurauða sixtís-kápu þar fyrir skemmstu. Þegar ég ætlaði að skella mér á hana komst ég að þvíað hún var frátekin í mínu númeri. Ég fór í fýlu og endaði á því að kaupa mér svarta,“ segir söng- og leikkonan Halla Vilhjálmsdóttir. Hún sá þó svo mikið eftir rauðu kápunni að hún tók þá svörtu ekki einu sinni upp úr pokanum. Hún segist svo hafa hringt í búðina báðadagana sem kápan var frátekin ogendaði á því að mæta þangað korterfyrir sjö síðasta daginn til að athugahvort hún yrði sótt. „Þegar fröken-in lét ekki sjá sig fyrir lokun fékk ég að skipta þeirri svörtu,“ segirHalla. „Ég fékk þó pínu samvisku-bit og sagði afgreiðslustúlkunni að ég myndi nú skila kápunni ef konan kæmi strax næsta dag.“ Halla seg-ist svakalega ánægð með kápunaog finnst gaman að máta við hana húfur og hatta.Í Guildford-leiklistarskólanum í London, þar sem Halla stundaðileiklistarnám, var eingöngu leyfi-legt að vera í svörtum fötum. „Þetta var eins konar skólabúningur og íraun alveg skiljanlegt því maður þarf að vera eins og óskrifað blaðog erfitt að taka mark á manneskju í bleikum magabol,“ útskýrir Halla og átti hún ekkert nema svart í fata-skápnum „Meira að segja lopapeys-urnar sem mamma prjónaði á migvoru svartar.“ Í seinni tíð s ihún þó

Appelsínurauða kápan 
uppáhaldsflíkin núna

Hjólabrettakappar 
og ungbarnarokk
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 Þessa 
dagana fara 
fram viðræður 
um að leikur 
Íslendingalið-
anna Flensburg 
og Gummers-
bach verði 
leikinn á Íslandi 
2. febrúar í 
Egilshöll.

Ef af verður munu allt að fimm 
Íslendingar taka þátt í leiknum.

Íslendingaslagur
í Egilshöll?

 Orkuveita Reykjavíkur er byrjuð að greiða 
sveitarfélaginu Ölfusi eftir samningi um virkjanir á 
Hellisheiði  og Hengilssvæðinu. Sveitarfélagið fær 
samkvæmt honum 45 milljónir til að mæta „umsvif-
um og álagi á bæjarstjórn og bæjarstjóra“. Þær 
greiðslur verði nýttar til að „afgreiðsla umsagna og 
leyfa verði eins hröð og hægt er“.

Samningurinn var samþykktur af bæjarstjórn 27. 
apríl í fyrra og hljóðar upp á 500 milljónir, að mati 
sveitarfélagsins. Hann kveður á um að sveitar-
félagið veiti Orkuveitunni framkvæmdaleyfi og 
greiði fyrir skipulagsmálum eins hratt og unnt er. 

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi Orkuveit-
unnar, efast um að samkomulagið hljóði upp á hálfan 
milljarð en hefur ekki aðra tölu á reiðum höndum. 
Það sé ekki venja fyrirtækisins að greiða allan 
kostnað fyrir sveitarfélög „en þegar menn huga á 

framkvæmdir í tiltölulega fámennu sveitarfélagi og 
þær kalla á aðkeypta vinnu, þá hefur ekki verið talið 
óeðlilegt að framkvæmdaaðili beri kostnað af því“. 
Fyrirtækið sé þó ekki að kaupa sér skipulag í 
sveitarfélaginu.

Orkuveitan heitir að „bera allan kostnað af 
hugsanlegum málaferlum og skaðabótakröfum“ 
vegna framkvæmdanna. Hún lýsir Þrengslaveg, 
reisir nýja fjárrétt og hesthús og leggur 75 milljónir 
til skógræktar. Að auki verður ljósleiðari lagður.

Bergur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Land-
verndar, segir samninginn ekki auka traust sitt á 
vinnubrögðum Orkuveitunnar. „Það má lesa út úr 
þessu að Orkuveitan hafi keypt sér skipulag og 
framkvæmdaleyfi. Það er brýnt að stýrihópurinn 
sem fer yfir málefni Orkuveitunnar taki þetta til 
skoðunar,“ segir hann.

45 milljónir flýta 
framkvæmdaleyfi
Orkuveitan er byrjuð að greiða inn á samning, sem sveitarstjórn Ölfuss metur 
á hálfan milljarð, vegna framkvæmdaleyfis og skipulagsmála. Leyfisveitingum 
verður hraðað, enda greiðir fyrirtækið fyrir aukið álag á bæjarstjórnina.

  Ef allt gengur að óskum 
hjá tónleikahöldurum stóru 
jólatónleikanna, Björgvins 
Halldórssonar og Frostrósa, munu 
átján þúsund Íslendingar leggja 
leið sína í Laugardalinn á einni 
viku til að hlýða á jólatónlist. 

Miðaverð á tónleikana er á bilinu 
7-8 þúsund krónur og sé reiknað 
eftir meðalverði kemur í ljós að 
heildarinnkoman verður um 120 
milljónir íslenskra króna. 

120 milljóna 
hátíðarskap

Nauðgunin, sem 
rúmlega fertug kona hefur kært og 
tveir karlmenn sitja í gæsluvarð-
haldi fyrir, var afar hrottafengin, 
að því er fram kemur í gæsluvarð-
haldsúrskurði Héraðsdóms 
Reykjavíkur.

Konan var á skemmtistað þar 
sem hún hitti tvo litháíska ríkis-
borgara, að því er hún lýsir í 
skýrslutöku hjá lögreglu. Mennirn-
ir réðust síðan á hana í húsasundi 
við gatnamót Laugavegar og 
Vitastígs með grimmdarlegum 
hætti og nauðguðu henni. Hún segir 
mennina hafa hlegið að sér bæði 
meðan á ofbeldinu stóð og á eftir. 

Hrottafengið 
ofbeldisverk

 Eigendur Austur-
strætis 16, þar sem nú er veitinga-
staðurinn Apótekið, hafa fengið 
leyfi skipulagsráðs Reykjavíkur 
til að breyta húsnæðinu þannig að 
þar verði skemmtistaður í stað 
veitingahúss.

Skipulagsráð vill að tryggt verði 
að veitingastarfsemi verði í hús-
inu yfir daginn og að útliti hússins 

verði ekki breytt á neinn hátt, til 
dæmis með því að byrgja glugga. 
Til að tryggja þetta á byggingar-
fulltrúi að setja slík skilyrði við 
útgáfu byggingarleyfisins auk 
þess að þinglýsa þeim á eignina.

Minnihluti Sjálfstæðisflokksins 
sagði þessa breytingu „á einu mikil-
vægasta horni miðborgarinnar“ 
ekki vera farsæla en sátu hjá við 

afgreiðslu þess. „Starfsemi og 
þjónusta sem hefði tryggt að húsið 
væri opið almenningi á daginn 
hefði verið mun æskilegri í þessu 
merka húsi í hjarta Reykjavíkur. 
Borgaryfirvöld virðast hins vegar 
ekki hafa lagalegar forsendur til 
að synja umsókn um rekstur nætur-
klúbbs á þessum stað,“ segir í 
bókun sjálfstæðismanna.

Kvöð um matsölu að degi til



Hafrún, ertu þá ekki orðin 
loðin um lófana? 

 Edmund Joensen, for-
seti færeyska Lögþingsins, var 
kjörinn fyrir Sambandsflokkinn 
sem annar tveggja fulltrúa Fær-
eyinga á danska þjóðþingið í kosn-
ingunum á þriðjudag. Hann hefur 
lýst stuðningi við að ríkisstjórn 
Anders Fogh Rasmussen haldi 
áfram um stjórnartaumana í Dan-
mörku, en með því tryggir hann 
henni eins atkvæðis þingmeiri-
hluta.

„Þar sem minn flokkur, Sam-
bandsflokkurinn, er í góðum 
tengslum við Venstreflokkinn í 
Danmörku er það eðlilegur hlutur 
fyrir okkur að stuðla að því að 
þetta góða samstarf haldi áfram,“ 

segir Joensen í samtali við Frétta-
blaðið.

„Ég veit vel að mitt atkvæði er 
afgerandi fyrir meirihlutann, og 
það þarf að nota, en það má heldur 
ekki misnota það,“ segir hann 
spurður hvort hann hafi sett ein-
hver skilyrði fyrir stuðningi 
sínum. „Ég og Færeyingar almennt 
hafa átt mjög gott samstarf við 
Anders Fogh og ríkisstjórn hans 
svo að við styðjum gjarnan þessa 
stjórn til góðra verka áfram,“ 
segir Joensen. Hann hafi hins 
vegar jafnframt sett þann fyrir-
vara að hann kæri sig ekki um að í 
atkvæðagreiðslum um dönsk 
innanríkismál sé útkoman undir 

sínu atkvæði komin. Í þeim tilvik-
um vilji hann frekar að stjórnin 
leiti breiðari stuðnings á þinginu. 

Spurður hvort hann og hinn 
færeyski fulltrúinn á danska 
þinginu, Högni Hoydal, muni að 
einhverju leyti stilla saman 

strengi í því hvernig þeir greiða 
atkvæði segir hann að almennt 
séð verði svo ekki. Þar sem Högni 
sé fulltrúi lýðveldissinna, sem 
vilji alger sambandsslit, en Sam-
bandsflokkurinn vilji halda 
tengslunum við danska ríkið liggi 
í hlutarins eðli að þeir eigi oft 
ekki samleið í afstöðu sinni til 
mála. En að þessu slepptu sé vel 
hugsanlegt að þeir Högni geti 
staðið saman að öðrum málum 
sem varða færeyska hagsmuni 
sem koma inn á borð þingsins í 
Kaupmannahöfn. „Það gerum við 
líka í daglegu starfi okkar á Lög-
þinginu,“ segir Edmund Joensen. 

Segist ekki vilja misnota aðstöðuna

Elías Rúnar Sveinsson 
átti að greiða 10.128 krónur í fast-
eignagjöld 1. mars á þessu ári. Í lok 
júlí hafði hann ekki gert upp við 
greiðslu og innheimtuþjónustuna 
Momentum, sem sér um rukkanir 
vangoldinna fasteignagjalda fyrir 
Reykjavíkurborg. Þá barst Elíasi 
„lokaaðvörun“ í formi innheimtu-
seðils.

Nú var Elías ekki rukkaður um 
rúmar 10.000 krónur, heldur næst-
um 16.000. Kostnaður  og „ítrekunar-
gjald“ nam 3.500 krónum. Að auki 
innheimtir fyrirtækið 24,5 prósenta 
virðisaukaskatt, 858 krónur, ofan á 
kostnað við innheimtu opinberu 
gjaldanna. Kostnaðarauki, fyrir 
utan dráttarvexti, nemur því um 43 
prósentum.

„Hér í gamla daga gerði maður 
alltaf upp í lok sumars við Tollstjóra 
og það var aldrei neitt stórmál. Nú 
eru einhverjir lögfræðingar komnir 
í spilið og mér finnst að það ætti 
einhver að ræða þetta; hvort við 
viljum í alvöru að einkafyrirtæki 
raki inn milljónir við að innheimta 
skatt fyrir samfélagið,“ segir Elías. 

Þetta fyrirkomulag innheimtu 
er tímabundið tilraunaverkefni og 
til tveggja ára. Áður innheimti 
Tollstjóraembættið gjöldin og 
gátu borgarar þá gert upp í lok 
sumars án nokkurs aukakostnaðar, 
utan áfallinna dráttarvaxta. Í til-
felli Elíasar hefðu það verið 1.217 
krónur.

Markmið þess að færa inn-
heimtu til einkafyrirtækis var „að 
lækka kostnað almennt fyrir skatt-
greiðendur og færa hann yfir á 
skuldarana,“ segir Helgi Þór Jónas-
son, innheimtustjóri fjármála-

skrifstofu Reykjavíkurborgar. 
Aukakostnaðurinn kunni hins 
vegar að vera fullmikill.

„Við höfum því hugsað okkur að 
breyta þessu á næsta ári og fækka 
bréfunum sem eru send út,“ segir 
Helgi. Ekki standi þó til að taka 
upp gamla fyrirkomulagið.

Borgin greiðir Momentum ekk-
ert fyrir innheimtuna, ólíkt Toll-
stjóra, sem fékk greiddan ýmsan 
kostnað. Skuldarar bera hann nú 
alfarið en Momentum fær ekki 
greitt eftir árangri, heldur eftir 
fjölda rukkana.

Dýrt að innheimta 
gjöldin í Reykjavík
Fasteignagjöld í vanskilum geta hækkað um 55 prósent vegna kostnaðar við 
innheimtuþjónustu einkafyrirtækis og dráttarvaxta. Virðisaukaskattur er lagður 
ofan á kostnað. Markmiðið var að lækka útgjöld hinna, segir innheimtustjóri.

Tveir karlmenn hafa 
verið ákærðir fyrir Héraðsdómi 
Reykjaness, báðir fyrir húsbrot 
og annar einnig fyrir líkams-
árás.

Mennirnir ruddust saman inn 
í hús í Sandgerði í maí á síðasta 
ári. Annar þeirra réðst þar á 
konu sem var gestkomandi, 
greip hana og kastaði í gegnum 
baðherbergisdyr svo að hún 
lenti á salernisskálinni með 
vinstri hlið. Við þetta fór hurð 
að baðherberginu af hjörunum. 
Konan slasaðist meðal annars á 
handlegg og í mjóbaki. Hún á 
enn erfitt með að beygja sig 
fram. Fólkið er allt af erlendu 
bergi brotið.

Kastaði konu á 
salernisskál

 Pervez Musharraf, 
forseti Pakistans, lýsti í gær yfir 
að hann byggist við því að hætta 
sem yfirmaður hersins í nóvem-
berlok og hefja 
þá nýtt 
forsetatímabil
sem borgari. 
Varaði hann um 
leið við því að 
léti hann undan 
kröfum
andstæðinga
um að segja af 
sér yrði 
glundroði í 
landinu.

Musharraf sakaði Benazir 
Bhutto, fyrrverandi forsætisráð-
herra Pakistans og leiðtoga 
stjórnarandstöðuflokks, um að 
kynda undir óróa. Hann hafnar 
enn fremur þrýstingi frá Vestur-
löndum um að aflétta neyðarlög-
um og sagði þau líklega verða í 
gildi fram yfir kosningar í janúar.

Hættir sem yf-
irmaður hersins

 Þingmenn allra flokka 
sem sæti eiga á Alþingi leggja til 
að menntamála-
ráðherra hlutist 
til um það að 
Háskóli Íslands 
stofni prófess-
orsembætti
kennt við Jónas 
Hallgrímsson,
með vörn og 
sókn fyrir 
íslenska tungu 
og ljóðrækt að meginmarkmiði. 

Annar hópur þingmanna vill 
prófessorsembætti á sviði 
byggðasafna og byggðafræða. 
Árni Johnsen, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, er fyrsti 
flutningsmaður beggja tillagna.

Í greinargerð með fyrri 
tillögunni segir að íslensk tunga 
eigi nú undir högg að sækja, 
rótgrónar stofnanir setji erlenda 
tungu í fremstu víglínu tungutaks 
Íslendinga.

Vörn og sókn ís-
lenskrar tungu

„Þetta er að gera mig brjálaða. Ég vakna með 
flúorljós í augunum alla morgna,“ segir Rannveig 
Pálsdóttir, íbúi í Vesturbæ Reykjavíkur. Hún hefur 
tvisvar kvartað við KR vegna ljóskastara á velli 
íþróttafélagsins. Kveikt sé á þeim óþarflega oft, 
jafnvel þegar enginn er á vellinum, og þeir lýsi beint 
inn í íbúðir í nágrenninu kvölds og morgna.

Ingólfur Már Ingólfsson, framkvæmdastjóri KR, 
kannast við slíkar athugasemdir. „Þetta fylgir því að 
búa við hliðina á íþróttafélagi,“ segir hann. Þó standi 
til að skipta kösturunum út fyrir aðra sem dreifa 
ljósinu minna út fyrir völlinn en nú er.

„Völlurinn er náttúrlega mjög vel lýstur hjá okkur 
en um leið og síðasta æfing er búin á kvöldin á að 
vera slökkt á ljósunum. Það getur komið fyrir að það 
gleymist eitt og eitt skipti en þetta er almenna 
reglan.“

Honum finnst þó einkennilegt ef ljósin loga 
snemma á morgnana. Það hafi gerst í fyrravetur 
þegar stundum voru snemmbúnar æfingar á vellin-
um, en eigi ekki að gerast núna.

Ingólfur segir þó greinilega erfitt að gera öllum til 
geðs. „Síðasta vetur hringdi kona og spurði hvort við 

gætum ekki kveikt ljósin snemma á morgnana því 
þau lýstu henni svo vel og væru svo góð fyrir börnin 
þegar þau voru á leiðinni í skólann.“ 

Vaknar með flúorljós í augum

Um tuttugu manns 
slösuðust en enginn lét lífið 
þegar jarðskjálfti sem mældist 
7,7 á Richter skók norðurhluta 
Chile í gær. Byggingar og 
raflínur skemmdust talsvert í 
skjálftanum. Rafmagn fór af 
nokkrum borgum í norðurhluta 
landsins og sprungur komu í 
vegi. Nokkrir eftirskjálftar 
komu síðar um daginn. 

„Ég varð mjög óttaslegin, 
skjálftinn var mjög öflugur. Ég 
hef aldrei fundið fyrir svo 
öflugum skjálfta,“ sagði Paola 
Barria, sem var í um 100 
kílómetra fjarlægð frá upptök-
um skjálftans þegar hann reið 
yfir.

Tuttugu slasaðir 
en enginn lést





 Talið er að ný smáeyja 
hafi verið uppgötvuð norður af 
Grænlandi, undir ísnum sem þar 
er að bráðna. 

Ef staðfest verður að þarna sé í 
raun um eyju 
en ekki sker að 
ræða yrði hún 
norðlægasta
eyja heimsins. 
Það gæti 
einnig haft 
mikla þýðingu fyrir kröfur 
Grænlendinga/Dana um land-
grunnsréttindi í Norður-Íshafi. 

Það var bandaríski heimskauta-
fræðingurinn Dennis Schmitt 
sem uppgötvaði eyjuna og gaf 
henni nafnið Stray Dog West.

Ný eyja finnst 
við Grænland

Bæjarstjórn
Akraness segir að treysta þurfi 
forystuhlutverk Íslendinga við 
beislun vistvænn-
ar orku. Eftir 
umræður
undanfarið um 
málefni Orku-
veitu Reykjavík-
ur og sameiningu 
REI og Geysis 
Green Energy sé 
rétt að einbeita 
sér að framtíðar-
hagsmunum
Orkuveitunnar og eigenda þess.

„Bæjarstjórn Akraness hvetur  
til þess að Íslendingar sameini 
krafta sína sem mest í orkunýt-
ingu á alþjóðavísu,“ segir 
bæjarstjórinn, sem kveðst taka 
undir það með Degi B. Eggerts-
syni borgarstjóra að Orkuveitan 
verði áfram í útrásinni og að alls 
ekki sé útilokað að af frekara 
samstarfi verði við Geysi Green 
Energy.

Vill sameina 
útrásarkrafta

 Bandaríska alríkis-
lögreglan FBI hefur komist að 
þeirri niðurstöðu að öryggisverðir 
bandaríska fyrirtækisins Black-
water hafi enga ástæðu haft til að 
skjóta fjórtán af þeim sautján 
manns sem þeir drápu á götum 
Bagdad í september. 

Bandaríska dagblaðið New York 
Times skýrði frá þessu í gær og 
byggir frétt sína á viðtölum við 
menn sem hafa fengið upplýsingar 
um rannsókn málsins.

Blaðið segir ekkert staðfesta 
fullyrðingar Blackwater-manna um 
að óbreyttir íraskir borgarar hafi 
skotið í áttina til þeirra áður en þeir 
sjálfir beittu skotvopnum. 

Alríkislögreglan telur hugsan-
legt að Blackwater hafi haft ástæðu 
til að skjóta á þrjá hinna látnu, þá 

vegna þess að þeim hafi stafað ógn 
af þeim og réttlætanlegt hafi verið 
að grípa til varnar.

Rannsóknin hefur leitt í ljós að 
fimm Blackwater-mannanna hafi 
beitt skotvopnum sínum í Bagdad 
16. september síðastliðinn. Rann-
sóknin hefur beinst meir að einum 
þeirra en hinum því hann er talinn 
bera ábyrgð á nokkrum drápanna.

Óljóst er hvort ákært verður þar 
sem starfsmenn erlendra öryggis-
fyrirtækja njóta friðhelgi í Írak. Þá 
hefur bandaríska utanríkisráðu-
neytið sagt að öryggisverðir þess 
njóti takmarkaðrar friðhelgi, en 
telur það þó ekki koma í veg fyrir 
saksókn í Bandaríkjunum.

Fjórtán drápanna tilefnislaus

Dómstóll í Þýska-
landi gaf í gær leyfi til þess að 
umdeild brú yrði reist í næsta 
nágrenni borgarinnar Dresden. 

Framkvæmdum hafði verið 
frestað vegna þess að bygginga-
svæðið er bæði á heimsminjaskrá 
UNESCO og vistsvæði sjald-
gæfrar leðurblökutegundar.

Dómstóllinn setti þó það 
skilyrði að hámarkshraði á brúnni 
yrði 30 kílómetrar að næturlagi 
til þess að stofna ekki leðurblöku-
stofninum í hættu.

Í júní gaf UNESCO borgaryfir-
völdum fjögurra mánaða frest til 
að breyta áætlunum um fram-
kvæmdirnar, en stjórnin í 
Saxlandi, sem er eitt sextán 
sambandslanda Þýskalands, brást 
ókvæða við þeim kröfum.

Krafa UNESCO 
að engu höfð

 „Þetta eru mikil gleði-
tíðindi. Jóhanna var búin að gefa 
stór loforð um hvað hún hygðist 
gera kæmist hún aftur í ríkis-
stjórn. Ég sé ekki annað en hún 
ætli að standa við orð sín,“ segir 
Sædís Björk Þórðardóttir, for-
maður Félags einstakra barna, um 
nýtt frumvarp Jóhönnu Sigurðar-
dóttur félagsmálaráðherra. 

Frumvarpið kveður á um breyt-
ingar á lögum sem sett voru árið 
2006 sem fjalla um greiðslur til 
foreldra langveikra eða alvarlega 
fatlaðra barna. 

Markmiðið er að koma betur til 
móts við foreldra barna sem þurfa 
mikla umönnun vegna veikinda en 
annmarkar þóttu á núgildandi 
lögum. Aðeins höfðu tíu foreldrar 
sótt um aðstoð á grundvelli þeirra 
auk þess sem fjölskyldur, sem áttu 
barn sem hafði greinst með lang-
vinnan sjúkdóm 1. janúar 2006, 
nutu ekki góðs af lögunum. Þá 
þóttu greiðslurnar of lágar en þær 
námu að hámarki 95 þúsund krón-
um.

Í frumvarpi Jóhönnu er lagt til 
tvískipt kerfi. Annars vegar er 
lagt til að foreldri sem hefur verið 
samfellt í sex mánuði á vinnu-
markaði áður en barn þess grein-
ist með alvarlegan og langvinnan 
sjúkdóm eða fötlun geti átt sam-
eiginlegan rétt með hinu foreldri 
barnsins á greiðslum sem nema 80 
prósentum af meðaltali heildar-
launa í allt að þrjá mánuði. Í alvar-
legustu tilvikunum er heimilt að 
framlengja rétt foreldra á tekju-
tengdum greiðslum í allt að sex 
mánuði samtals. 

Hins vegar er lagt til að sá hópur 
foreldra barna sem þarfnast veru-

legrar umönnunar njóti 130.000 
króna mánaðargreiðslna þegar  
tekjutengdakerfinu sleppir. 

„Því miður er þetta ekki aftur-
virkt fyrir þá foreldra sem eiga 
börn sem greindust með veikindi 
fyrir 1. janúar 2006. Mér sýnast 
þetta samt vera miklar úrbætur,“ 
segir Margrét Össurardóttir, móðir 
Kristjönu Lífar, sem greindist með 
fötlun tveimur mánuðum áður en 
fyrra frumvarpið tók gildi og gátu 
foreldar hennar því ekki notið 

greiðslna á grundvelli þess. „Það 
er full ástæða til að óska foreldrum 
langveikra barna til hamingju með 
þetta,“ bætir Margrét við. 

Hanna Sigurrós Ásmundsdóttir, 
móðir Svanfríðar Briönu, níu ára 
langveikrar stúlku, segist ekki 
treysta sér til að gleðjast strax. 
„Síðasta frumvarp hljómaði mjög 
vel, svona áður en maður sá smáa 
letrið og áttaði sig á því að við 
áttum ekki rétt á neinu. Ég vona 
samt hið besta.“

Foreldrar langveikra 
barna vongóðir 
Félagsmálaráðherra hefur lagt til nýtt frumvarp sem kveður á um breytingar á 
lögum um greiðslur til foreldra langveikra barna. Annmarkar þykja á núgild-
andi lögum. Formaður Félags einstakra barna segir nýtt frumvarp gleðitíðindi.

 Af þeim 232 
ökutækjum sem óku Víkurveg í 
norðurátt á einni klukkustund 
fyrir hádegi í Grafarvogi í 
fyrradag reyndust 128 vera yfir 
leyfilegum hámarkshraða, eða 55 
prósent ökumanna.

Leyfilegur hámarkshraði þar er 
fimmtíu kílómetrar á klukku-
stund, en meðalhraði hinna 
brotlegu var 68 kílómetrar. 

Alls óku 22 ökumenn á sjötíu 
kílómetra hraða eða meira, en sá 
sem hraðast ók mældist á 101 
kílómetra hraða á klukkustund.

Helmingur 
ökumanna 
ók of hratt



10% endurgreiðsla í dag!

10%
endurgreiðsla

Þeir sem greiða með e-korti eða e2 Vildarkorti fá 10% endurgreiðslu af öllu eldsneyti hjá 

Shell í dag, 15. nóvember.

10%endurgreiðsla
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Karlmennirnir tveir 
sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna 
gruns um að þeir hafi nauðgað 
rúmlega fertugri konu að nætur-
lagi um síðustu helgi eru litháískir 
ríkisborgarar. Þeir hafa báðir 
unnið hér á landi um skeið. Hæsti-
réttur staðfesti gæsluvarðhalds-
úrskurð héraðsdóms yfir þeim í 
gær, en þeir eiga að sitja inni til 19. 
nóvember.

Konan og mennirnir, sem eru á 
þrítugsaldri, hittust á ölstofu 
aðfaranótt laugardagsins og áttu 
einhver orðaskipti þar. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins fóru 
mennirnir út af staðnum á undan 
konunni. Þeir veittust að henni í 
húsasundi og eru grunaðir um að 
hafa nauðgað henni báðir. Konan 
hlaut verulega áverka við nauðg-
unina. Hún leitaði á Neyðarmót-
töku eftir árásina og einnig til lög-
reglu. Konan var með rispur á baki 
og víða á líkamanum, eins og eftir 
möl eða sand. Sandur og laufblöð 
voru í hári hennar og fatnaði auk 
þess sem hún var með aðra áverka 
á líkama.

Öryggismyndavélar á skemmti-
staðnum sýndu tvo menn sem 
komu heim og saman við lýsingu 
konunnar.

Önnur kona, rétt rúmlega tvítug, 
fór einnig á Neyðarmóttöku og 
leitaði aðstoðar um nýliðna helgi 
vegna nauðgunar. Hún 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 í 
miðborginni. Fyrir liggur lögreglu-
skýrsla um málið, en enginn hafði 
verið handtekinn vegna þess í gær. 
Konan mun leggja fram kæru síðar 
í vikunni. 

Þrjár nauðganir til viðbótar voru 
tilkynntar til Neyðarmóttöku nauðg-
ana eftir helgina, en þær hafa ekki 
komið inn á borð lögreglu.

Enn er óupplýst tilraun manns 
til að nauðga konu í húsasundi við 
Vesturgötu í Reykjavík í febrúar. 
Íbúi í nágrenninu, sem varð árásar-
innar var, kallaði lögreglu til. 
Konan var marin, blóðug og ótta-
slegin.

Tvær nauðgunarkærur bárust 
lögreglu á seinni hluta síðasta árs. 
Tvær stúlkur kærðu nauðgun,
önnur átti sér stað í húsasundi 
nærri Menntaskólanum í Reykja-
vík. Stúlka var rænd og henni 
nauðgað af tveimur karlmönnum í 
húsasundi á bak við skólabygging-
una. Málið er enn óupplýst.

Hin nauðgunin er sögð hafa átt 
sér stað við Þjóðleikhúsið. Stúlkan 
sem kærði þá dró kæru sína til 
baka.

Meintir nauðgarar 
náðust á myndavél
Hæstiréttur staðfesti í gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir tveimur litháískum ríkis-
borgurum sem grunaðir eru um að hafa nauðgað rúmlega fertugri konu með 
hrottalegum hætti um síðustu helgi. Mennirnir hafa unnið hér um skeið.

Hefur þú hnuplað úr verslun?

Hefur þú verslað í Fríhöfninni 
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
þessu ári?

Hin rómaða Þakkargjörðarveisla Hótel Cabin 
verður haldin dagana 22. og 23. nóvember.

Í hádeginu 22. og 23. nóvember.
Föstudagskvöldið 23. nóvember.

Verð einungis: 1.850 kr
2.550 kr föstudagskvöld

Léttir djazztónar verða leiknir yfir borðhaldi 
á föstudagskvöldinu.

Borðapantanir í síma 511 6030

HOTEL CABINBIN

ÞAKKARGJÖRÐAR
KALKÚNN
Á HÓTEL CABIN

VEISLUBAKKAR
MEÐ LITLUM
FYRIRVARA

554 6999 |  www.jumbo.is

TORTILLA
& PÓLARBRAUÐ

3.480 kr.

RAUÐRAUÐ
3.48848000 kkr.rr
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 Alcan hefur skuldbundið sig til að greiða 
tvo þriðju hluta kostnaðar vegna undirbúnings fyrir 
virkjanir í Þjórsá, en gæti átt rétt á endurgreiðslu 
verði orka úr virkjununum seld öðrum. Í samningi 
frá því í desember 2006 kemur fram að Alcan eigi að 
greiða þennan kostnað.

Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Lands-
virkjunar, segir að samið hafi verið um að Alcan 
greiði hluta kostnaðar við lokahönnun og útboð 
þriggja virkjana sem til stendur að reisa. Líklega sé 
hlutur Alcan 200 til 300 milljónir króna. Engar 
greiðslur hafi þó farið fram heldur verði allt gert 
upp síðar.

Upphæðin hefði runnið upp í mögulegan samning 
um orkukaup Alcan af Landsvirkjun úr nýrri 
virkjun, samkvæmt samningi. 

Nú hefur Landsvirkjun hins vegar gefið út þá yfir-
lýsingu að orka úr virkjununum verði ekki seld til 
nýrra álvera á Suður- og Vesturlandi. Til viðbótar 
hafa áform Alcan um stækkun álversins í Straums-
vík stöðvast eftir að stækkuninni var hafnað í 
atkvæðagreiðslu í Hafnarfirði.

Þorsteinn segir að verði ekki af sölu orku úr 
virkjunum í Þjórsá til Alcan séu ákvæði um að 
Landsvirkjun endurgreiði kostnaðinn. Slíkt verði þó 
ekki fyrr en þegar skrifað hafi verið undir samninga 
um sölu orkunnar til annarra aðila. Endurgreiðsl-
urnar skerðist enn fremur ef langur tími líður þar til 
orkan verður seld.

Gætu átt rétt á endurgreiðslu

Þrír kvikmyndagerðar-
menn undirbúa nú hönnun kvik-
myndavers á Keflavíkurflugvelli.

„Þetta hefur verið í undirbún-
ingi í eitt ár. Við erum að kaupa 
margar byggingar á Keflavíkur-
flugvelli þar sem stendur til að 
búa til svona afþreyingarsvæði, en 
við erum aðallega að þessu til að 
búa til kvikmyndaver,“ segir 
Hallur Helgason, sem stofnaði 
fyrirtækið Atlantic Studios í félagi 
kvikmyndaframleiðendurna Júlíus 
Kemp og Ingvar Þórðarson.

„Fyrst og síðast hefur vantað 
almennilegt stúdíó með hljóðein-
einangruðu sviði. Ein bygging-
anna sem við kaupum er gamla 

kvikmyndahúsið, þar sem hægt 
verður að byggja leikmyndir 
innan dyra.“ 

Verið verður markaðssett fyrir 

innlendan sem erlendan markað 
og verður með tilkomu þess hægt 
að framleiða stærri hluta erlendra 
kvikmynda hér en áður. Hallur 
segist búast við því að í kjölfarið 
verði meira að gera fyrir Íslend-
inga í kvikmyndageiranum.

Nálægðin við flugvöllinn og 
áhrif hennar voru sérstaklega 
könnuð. „Við verðum ekki í flug-
stefnu og húsið verður vel hljóð-
einangrað. Aðstæður eru jafnvel 
betri þarna heldur en nálægt hrað-
braut, eins og er oft erlendis,“ 
segir Hallur.

Atlantic Studios reiknar með 
því að opna kvikmyndaverið á vor-
dögum.

Kvikmyndaver rís á Vellinum
Mál gegn konu á 

sextugsaldri var þingfest í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær, en 
konan er ákærð fyrir brot á 
samþykkt um hundahald í 
Reykjavík. 

Konunni er gefið að sök að hafa 
tjóðrað hund sinn Perlu of 
lauslega, svo ekki var hægt að 
komast óhindrað að inngangi 
fjölbýlishúss í Reykjavík, en 
hundurinn beit rúmlega fimmtuga 
blaðburðarkonu þegar hún reyndi 
að komast framhjá tíkinni.

Blaðburðarkonan hlaut mar og 
skrapsár á vinstri fæti vegna 
bitsins, en hún krefst tæpra sextíu 
þúsund króna í skaðabætur.

Tjóðraði Perlu 
sína of lauslega





 Gengið hefur verið frá nýju sam-
komulagi um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofnin-
um fyrir árið 2008. Samkvæmt samkomulaginu 
verður heildarkvótinn 1.518.000 tonn, en í hlut 
Íslands munu koma 220.262 tonn, sem er aukning um 
37 þúsund tonn. Þetta var ákveðið á fundi strandríkj-
anna sem nú fer fram í London. 

Þessi niðurstaða um heildarafla byggir á stofn-
mati Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) og 
langtíma nýtingarstefnu sem strandríkin gerðu 
samkomulag um árið 1999. Fiskveiðiráðgjafarnefnd 
ICES skilaði ráðgjöf í október síðastliðnum og 
samkvæmt þeirri ráðgjöf myndi 1.266.000 tonna 
heildarafli vera í samræmi við áðurnefnda nýtingar-
stefnu.

Norsk-íslenski síldarstofninn er í góðu ástandi og 
er áætlað að stærð hrygningarstofns sé um tólf 
milljónir tonna. Rannsóknir á stofninum benda til 

þess að nýliðun sé góð og ekki er annað að sjá en að 
stofninn haldist sterkur næstu ár.  

Á þeim árum þegar mest var veitt úr þessum 
stofni á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar var 
heildaraflinn oft á bilinu ein til ein og hálf milljón 
tonna en fór hæst í rétt tæplega tvær milljónir tonna 
árið 1966.

Mannréttindasamtök-
in Amnesty International hvöttu 
NATO á þriðjudag til að hætta að 
afhenda afgönskum yfirvöldum 
fanga þar sem þeir eigi á hættu að 
vera pyntaðir.

Alþjóðaherliðið í Afganistan 
verður að afhenda afgönskum 
yfirvöldum fanga innan 96 stunda 
frá handtöku þeirra samkvæmt 
reglum. Einnig þarf að greina 
samtökum Rauða krossins eða 
Rauða hálfmánans frá í hvert sinn 
sem fangar eru teknir.

Mörg NATO-ríki hafa gert 
samkomulag við Afganistan um að 
fangar sæti ekki illri meðferð en 
Amnesty segir það ekki duga.

NATO hætti að 
afhenda fanga

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

Nánari upplýsingar um námskeiðin eru á landsbanki.is

Fjármálakvöld fyrir alla
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld“, röð fjármálanámskeiða fyrir 

almenning. Á námskeiðunum fjalla sérfræðingar bankans um þætti sem lúta að fjármálum

heimilanna, fjárfestingartækifærum og lífeyrismálum. Fjármálafræðslan er öllum opin og án 

endurgjalds.

Í kvöld á Egilsstöðum 
Kristinn Tómasson, deildarstjóri hjá Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Landsbankans,

fjallar um fjármál heimilisins. Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja fá hagnýt ráð 

um lántökur, ávöxtun, sparnað og fjármál heimilisins almennt.
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RNámskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

  1. nóv.  Aðalbanki Hvar liggja fjárfestingartækifærin?
  8. nóv.  Árbær    Fjármál heimilisins frá A til Ö

  15. nóv. Egilsstaðir Fjármál heimilisins frá A til Ö

  22. nóv.  Grafarholt Lífeyrismál frá A til Ö

  29. nóv. Akureyri Hvar liggja fjárfestingartækifærin? 

í kvöld

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 L

B
I 

39
96

6 
11

.2
0

0
7

Hver verður jólagjöfin í ár 
samkvæmt spá sérfræðinga?

Hversu margir starfsmenn 
verða á Kárahnjúkum í vetur?

Hvaða íslensku athafnamenn 
ætla að reisa hótel í Glasgow?

Þórunn Sveinbjarnar-
dóttir umhverfisráðherra 
hyggst skipa starfshóp vegna 

vaxandi vanda 
af fjölpósti. 

Þetta kom 
fram í svari 
ráðherrans við 
fyrirspurn 
Sivjar Frið-
leifsdóttur á 
Alþingi í gær 
um fjölpóst.

Þórunn sagði 
að sorp vegna 
fjölpósts hefði 

aukist um 76 prósent á fjórum 
árum og að stór hluti þess væri 
vegna dagblaða. Til skoðunar 
verði hvort framleiðandinn beri 
ábyrgð og hvort beita eigi 
úrvinnslugjaldi.

Ráðherra skipar 
fjölpóstsnefnd

Kvóti eykst um þúsundir tonna

 Hinn svokallaði Stillu-
hópur, sem í eru félög í eigu Guð-
mundar Kristjánssonar í Brimi og 
Hjálmars bróður hans, hefur farið 
fram á að nýr hluthafafundur 
verði haldinn í Vinnslustöðinni í 
Vestmannaeyjum. 

Óskað er eftir rannsókn á við-
skiptum félagsins og einstakra 
stjórnenda, samningum við fyrir-
tæki og viðskiptabanka. Meðal 
þess sem eigendur Stillu vilja 
ræða eru tengsl Vinnslustöðvar-
innar við VÍS og Kaupþing. 

Á hluthafafundi 8. nóvember 
var ákveðið að afskrá félagið úr 
Kauphöll Íslands í óþökk Stillu. 
Stilla og tengd félög eiga um þriðj-
ung hluta í Vinnslustöðinni. 

Í málinu endurspeglast átök 
milli Stillu og Eyjamanna. Eyja-
menn reyndu yfirtöku á félaginu í 
apríl á genginu 4,6, sem var 
hafnað. Stilla reyndi þá yfirtöku á 
genginu 8,5, sem einnig var 
hafnað.

Hróbjartur Jónatansson, lög-
maður Stilluhópsins, segir að fyrir 
liggi að sextíu prósent hluthafa 
vilji afskráningu úr Kauphöll. Því 
vilji eigendur Stillu koma nýjum 
mönnum í stjórn fyrir sína hönd, 
til að sinna auknu aðhaldi innan 
stjórnarinnar samfara afskrán-
ingunni.

Stillumenn vilja fá upplýsingar 

um viðskipti Vinnslustöðvarinnar 
við VÍS og Kaupþing. Hróbjartur 
segir sögur fara af því að VÍS hafi 
selt hlut í félaginu gegn loforði um 
viðskipti. Þá hafi Kaupþing stutt 
yfirtökutilboð Eyjamanna, og 
skömmu síðar hafi ákveðin við-
skipti Vinnslustöðvarinnar verið 
flutt til Kaupþings.

Á hluthafafundinum í síðustu 
viku sagði framkvæmdastjóri 
félagsins að einhverjir hluthafar 
yrðu keyptir út á sanngjörnu 
verði, að sögn Hróbjarts. Hann 
segir eigendur Stillu vilja vita 
hvort til standi að kaupa þá út á 
þessu sanngjarna verði, og hvað 
þeir telji sanngjarnt verð.

Sigurgeir B. Kristgeirsson, 
framkvæmdastjóri Vinnslu-
stöðvarinnar, og Haraldur Gísla-
son, stjórnarmaður í fyrirtækinu, 
sendu í gær frá sér yfirlýsingu 
þar sem „tilhæfulausum dylgjum“ 
og aðdróttunum forsvarsmanna 
Stillu er vísað til föðurhúsa.

Sigurgeir segir stjórnina sjá um 
að boða hluthafafund. Rétt sé að 
bíða með að svara aðdróttunum 
þar til á þeim fundi. Hann segir að 
með því að koma bréfi þar sem 
óskað er eftir stjórnarfundinum 
til fjölmiðla sé verið að búa til eitt-
hvert mál, verið sé að gera stjórn-
endur og meirihlutaeigendur tor-
tryggilega.

Vilja skoða 
tengsl við VÍS 
og Kaupþing
Forsvarsmenn Stillu krefjast þess að hluthafafundur 
verði boðaður í Vinnslustöðinni. Tilhæfulausum 
dylgjum vísað til föðurhúsa, segir framkvæmdastjóri.



RISALAGERSALA
HEFST Í DAG OG STENDUR TIL 1. DESEMBER

Þetta er aðeins lítið brot
af þeim útivistarvörum
sem eru í boði á
RISALAGERSÖLU Icewear.

Drífa ehf. - Suðurhrauni 12c - Garðabæ - Sími 555 7400

OPNUNARTÍMAR:
mánudaga - föstudaga 12 - 18

laugardaga 10 - 16

3ja laga, vind og
vatnsheldir jakkar.

FW-1026-01
4.900,-

FW-1026-13
4.900,-

FW-1026-28
4.900,-

FW-1037-05
4.900,-

FW-1037-14
4.900,-

FW-1025-18
4.900,-

FW-2029-13
4.900,-

FW-2043-13
4.900,-

FW-2034-01
1.900,-

FW-2034-08
1.900,-

FW-2027-01
990,-

FW-2027-20
990,-

82407-09
2.900,-

82407-13
2.900,-

81409-09
2.900,-

81409-41
2.900,-

84405-14
2.900,-

84405-47
2.900,-

25523-13 (fóðruð)
4.900,-

25523-09 (fóðruð)
4.900,-

35426-18
3.900,-

35426-14
3.900,-

34426-46
3.900,-

95402-72
3.900,-

990,-

990,-
990,-

990,-

990,- 990,- 990,-

95402-96
3.900,-

92407-72
3.900,-

92407-96
3.900,-

Herra Fleece peysur
og softshell jakkar.

Þunnar, mjúkar, hlýjar
gæða peysur

100% kemd ull.

Hlýar ullarpeysur úr
færeyskri ull. 

Mikið úrval af smávöru
frá 200 kr.

FLEECEPEYSUR FRÁ 500 kr.
SMÁVARA FRÁ 200 kr.

Dömu Softshell

Herra Softshell

Merino ullarpeysur

Ullarpeysur

Færeyskar ullarpeysur

Smávara

Á
lftanesvegur

Suðurhraun

Reykjanesbraut

IKEA

Kaplakriki

Hér erum við!



 Sautján milljónir króna söfn-
uðust í fjáröflunarkvöldverði 
Barnaheilla, Hátíð trjánna – list í 
þágu barna. Boðin voru upp ellefu 
listaverk og fékkst hæsta verðið 
fyrir verkið Skugga eftir Steinunni 

Þórarinsdóttur, eða 2,5 milljónir 
króna.

Barnaheill leggja áherslu á rétt-
indi barna hérlendis og erlendis. Á 
Íslandi leggja samtökin mesta 
áherslu á baráttu gegn 
kynferðislegu ofbeldi á börnum, 
geðheilbrigðismál og málefni inn-
flytjenda. Í erlendum verkefnum 
er áherslan lögð á grunnmenntun 
barna og styðja samtökin verkefni 
í Kambódíu og Norður-Úganda.

Um 190 manns nutu veglegrar 
dagskrár kvöldsins, þar sem boðið 
var upp á kvöldverð og skemmti-
dagskrá. Heiðursgestur kvöldsins 
var Sir Mike Aaronson, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri Barna-
heilla í Bretlandi. 

Ellefu listaverk boðin 
upp í þágu barna

Ekki verður gefin út 
yfirlýsing um að Ísland verði 
svæði án erfðabreyttra lífvera að 
sögn Þórunnar Sveinbjarnar-
dóttur umhverfisráðherra.

Í fyrirspurnartíma á Alþingi í 
gær vildi Þuríður Backman, 
þingmaður Vinstri grænna, meðal 
annars vita hvort umhverfisráð-
herra vildi beita sér fyrir því að 
farið yrði að fordæmi Norð-
manna sem sett hefðu ströng lög 
um erfðabreyttar lífverur og 
hafnað öllum umsóknum um 
útiræktun erfðabreyttra plantna. 
Þórunn var einnig spurð hvort 
hún myndi hvetja sveitarfélög til 
að lýsa sig svæði án erfða-
breyttra lífvera. Það sagði 
Þórunn vera á valdi sveitarfélag-
anna sjálfra.

Erfðabreyttum 
lífverum ekki 
úthýst á Íslandi
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Hægt er að leggja inn pantanir 
á jólahlaðborð í síma 562 6766. 
Einnig er hægt að panta borð 
í tölvupósti á raudara@simnet.is

Örfá sæti laus

Rauðará býður upp á þriggja rétta
veislumáltíðir alla daga vikunnar

Veisla alla daga

Ástríðufullur veitingastaður
með fersku yfirbragði

Steikarveisla
Forréttur: Blandaður skelfiskur í skel ásamt
ricottaosti og kóríandersósu

Aðalréttur: Eldsteikt lambafille með gratineruðum
kartöflum og rauðvínssósu eða nautapiparsteik 
með piparsósu

Desert: Ítölsk ostaterta í bolla með ferskum 
jarðarberjum

Villibráðarveisla
Forréttur: Grafin gæsabringa með bláberja balsamic
ásamt andalifrarmús og rauðvínssoðnum lauk

Aðalréttur: Hreindýramedalíur með gamaldags
rjómasósu

Desert: Heilög þrenning, eplapie, eplamuffin
og tartar tartín

Humarveisla
Forréttur: Grillaður humar í skel með
villisveppa rísottó

Aðalréttur: Surf’n turf (nautalund og humar)

Desert: Heit súkkulaðiterta með vanilluís
og jarðarberjasósu

JÓLAHLAÐBORÐ
Á RAUÐARÁ

 Karlmaður á þrítugs-
aldri var dæmdur í níu mánaða 
óskilorðsbundið fangelsi í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær fyrir að 
hafa hótað lögreglumanni á vakt 
lífláti og fyrir að slá hann í andlit-
ið með krepptum hnefa. 

Atvikið átti sér stað í desember 
í fyrra, eftir að lögregla hafði 
afskipti af ökumanni sem ók bíl 
sem hinn ákærði var farþegi í. 
Ökumaður þótti í annarlegu 
ástandi og lét ófriðlega. Þegar 
lögregla hugðist handtaka öku-
manninn veittist hinn ákærði að 
lögreglunni og hafði í frammi líf-
látshótanir í garð lögreglumanns 
sem reyndi að róa hann niður.

Þeirra samskiptum lauk svo 
með því að hinn ákærði sló lög-

reglumanninn með krepptum 
hnefa í andlitið og réðst á hann og 
sló ítrekað í líkama. Lögreglu-
maðurinn hlaut áverka í andliti 
vegna árásarinnar.

Með athæfi sínu rauf hinn 
ákærði skilorð til þriggja ára, sem 
hann var dæmdur í árið 2005 fyrir 
líkamsárás og varð það honum til 
refsiþyngingar, en maðurinn hefur 
þar að auki hlotið dóma fyrir 
umferðarlaga- og fíkniefnabrot og 
brot gegn almennum hegningar-
lögum.

Auk fangelsisdómsins var 
hinum ákærða gert að greiða 
sakarkostnað vegna málsins, 
tæpar 123 þúsund krónur.

Sextán ára stúlka og 
tæplega þrítugur karlmaður hafa 
verið ákærð fyrir Héraðsdómi 
Reykjaness, fyrir stórfellt 
fíkniefnasmygl. 

Þau reyndu að smygla tæplega 
hálfu kílói af kókaíni til landsins í 
júlí síðastliðnum. Efnið ætluðu þau 
til söludreifingar í ágóðaskyni hér.

Fíkniefnin  fluttu þau fyrst frá 
Venesúela til Bandaríkjanna og 
síðan til Íslands. Kókaíninu höfðu 
þau skipt í tvennt og falið inn-
vortis. Þau voru handtekin við 
komuna til landsins. Smáræði af 
kókaíni til viðbótar þessu mikla 
magni fannst við húsleit á heimili 
mannsins.

Sextán ára í 
fíkniefnasmygli

 Samgöngur í Frakk-
landi voru víða lamaðar í gær 
vegna verkfalla starfsfólks lesta, 
bensín- og rafmagnsfyrirtækja. 
Verkalýðsfélög hóta því að kalla 
til ótímabundins verkfalls þar sem 
verði kosið um áframhald þess 
daglega.

Ástæða verkfallsins er deila 
milli stjórnvalda og verkalýðs-
félaga um eftirlaunaréttindi. 
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti
vill hrinda í framkvæmd umbótum 
sem fela í sér breytingar á ýmsum 
sérréttindum sem verið hafa við 
lýði í yfir 50 ár. Þar má nefna að 
eftirlaunaaldur starfsmanna í 
samgöngugeiranum hefjist eftir 
40 ára starfsævi í stað 37,5 ára 
eins og lögin kveða nú á um. Þessi 
breyting myndi ná til um hálfrar 
milljónar manna. 

Fyrstu verkföllin hófust á 
þriðjudagskvöld þegar starfs-
menn lestarfyrirtækisins SNCF 

lögðu niður vinnu. Aðeins 90 af 
700 lestum fyrirtækisins gengu 
samkvæmt áætlun. Stúdentar 
mótmæltu einnig umbótum sem 
Sarkozy vill gera á háskólum og 
lokuðu fyrir aðgengi að 35 af 85 
háskólum landsins.

Ekki voru allir Frakkar sáttir 
við þessar víðtæku aðgerðir sem 
komu niður á samgöngum og 
háskólalífi Frakklands. „Ekki er 
nóg með að það tók mig einn og 
hálfan tíma að komast hingað 
heldur kemst ég núna ekki inn,“ 
sagði laganeminn Michael David 
við fjölmiðla fyrir utan háskólann 
sinn.

Skoðanakannanir benda til þess 
að almenningsálitið sé Sarkozy í 
vil í þessari verkfallsdeilu þar 
sem flestir virðast sammála 
honum um að eftirlaunaréttindin 
sem um ræðir séu úrelt, ósann-
gjörn og of dýr.

Verkföll lama 
Frakkland
Verkalýðsfélög hóta að fara í hart í deilu um lífeyris-
réttindi sem stjórnvöld vilja afnema. Almennings-
álitið í Frakklandi virðist vera stjórnvöldum í vil.

 Karlmaður í suður-
hluta Indlands giftist tík í tilraun 
til að aflétta bölvun sem hann 
telur að hvíli á sér eftir að hann 
grýtti tvo hunda til dauða.

Ættingjar brúðgumans völdu 
flækingstíkina Selvi sem brúði að 
því er dagblaðið Hindustan Times 
greindi frá.

Selvakumar segist hafa þjáðst 
frá því hann grýtti tvo hunda til 
dauða og hengdi hræ þeirra upp í 
tré fyrir fimmtán árum. „Eftir það 
lamaðist ég á höndum og fótum og 
missti heyrn á öðru eyra.“

Stjörnuspekingur sagði að eina 
ráðið til að lækna kvillana væri að 
giftast hundtík. 

Giftist tík til að 
aflétta bölvun



ÞÖKKUM
FRÁBÆRAR
VIÐTÖKUR
Á NÝRRI VERSLUN BYKO Í KAUPTÚNI

BYKO Kauptúni
er opið alla daga
Virka daga frá kl. 8-20
Laugardaga frá kl. 9-18
Sunnudaga frá kl. 11-17

Opnunartilboðin
í fullum gangi



Björgvin Sigurðsson 
viðskiptaráðherra segir að veittir 
verði tímabundnir styrkir til vöru-
flutninga í fleiri landshluta en til 
Vestfjarða sem þegar er kveðið á 
um í fjárlagafrumvarpi næsta árs.

Þetta kom fram í svari Björgvins 
við fyrirspurn Birkis Jón Jóns-
sonar, þingmanns Framsóknar-
flokks, á Alþingi í gær.

Birkir Jón sagði flutningskostn-
að á norðausturhorn landsins vera 
hærri en til Vestfjarða. Gleðilegt 
væri að ríkisstjórnin ætlaði að 
leggja 150 milljónir króna til að 
lækka flutningskostnað Vestfirð-
inga. „En við hljótum að velta því 
fyrir okkur í ljósi jafnræði íbúa hér 

á landi hvort það sama eigi ekki að 
gilda um önnur svæði sem glíma 
við sambærileg vandamál og Vest-
firðingar,“ sagði Birkir.

Björgvin sagði starfshóp sam-
gönguráðuneytis, viðskipta-
ráðuneytis og iðnaðarráðuneytis 
eiga að útfæra frekar flutnings-
jöfnuð. „Þetta er viðurkenning á 
þeim vanda sem flutningsjöfnun 
og flutningskostnaður á lands-
byggðina svo sannarlega er,“ 
sagði ráðherrann, sem kvað 
bættar samgöngur þó bestu lausn 
vandans.

Þá vildi Birkir vita hvort afnám 
flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara 
myndi hafa áhrif á verð á dísil-
olíu og bensíni á Þórshöfn á Lang-
anesi. Viðskiptaráðherra sagði að 
hætt væri við afnám sjóðsins við 
núverandi aðstæður.

Flutningsstyrkir víða um land
Rúmlega tvítugur 

maður hefur verið ákærður fyrir 
Héraðsdómi Reykjaness fyrir að 
misþyrma tólf ára dreng. 

Maðurinn elti drenginn við 
Sandgerðisskóla. Þegar hann 
náði drengnum réðst hann á 
hann með höggum í höfuðið. 
Drengurinn hlaut talsverða 
áverka í andliti og á handlegg 
sem hann bar fyrir sig til að 
verjast höggunum. Hann var 
bólginn, marinn og með eymsli 
eftir högg mannsins. Atburður-
inn átti sér stað í nóvember á 
síðasta ári. Þess er krafist að 
maðurinn verði dæmdur til 
refsingar.

Elti og lúbarði 
tólf ára dreng

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Á tilboði

í nóvember 2007

Servíettur, dúkar, diskamottur,

yfirdúkar og kerti

Til hátíðabrigða
Í verslun RV að Réttarhálsi eru 

nú á tilboði ýmsar gerðir af
servíettum, dúkum, diskamottum,

yfirdúkum og kertum.

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

Júpiter ÞH fékk 
nýlega 1.500 tonna síldarkast í 
Grundarfirði sem er eitt prósent af 
150 þúsund tonna aflamarki í 
íslenskri sumargotsíld. Mokveiði 
er hjá skipunum 
og megnið af 44 
þúsund tonna 
síldarafla þessa 
fiskveiðiárs 
hefur verið veitt 
í firðinum. 
Aðeins er tekið á 
móti síld til 
vinnslu á Austur-
landi og í Vest-
mannaeyjum, 
sem þýðir miklar siglingar fyrir 
skipin. Sumargotsíldin veiddist 
aðallega fyrir sunnan land á síð-
ustu vertíð og eru það nýmæli að 
svo mikil veiði sé við Vesturland.

Ólafur Einarsson, skipstjóri á 
Júpiter ÞH, segir að mokveiði hafi 
verið á miðunum við Grundarfjörð 
í síðustu veiðiferð, enda hafi þeir 
fyllt lestar skipsins í einu kasti. 
„Þetta voru örugglega eitthvað um 
1.500 tonn en við tókum 800. Það 
sem af gekk fór um borð í Hugin og 
Bjarni Ólafsson.“ Ólafur segir að 

vel gangi hjá skipunum ef þeir 
sleppa við að rífa nótina. „Þar sem 
veiðin er núna er tíu til tólf faðma 
dýpi en við erum með nót sem er 
um 100 faðmar. Það eru því margir 
sem lenda í að rífa veiðarfærin.“

Það er ekki vinsælt hjá skipstjór-
um síldarskipanna að fá risaköst 
eins og það sem Júpiter fékk. „Það 
kemur fyrir að menn fá svona stór 
köst en það er oftar en ekki að nótin 
rifnar og slitnar. Þetta er oft ekkert 
nema bras og það var meira í nót-
inni hjá okkur en við náðum að 
dæla.“ 

Júpiter var að landa í Vestmanna-
eyjahöfn þegar Fréttablaðið náði 
tali af Ólafi. Aðeins er tekið á móti 
síld til vinnslu í Vestmanneyjum og 
nokkrum Austfjarðahöfnum. 
Stímið hjá skipunum frá Grundar-
firði og austur er um og yfir þrjátíu 
klukkustundir en Haraldur Jörgen-
sen hjá Síldarvinnslunni í Neskaup-
stað segir að nýir síldarbátar með 
kælilestar tryggi gott hráefni.

Síld hefur ekki veiðst lengi fyrir 
Vesturlandi í eins miklu magni og á 
yfirstandandi vertíð. Í fyrra veidd-
ist síldin aðallega á svæðinu frá 
Hrollaugseyjum vestur að Reykja-
nesi eða 81 þúsund tonn. Í berg-
málsmælingum Hafrannsókna-
stofnunarinnar í janúar varð 
einungis vart við síld við sunnar-
vert Snæfellsnes og í Grundarfirði, 
en hvorki fannst þá síld fyrir austan 
né á aðalsvæði vertíðarinnar í fyrra 
fyrir sunnan land. Þá mældust um 
618 þúsund tonn í Grundarfirði af 
785 þúsund tonnum sem mældust af 
fullorðinni síld. Helst er talið að 
síldin haldi sig í kaldari sjó við 
Vesturland en er á hefðbundnari 
veiðisvæði.

Síldarskipin 
fá risaköst í 
Grundarfirði
Mikil síldveiði hefur verið í Grundarfirði frá því 
í byrjun október. Júpiter ÞH fékk kast nýlega sem 
jafngildir einu prósenti af útgefnum kvóta. Síldveiði 
hefur ekki lengi verið svo mikil vestra.



Áfram Ragna!
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Ragna Ingólfsdóttir vann á dögunum frækna sigra
á tveimur alþjóðlegum badmintonmótum og óskum við 
henni til hamingju með frábæran árangur.

Með sama áframhaldi eru líkur á að Ragna tryggi sér þátttökurétt á 
Ólympíuleikunum í Peking á næsta ári. Það er SPRON sönn ánægja og mikill
heiður að geta veitt Rögnu stuðning á þeirri leið.



Rjúpnaveiði hefur 
verið dræm það sem af er veiði-
tímabilinu, að sögn Hávars Sigur-
jónssonar, upplýsingafulltrúa hjá 
Umhverfisstofnun, og kennir tíðar-
farinu helst um. Um tíu þúsund 
hafa endurnýjað veiðikortið sitt en 
engar marktækar tölur eru til um 
veiðina það sem af er. Tvær helgar 
eru eftir af tímabilinu. 

Dagbjartur Jónsson er rjúpna-
skytta og hreindýraleiðsögumaður 
í Fellabæ. Hann skreppur í veiði í 
nokkra klukkutíma í senn, ýmist 
einn eða með konunni sinni. Hafa 
þau veitt samtals ellefu rjúpur og 
þurfa tvær til þrjár í viðbót til að 
eiga í jólamatinn.

Dagbjartur segir að rjúpan hafi 
veiðst ágætlega fyrir austan en 
tekur fram að hann komist í veiði á 
heimalandi þar sem ekki séu fleiri 
veiðimenn. „Þannig að ég er ekki 
mjög strekktur yfir þessu. Ég 
skrepp bara í nokkra klukkutíma 
og fer svo að gera eitthvað annað. 
Þetta er ekki labb allan daginn eins 
og hjá flestum,“ segir hann. 

Dagbjartur hefur séð lítið af 
rjúpu en telur ástæðuna þá að lítil 
snjóföl hafi verið yfir og því hafi 
rjúpan dreifst um allt. Nóg sé af 
henni. „Ég veiði sjálfur fyrst og 
fremst í kjarri og það er svo sem 
alltaf eitthvað af rjúpum þar,“ segir 
hann.

Veiðimaður telur nóg af rjúpu

Stóru sjúkrahúsin í Finnlandi búa sig nú 
undir að hjúkrunarfræðingar og annað umönnunar-
starfsfólk hætti störfum eftir helgi með því að loka 
deildum, flytja og senda heim sjúklinga. Í gær voru 
fyrstu tvær barnshafandi konurnar sendar til 
Svíþjóðar. Búist er við að neyðarástand verði ríkjandi 
á sjúkrahúsum landsins eftir tvær vikur.

Rúmlega tólf þúsund umönnunarstarfsmenn hafa 
sagt upp starfi sínu og koma til með að ganga út af 
sjúkrahúsunum í Finnlandi á þriðjudaginn í næstu 
viku, um mánaðamótin og um miðjan desember. Tehy, 
stéttarfélag umönnunarstétta, hefur lýst yfir að 3.600 
starfsmenn til viðbótar séu reiðubúnir að segja upp 
nái samninganefndirnar ekki samkomulagi. Uppsagn-
irnar nái þá til fleiri sjúkrahúsa en áður. 

Eistneskir hjúkrunarfræðingar höfðu verið ráðnir 
til starfa í Finnlandi en munu ekki koma. Stéttarfélag 
þeirra hefur lýst yfir stuðningi við Tehy. 

Finnska þingið er með til umfjöllunar frumvarp 
sem tryggir nægilegan fjölda hjúkrunarfræðinga í 
kjaradeilu hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt því myndi 
fimmti hver hjúkrunarfræðingur vera skyldugur til 

að snúa aftur til vinnu, að sögn finnska dagblaðsins 
Helsingin Sanomat. 

Kjaraviðræður eru í fullum gangi og er ekki gefið 
upp hvar samninganefndir hittast eða hvenær. Kirsti 
Viljakainen, forsvarsmaður Tehy, telur að lagasetn-
ingin muni draga úr vilja heilbrigðisyfirvalda til 
samninga, segir í Hufvudstadsbladet.

 Annar tveggja drengja 
sem voru handteknir 9. nóvember 
fyrir morðhótun í garð rektors 
gagnfræðaskóla í Stokkhólmi er 
enn í varðhaldi.

Saksóknarar óskuðu eftir 
varðhaldi yfir drengnum, sem er 
sextán ára gamall, á grundvelli 
hótana og skipulagningar á morði 
en dómstóll úrskurðaði að ekki 
væru næg sönnunargögn fyrir 
því að drengurinn hefði verið að 
skipuleggja morð samkvæmt 
sænskum fjölmiðlum.

Hinum drengnum, sem er 
sautján ára, var sleppt úr haldi 
lögreglu um helgina en liggur þó 
áfram undir grun. 

Í haldi fyrir að 
hóta rektor

Franz Müntefering, 
varakanslari og oddviti jafnaðar-
manna í ríkisstjórnarsamstarfinu 
við kristilega demókrata í 

Þýskalandi, hefur 
boðað afsögn sína. 

Með brottför hans 
úr stjórninni missir 
Angela Merkel 
kanslari mikilvæg-
an bandamann, en 
Müntefering hefur 
verið lykilmaður í 
að leysa ágreining 

sem upp hefur komið í stjórnar-
samstarfinu.

Müntefering hættir líka sem 
atvinnumálaráðherra. Afsögnin 
kemur til „eingöngu af fjöl-
skylduástæðum“ að því er 
talsmaður ráðuneytis hans sagði. 
Nánari skýringar fylgdu ekki en 
eiginkona hans er með krabba-
mein.

Müntefering fer 
úr stjórninni

Líkamsárásarmál gegn 
tæplega þrítugum karlmanni var 
þingfest í Héraðsdómi Vestur-
lands í gær. 

Manninum er gefið að sök að 
hafa veist að karlmanni í maímán-
uði og veitt honum nokkur 
hnefahögg í höfuð og andlit með 
þeim afleiðingum að gleraugu 
brotaþola brotnuðu auk þess sem 
hann hlaut mikið glóðarauga og 
nefbrotnaði.

Samkvæmt ákæru málsins 
gerðist þetta á heimili brotaþola í 
Snæfellsbæ, eftir að gestgjafa og
eiginkonu hins ákærða hafði lent 
saman. Eiginmaðurinn reyndi að 
verja heiður konu sinnar með 
fyrrgreindum afleiðingum.

Ákæruvaldið krefst refsingar 
yfir hinum ákærða en auk þess 
krefst brotaþoli skaðabóta upp á 
tæpar fjögur hundruð þúsund 
krónur.

Nefbrotinn á 
heimili sínu

Brotajárnsvinnsla er 
hafin í Krossanesi við Akureyri 
þar sem fyrirtækið JPP er byrjað 
að búta niður togarann Hegranes 
SK-2. Fyrirtækið hefur fest kaup 
á Samherjatogaranum Margréti 
EA-71 sem lagt hefur verið við 
bryggjuna í Krossanesi. Mar-
grétin, sem lengi hefur legið í 
höfn á Akureyri, mun hýsa starfs-
menn fyrirtækisins í Krossanesi 
en um borð í skipinu verður 
einnig birgðastöð og skrifstofur. 
Brotamálmurinn verður seldur 
til Svíþjóðar til bræðslu. Um 25 
starfsmenn munu starfa í Krossa-
nesi.

Jón Pétur Pétursson, eigandi 
JPP, segir hugmyndina komna 
frá sænskum samstarfsmönnum 
fyrirtækisins og hún sé ekki ný 
af nálinni. „Þeir hafa lengi hvatt 
mig til að brenna niður skip hérna 
á Íslandi. Þeir voru mjög hissa á 
því að skip væru dregin úr landi 
og á síðustu árum hafa hundruð 
þúsunda tonna farið úr landi fyrir 
skít og kanill.“ Jón Pétur tekur 
dæmi af skipi sem dregið var frá 
Íslandi fyrir lítið og aðalvél þess 
síðan seld hingað aftur til landsins 
fyrir meira virði en allt skipið 
kostaði við söluna úr landi. Jón 
Pétur segir að við niðurrif 
skipanna falli til búnaður eins og 
vélar, spil og fiskleitartæki sem 
hann hyggist selja á netinu.

Jón Pétur segir að hafnaryfir-
völd á Akureyri og bæjarstjórn 
hafi tekið hugmynd hans um 
brotajárnsvinnslu afar vel og 
aðstaðan í Krossanesi hafi fengist 
með litlum fyrirvara. „Við erum 
nú þegar í viðræðum við eigend-
ur skipa um allt land og eigum 

von á tveimur bátum frá Bolungar-
vík á næstunni, sem verða hlaðn-
ir af öðrum brotamálmi.“

Þegar hafa verið ráðnir fjórtán 
Litháar og einn Pólverji til að 
vinna við niðurrif skipanna og 
Jón Pétur hyggst ráða átta starfs-
menn til viðbótar. „Þetta eru 
menn sem eru vanir að rífa niður 
verksmiðjur og skip ytra. Það er 
nauðsynlegt að hafa vana menn 
við þetta af því að efnið sem 
notað er við vinnuna er dýrt og 
nauðsynlegt að nýta það vel.“

Jón Pétur segir að í höfnum 
landsins liggi tugir skipa og 
minni báta sem hafi verið 
afskráðir og bíði þess að vera 
seldir úr landi; margir hverjir til 
niðurrifs. Samkvæmt aðalskipa-
skrá Siglingastofnunar var 

afskráð 171 þilfarsskip á árunum 
2003 til 2006 sem voru samtals 
rúmlega 55 þúsund brúttótonn. 
Einnig voru afskráðir 220 opnir 
bátar á sama tímabili. 

Brenna sundur skip 
og flytja málminn út
Fyrirtækið JPP er byrjað að rífa niður gömul skip í Krossanesi við Akureyri. 
Skip hafa hingað til verið dregin úr landi fyrir lítið. Svefn- og mataraðstaða 
verkamanna fyrirtækisins er um borð í togara sem lagt hefur verið í höfninni.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Bærinn keypti sláturhúsið 
um síðustu áramót en þá 
var það búið að fara fram 
og til baka í bæjarstjórn. 
Það var mikil pressa frá 
fólki í menningargeiranum 
því að það vantaði svona 
miðstöð,“ segir Kristín 
Scheving, framkvæmda-
stjóri Sláturhúss menningar-
seturs sem er að taka til 
starfa á Egilsstöðum. 

Kristín hefur verið framkvæmda-
stjóri Menningarmiðstöðvar 
Fljótsdalshéraðs í tæp tvö ár og er 
nú líka framkvæmdastjóri Slátur-
hússins, sem er yfir 2.000 fer-
metra húsnæði á besta stað á 
Egilsstöðum. Sláturhúsið var búið 
að standa autt í fimm ár þegar það 
var keypt í fyrra. Sláturhúsið 
verður viðbót í menningarlífinu á 
Fljótsdalshéraði því verið er að 
byggja Menningarhús Fljótsdals-
héraðs, sviðslistahús og ráðstefnu-
hús við ráðhúsið.

Menningarmiðstöð Fljótsdals-
héraðs verður hins vegar til húsa í 
gamla sláturhúsinu og vonast 
Kristín til að þar verði líka vinnu-
stofur listamanna, gallerí og stór-
ir viðburðir eins og Kvikmynda-
hátíðin 700IS Hreindýraland og 
atvinnuleikhópurinn Frú Norma 

ásamt öðrum smærri viðburðum 
og sýningum. „Þegar er mikið sótt 
í að vera með sýningar, uppistanda 
og alls konar gjörninga,“ segir 
Kristín.

Sláturhús menningarsetur er 
einkahlutafélag undir stjórn fimm 
manna. Stefnt er að því að félagið 
verði að hluta til í eigu bæjarins 
og að hluta einkaaðila. „Þeir vilja 
að þetta rúlli áfram og verði ekki 
baggi á bænum,“ segir hún og 
telur mjög gefandi að sitja á 
fundum með fólki úr viðskipta-
lífinu. „Á þessum fundum fljúga 
alls konar hugmyndir. Það er rosa-
leg innspýting fyrir þetta verk-
efni að fá sterka aðila úr viðskipta-
lífinu til þátttöku. Við vonumst til 
að fá fleiri til liðs við okkur og fá 
þannig fjármagn inn í verkefnið,“ 
segir Kristín. 

Verkefnið er þegar byrjað en 
starfsemin og framkvæmdir við 
sláturhúsið sjálft eru á langtíma-
áætlunum til 2012. Framkvæmdir 
eru fram undan. „Húsið var fullt af 
drasli þegar við fengum það afhent 
og við erum núna að rýma það en 
það var aðallega notað fyrir 
geymslur og líka sem eggjafram-
leiðsla og ullarframleiðsla. Menn-
ingarsetrið verður í öllu rýminu.“

„Fyrst ætlum við að taka neðri 
hæðina í gegn en þar verður menn-
ingarhátíð ungs fólks, aðstaða fyrir 
ýmsa hópa og æfingahúsnæði fyrir 
tónlistarfólk. Það þarf að setja 
lyftu í húsið, laga það að utan og 
klæða það. Við ætlum að gefa þessu 
tíma og rjúkum ekki í að laga allt 
núna strax. Fyrir utan sláturhúsið 
er líka risastór braggi sem fylgir. Í 
framtíðinni verður byggður upp 
nýr miðbær á þessu svæði og þá 
vonum við að fólk geti komið 
hingað á kaffihús og sest, þetta 
verði staður fyrir fólk að hittast.“

Kristín hefur búið lengi erlendis 
og segir að þar megi víða finna 
skemmtileg rými fyrir listastarf-
semi í gömlu iðnaðarhúsnæði. „Í 
Liverpool er gamalt hafnarsvæði 
sem var gert upp og breytt í gall-
erí, kaffihús og vinnustofur. Slátur-

húsið verður minni útgáfa af slíku 
svæði en eigi að síður mjög 
skemmtilegt. Það er ótrúlegur 
kraftur í listalífinu hérna. Viðtök-
urnar við Sláturhúsinu hafa verið 

mjög góðar en það þarf að gefa 
þessu tíma. Markhópurinn er lítill 
en það er alltaf fullt á öllum opnun-
um. Fólk er greinilega ánægt með 
þetta starf.“

Listir í gömlu sláturhúsi
Kálfur launar 
sjaldan ofeldið

Líður best þegar ég hef nóg að gera
Ósanngjarnt Vaxandi vinsældir

Alþingismenn og starfsmenn 
Alþingis létu mæla blóðsykur sinn í 
Kringlunni í Alþingishúsinu í gær í 
tilefni af alþjóðadegi Samtaka syk-
ursjúkra. Gestir og gangandi gátu 
einnig fengið slíka mælingu bæði í 
Kringlunni og Smáralind.

Dagurinn hefur verið haldinn 
hátíðlegur síðan árið 1991 en í ár 
var hann í fyrsta sinn viðurkenndur 
sem einn af hátíðisdögum Samein-
uðu þjóðanna. Í tilefni þess voru 
stórhýsi um allan heim lýst með 
bláum lit og hlaut Höfði þann heiður 
hérlendis. Einnig var um heim allan 
safnað fé til styrktar börnum sem 
ekki hafa aðgang að insúlíni. 

Þingmenn í sykurmælingu

Opið mán.- föstud. 10-18 og lau. 10-16          www.kokka.is          kokka@kokka.is
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fréttir og fróðleikur

Stofninn nálægt sögulegu hámarki

Danski forsætisráðherrann 
Anders Fogh Rasmussen 
getur stjórnað áfram þar 
sem flokkarnir að baki 
ríkisstjórn hans héldu eins 
þingsætis meirihluta að 
meðtöldum öðrum tveggja 
fulltrúa Færeyinga í þing-
kosningunum á þriðjudag. 

Fogh hefur hins vegar sagt að hann 
vilji hafa „breitt samstarf“ um 
stjórnarstefnuna sem þýðir að 
hann mun leita stuðnings Nýs 
bandalags, sem fékk fimm þing-
menn kjörna. Þær samninga-
umleitanir kunna að verða snúnar 
þar sem það andar köldu á milli 
leiðtoga Nýs bandalags og Danska 
þjóðarflokksins. 

Pia Kjærsgaard, formaður Danska 
þjóðarflokksins sem staðið hefur 
að baki ríkisstjórn Venstre og 
Íhaldsflokksins síðustu tvö kjör-
tímabil án þess að eiga beina aðild 
að henni, dró enga dul á að hún 
kærði sig ekki um að Naser Khader, 
formaður Nýs bandalags, fengi að 
hafa nokkur áhrif á stjórnarstefn-
una fyrst meirihlutinn hélt velli. 
Sú staðreynd að Danski þjóðar-
flokkurinn bætti við sig fylgi, einn 
stjórnarmeirihlutaflokkanna, 
styrkti Kjærsgaard í þessari kröfu-
gerð. Í sjónvarpsumræðum flokks-

leiðtoganna á kosninganótt hirti 
hún Khader fyrir að gerast svo 
djarfur að setja fram pólitískar 
kröfur fyrir hugsanlegar viðræður 
um stuðning Nýs bandalags við 
stjórnina. „Þér væri nær að taka 
tillit til vilja kjósenda eins og hann 
birtist í úrslitunum,“ sagði hún. 

Að minnsta kosti framan af kosn-
ingabaráttunni beindi Khader 
mjög spjótum sínum að Danska 
þjóðarflokknum, einkum og sér í 
lagi stefnu hans í innflytjenda-
málum. Markmið Nýs bandalags 
var að „brjóta upp blokkapólitík-
ina“ og helst gera miðjustjórn 
mögulega sem ekki væri háð stuðn-
ingi Danska þjóðarflokksins. Því 
markmiði náði flokkurinn semsagt 
ekki og með því að komast ekki í 
oddaaðstöðu eins og flestar skoð-
anakannanir höfðu spáð missti 
hann af því að komast í samnings-
stöðu sem hefði gert honum kleift 
að hafa umtalsverð áhrif á stjórnar-
stefnuna næstu fjögur árin. 

Undir lok kosningabaráttunnar 
lagði Nýtt bandalag meiri áherzlu 
á skattalækkanir og opinberaði sig 
þar með sem borgaralegur flokkur. 
Yfirlýsing Khaders tveimur dögum 
fyrir kjördag um að hann hallaðist 
að því að styðja Fogh Rasmussen 
til stjórnarforystu festi flokkinn 
endanlega í sessi sem hluta af 
„borgaralegu blokkinni“. 

Í flokksleiðtogaumræðunum á 
kosninganótt sagði Fogh Rasmus-
sen sjálfur að hann vildi bíða unz 
endanleg úrslit lægju fyrir áður en 
hann ákveddi næstu skref. Eftir að 
ljóst varð að Edmund Joensen, for-
seti færeyska Lögþingsins úr Sam-
bandsflokknum, systurflokki 
Venstre, yrði annar tveggja full-
trúa Færeyinga á danska þinginu 
lá fyrir að stjórnarmeirihlutinn 
héldi með 90 þingsætum af 179. 

„Ég hef upplýst drottninguna 
um, að ég talaði nú fyrir hádegi við 
Edmund Joensen, sem hefur stað-
fest að hann muni ganga til liðs við 
þingflokk Venstre. Það þýðir að 

ríkisstjórnin hefur tryggan stuðn-
ing 90 þingmanna og þar að auki 
hefur Nýtt bandalag sagt að það 
styðji mig til ríkisstjórnarforystu. 
Á þeim grunni get ég slegið því 
föstu, að ríkisstjórnin heldur 
áfram,“ sagði Fogh Rasmussen við 
fréttamenn er hann kom út af fundi 
með Margréti Þórhildi drottningu 
um hádegisbil í gær. 

Um viðræðurnar framundan um 
hugsanlega aðkomu Nýs bandalags 
að stjórnarmeirihlutanum sagði 
Fogh: „Ég hef aldrei sagt að þetta 
yrði auðvelt, en það er það sem 
pólitískar viðræður snúast um.“ 
Hann staðfesti að hann myndi einn-
ig tala við Khader er hann fundaði 
eftir hádegið með formönnum 
meirihlutaflokkanna til að fara yfir 
stöðuna eftir kosningarnar. 

Stjórnarandstöðuflokkarnir á 
vinstri vængnum hlutu samtals 84 
þingsæti, að meðtöldum öðrum 
færeysku fulltrúanna – Högna 
Hoydal – og báðum fulltrúum 
Grænlendinga, Juliane Henning-
sen frá IA og Lars-Emil Johansen 
frá Siumut. Þau þrjú mynda Norður-
Atlantshafs-þingflokkinn. 

Jafnaðarmannaflokkurinn hlaut 
minnsta fylgi í sögu flokksins frá 
því árið 1906, 25,3 prósent, hálfu 
prósenti minna en í síðustu kosn-
ingum fyrir þremur árum. Úrslitin 
fyrir þremur árum voru ótvírætt 
afhroð fyrir flokkinn sem í áratugi 
hafði vanizt því að vera stærsti 
flokkur landsins. Enda sagði þáver-
andi formaður, Mogens Lykketoft, 
af sér eftir tapið. Núverandi for-
maður, Helle Thorning-Schmidt, 
hefur aðeins haft tvö ár til að byggja 
flokkinn upp á ný. Henni er þó ekki 
kennt um að flokkurinn skyldi nú 
fá sína verstu útkomu í 100 ár; öllu 
heldur er henni þakkað fyrir að 
vinna vissan varnarsigur; almenn 
ánægja er innan flokksins með 
frammistöðu hennar í kosninga-
baráttunni og þótt hún hafi ekki 
náð því markmiði að verða forsætis-
ráðherra er almennt álitið að hún 

hafi fest sig í sessi sem forsætis-
ráðherraefni. „Það gengur bara 
betur næst,“ sagði hún líka í ávarpi 
á kosningavöku jafnaðarmanna, 
við almennan fögnuð viðstaddra. 

Það sem bætir annars stemning-
una á vinstri vængnum er fádæma 
gott gengi Sósíalíska alþýðu-
flokksins, SF, undir forystu Villy 
Sövndal. Hann nær því tvöfaldaði 
þingmannafjölda sinn úr 12 í 23. 
Aftur á móti tapaði Radikale 
Venstre (RV), sem er frjálslyndur 
miðjuflokkur sem hallast til sam-
starfs til vinstri, helmingi þingliðs 
síns. Sú blóðtaka er ekki sízt rakin 
til Nýs bandalags, sem þingmenn 
úr RV áttu frumkvæði að því að 
stofna, þeirra fremstur Naser 
Khader. 

Fogh leitar breiðs samstarfs

Góður hundur 
      á gott skilið

Hunda nammi
(harðfisktöflur)

Hunda bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus

Of miklar 
sveiflur
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Mikið úrval af hlýju og vellíðan
Vorum að fá nýja sendingu af yfirhöfnum fyrir dömur, herra og börn 
sem ætla sér að vera úti við í vetur – á verði sem kemur öllum í gott skap.



nám, fróðleikur og vísindi

Námið býður upp á marga möguleika

eTwinning kallast liður í nýrri 
menntaáætlun Evrópusambands-
ins – Lifelong Learning Program – 
og gengur út á að koma á rafrænu 
skólasamstarfi milli Evrópulanda í 
gegnum internetið.

Guðmundur Ingi Markússon, hjá 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, 
er fulltrúi eTwinning á Íslandi en 
áætlunin tekur mið af skólastarfi í 
grunn- og framhaldsskólum. 

„Okkar hlutverk er að kynna 
þessa áætlun fyrir skólum og kenn-
urum og fá þá til að taka þátt,“ 
segir Guðmundur Ingi. „Í eTwinn-
ing má finna verkefni fyrir allar 
kennslugreinar þannig að mögu-
leikarnir eru miklir. Sem dæmi má 
nefna að Varmárskóli í Mosfellsbæ 
var í samstarfi við skóla á Spáni, 
þar sem nemendur báru saman 
menningararf Íslands og Spánar; 
krakkarnir söfnuðu semsagt upp-
lýsingum og skiptust síðan á kynn-
ingum á netinu.“ 

eTwinning var hleypt af stokk-
unum árið 2005 í kjölfar þess að 
leiðtogar ESB auglýstu eftir að 
búinn væri til vettvangur sem auð-
veldar evrópskum skólum að vinna 
saman í gegnum internetið. Guð-
mundur Ingi segir að áætlunin sé 

um margt sérstök. „Þótt hún sé á 
vegum ESB er þetta mjög óform-
leg áætlun því það var lagt upp 
með að lágmarka alla skriffinnsku 
í kringum hana. Fyrir vikið  eru 
engir sérstakir umsóknarfrestir 
eða skýrslugerð. Skólar og 
kennarar geta haft samband við 
okkur og fengið leiðbeiningar hjá 
okkur endurgjaldslaust. Þá  fá þeir 
strax aðgang að gagnagrunn yfir 
alla kennara og skóla sem eru í 
eTwinning.“ 

Ísland hefur tekið þátt í áætlun-

inni frá upphafi en Guðmundur Ingi 
segist hafa orðið var við stóraukinn 
áhuga í haust. „Við vorum með 
kynningarátak í haust, svokallaða 
eTwinning-viku, þá var mikil aukn-
ing, skráðum kennurum fjölgaði 
um sjötíu prósent og verkefnum 
fjölgaði um níutíu prósent. Það er 
mikil uppsveifla í upphafi þessa 
skólaárs og er enn, og við hlökkum 
mikið til vetrarins.“ 

Nánari upplýsingar um áætlun-
ina má finna á vefsíðunni etwinn-
ing.is.

eTwinning í uppsveiflu 

Fyrir ári kom upp sú 
hugmynd að stofna þyrfti 
allsherjarsamtök fram-
haldsskólanema. Stofnþing 
Sambands íslenskra fram-
haldsskóla var haldið nú í 
haust. Formaður félagsins 
er Gabríela Unnur Einars-
dóttir, ritari Keðjunnar, 
nemendafélags Kvenna-
skólans í Reykjavík.

„Við viljum til dæmis búa til hlut-
lausa kynningu á því námi sem í 
boði er og koma í veg fyrir for-
dóma gegn iðnnámi,“ segir 
Gabríela um markmið félagsins.

Í upphafi samstarfsins milli iðn- 
og bóknámsskóla fór af stað 
umræða um viðhorf til iðn- og 
starfsnáms.

„Áhersla kennara og foreldra er 
yfirleitt á stúdentspróf. En það er 
líka flott að fara í iðnnám og það 
er vel hægt að verða eitthvað úr 
því.“

Félagið fór nýlega í samstarf 
með mennta- og heilbrigðisráðu-
neyti og lýðheilsustöð um for-
varnastarf í framhaldsskólum. 
Gabríela telur forvarnir vera afar 
mikilvægar og þá sérstaklega 
vegna kannabisefna. 

„Ég held að viðhorfið gagnvart 
hassi og grasi verði sífellt létt-
vægara. Áfengisneysla er vanda-
mál, en leggja ætti meiri áherslu á 
forvarnir gegn fíkniefnum.“

Annað baráttumál SÍF er að 

nemendur fái fulltrúa í vinnu-
nefndir menntamálaráðuneytisins 
og komi að endurskoðun fram-
haldsskólalaga, sem fer fram um 
þessar mundir.

„Við erum ekki með fulltrúa í 
þeirri vinnu, en þar er til dæmis 
rætt um breytingar á reglum um 
samskipti nemendafélaga og 
skólastjórnar, sem eru okkur 
gríðarlega mikilvæg. Við reynum 
samt að hafa áhrif með því að 
senda inn tillögur og ábendingar.“

Þegar ákveðið var að stofna nýtt 
félag vann starfshópur að undir-
búningi þess í um eitt ár. 

„Við vildum fara rólega í að 
undirbúa félagið svo að grunnur-
inn yrði sterkur. Við þurftum að 

ráða til okkar starfsmann og finna 
húsnæði og nafn á félagið.“

Skrifstofa SÍF er í gamla hús-
næði Iðnnemasambands Íslands 
sem lagt var niður þegar skólarnir 
sameinuðust í nýju félagi.

Meginþorri framhaldsskóla er í 
félaginu og standa aðeins sex 
skólar utan þess, flestir á höfuð-
borgarsvæðinu. Gabríela hefur þó 
trú á því að skólarnir muni að 
lokum ganga til liðs við SÍF.

„Þau höfðu ekki næga trú á 
þessu félagi og töldu að hagsmun-
um þeirra yrði betur borgið utan 
SÍF. Ég hef þó trú á að það muni 
breytast og að lokum verið til eitt 
stórt félag framhaldsskólanema.“ 

Viðhorfið til kannabis 
verður sífellt léttvægara





hagur heimilanna

Hreinræktaður bastarður á spottprís

Just4Kids var oftast með 
lægsta verðið í verðkönnun 
Fréttablaðsins á leikföng-
um. Toys „R“ Us var oftast 
með hæsta verðið. Fátt 
af þeim leikföngum sem 
kanna átti voru til í Leik-
bæ, sem er í sömu eigu og 
Just4Kids.

Mestu munar á verði á Barbie 
Island Princess-dúkku, sem kallast 
Rosella, af þeim leikföngum sem 
Fréttablaðið kannaði verðið á í 
fjórum verslunum sem selja leik-
föng. Í Hagkaupum kostaði hún 
3.999 krónur, en 2.980 krónur í 
Just4Kids. Munurinn er því 1.019 
krónur. Á öðrum vörum munaði 
mun minna, allt niður í níu króna 
verðmun á Öskubusku Barbie 
Disney-prinsessu. Í Toys „R“ Us og 
Hagkaupum kostaði Öskubuska 
1.999 krónur en 1.990 krónur í 
Just4Kids. 

Hvorug dúkkan var til í verslun-
um Leikbæjar, en bæði var farið í 
Leikbæ í Kringlunni og Leikbæ í 
Smáralind. Af sex leikföngum var 
reyndar aðeins til eitt í Leikbæ í 
Smáralind, Lego Bionicle Barraki, 
en í Leikbæ í Kringlunni var einnig 
til Playmobil-sjóræningjaeyja. 
Úrval af leikföngum í Leikbæ var 
mun minna en í öðrum verslunum 
sem farið var í og voru bæði leik-
föngin með hæsta verðið. 

Fjögur leikföng af sex voru 
ódýrust í Just4Kids, sem var opnuð 
um síðustu helgi í Garðabæ. Lego 
Bionicle Barraki var ódýrari í Hag-
kaupum og ekki var til Littlest Pet 
Shop-dreki, eða annað sambærilegt 
Littlest Pet Shop-leikfang, en þau 
eru vinsæl meðal ungra stúlkna. 
Einungis var hægt að kaupa slík 
leikföng í stærri pakkningum. Þá 
var í einu tilfelli, Rosella Barbie 
Island Princess, dýrara þegar kom 
að kassa en auglýst var í hillu og 
munaði þar um 300 krónur. 

Vöruúrvalið er mikið í Just4Kids, 
þar má meðal annars finna veru-

legt magn af sælgæti sem stillt er 
upp við afgreiðslukassana. 

Í fjórum tilfellum var hæsta 
verðið í Toys „R“ Us í Kópavogi. Þá 
var Playmobil-sjóræningjaeyja 
ekki til í versluninni. Af þeim leik-
föngum sem verðið var kannað á 
var það aðeins Rosella Barbie 
Island Princess sem ekki var dýrust 
í Toys „R“ Us. Á strimlinum kemur 
þó fram að verð á dúkkunni eigi að 
vera 3.999 krónur en gefinn er 1.000 
króna afsláttur. Nokkur misbrestur 
var á í versluninni að upplýsingar 
um verð væru auglýstar í hillum. 

Fimm leikföng af sex voru til í 
Hagkaupum. Þar af voru tvö leik-
föng dýrust og tvö ódýrust. Auglýst 
hilluverð á Lego Bionicle Barraki 
var 1.499 krónur, en rukkað var um 
1.149 krónur.

Farið var í allar verslanir um 
hádegi á þriðjudag. Tekið var niður 
hilluverð, þar sem það sást, og 
einnig fenginn útskriftarstrimill. 
Allt verð í greininni miðast við 
útskriftarstrimil. 

Bara fyrir börn oftast 
með lægsta verðið

 Sunna Dögg Ásgeirsdóttir, fatahönn-
uður hjá Nikita, lumar alltaf á kaffi og 
súkkulaði.

Allir velkomnir!

Tónleikadagskrá
í tilefni 20 ára afmælis Nýrrar dögunar
í Neskirkju
15. nóvember 2007 kl. 20.00

Fram koma:
Guðrún Ásmundsdóttir leikkona
Kór Neskirkju í Reykjavík,
stjórnandi  Steingrímur Þórhallsson organisti
Sólveig Unnur Ragnarsdóttir sópran
Pamela  De Sensi þverflautuleikari
Stefán Helgi Stefánsson tenór
Davíð Ólafsson bassi
Erna Blöndal söngkona
Örn Arnarson tónlistarmaður





Jón Karl Helgason, forstjóri Icelandair, 
segir í skoðun að gera upp í annarri mynt 
en íslensku krónunni. Sterk staða hennar 
nú spili stóra rullu í verri afkomutölum.

„Við erum sæmilega ánægð með niðurstöðuna en ekki 
meira en það,“ segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Ice-
landair, um afkomu félagsins á þriðja ársfjórðungi. 
Síðasta ár var það besta í sögu félagsins, sem fagnar 
sjötíu ára afmæli á þessu ári. Stefnt var að því að gera 
betur á afmælisárinu en Jón Karl sagði ljóst að það 
markmið næðist ekki. 

Hagnaður nam 2,1 milljarði króna á fjórðungnum 
samanborið við 2,5 milljarða á sama tíma í fyrra. Grein-
ingardeildir höfðu hins vegar reiknað með á bilinu 2,6 
til rétt rúmlega þriggja milljarða króna hagnaði á tíma-
bilinu. Hagnaður á hlut lækkar sömuleiðis á milli ára 

og nemur 2,28 krónum samanborið við 2,51 krónu á 
sama tíma í fyrra.

Sterk staða krónunnar spilar stóra rullu í verri 
afkomutölum Icelandair nú en í fyrra og sagði Jón Karl 
í skoðun að gera upp í annarri mynt en krónum. Hvaða 
mynt verði ofan á væri vandamál þótt Bandaríkjadalur 
skipaði stærstan sess í tekju- og útgjaldaliðum félags-
ins. „Málið er allt á frumstigi,“ sagði Jón. 

[Hlutabréf]

Ætluðu að skila betri 
afkomu á afmælisári

Peningaskápur ...

Kreditkort voru notuð í viðskipt-
um fyrir um 24 milljarða króna í 
október. Það er 21 prósenti hærri 
upphæð en í sama mánuði í fyrra. 
Heildarvelta debetkorta var 4,1 
milljarður króna, sem er ellefu 
prósenta aukning frá október
2006.

„Kreditkortavelta ásamt debet-
kortaveltu í verslunum á þriðja 
ársfjórðungi hækkaði um tæp átta 
prósent frá sama ársfjórðungi í 
fyrra og bendir því til þess að 
kaupgleði heimila hafi tekið kipp,“ 
sagði í fréttum greiningardeildar 
Kaupþings í gær.

Í úttekt Markaðarins í gær kom 
fram að Íslendingar ætluðu sér að 
eyða mestu fyrir þessu jól í sam-
burði við önnur Norðurlönd. Norð-
menn fylgja þeim fast á hæla. 
Íslendingar munu eyða að meðal-
tali 122 þúsund krónum en Danir 
einungis 62 þúsund krónum.

Kortanotkun 
eykst í október





Fasteignamógúllinn Robert 
Tchenguiz, sem jafnframt 
er stjórnarmaður í Existu, 
krefst þess enn að stjórn 
breska stórmarkaðarins 
Sainsbury aðskilji dag-
legan rekstur og fasteigna-
umsýslu sína. 

Tchenguiz á tíu prósenta 
hlut í þessari þriðju 
stærstu verslanakeðju 
Bretlands. Allt virtist 
stefna í að markaðsverð-
mæti hlutarins myndi fara 
í einn milljarð sterlings-
punda, jafnvirði rúmra 126 
milljarða íslenskra króna, 
í síðustu viku en í kjölfar 
þess að bæði yfirtökutilboð í 
verslanakeðjuna upp á 600 pens á 

hlut rann út í sandinn í byrjun 
vikunnar auk þess sem skellur 

gekk yfir alþjóðlega hluta-
bréfamarkaði tók verðmið-
inn dýfu og gufaði 31 millj-
arður króna úr bókum hans. 
Skipting á rekstri Sains-
burys hefur legið á teikni-
borðinu frá í fyrra en stjórn 
verslunarinnar hefur fram 
til þessa vísað henni jafn-
harðan út af borðinu. 
Breska dagblaðið Guardian 
segir nú að Justin King, for-
stjóra Sainsburys, hafi snú-
ist hugur enda telji hann 
virði eignanna nema allt að 
átta milljörðum punda, 
jafnvirði eitt þúsund millj-
örðum íslenskra króna, sem 

er talsvert yfir verðmati mark-
aðsaðila.

Fasteignir Sainsburys hátt metnar

Alþjóðlegir fjármálamarkaðir 
hafa tekið ágætlega við sér síð-
ustu tvo viðskiptadaga enda töldu 
margir útlit fyrir að þær hremm-
ingar sem fjármálakrísan hefur 
leitt yfir hlutabréfamarkaði víða 
um heim séu að mestu gengnar 
yfir. 

Undirliggjandi óvissa er þó enn 
til staðar því ekki liggja fyrir 
nákvæmar tölur um það hversu 
háar upphæðir bandarískar fjár-
málastofnanir þurfa að afskrifa 
vegna slæmra fasteignalána. 

Gengi hlutabréfavísitalna snar-
hækkaði í Bandaríkjunum á 
þriðjudag eftir skell í vikunni á 
undan og gengu lækkanir að 
nokkru leyti til baka. Hækkunin 
smitaði út frá sér til Japans og 
meginlands Evrópu í gær. 

Dræmar tölur um vöxt smá-
söluverslunar, sem birtar voru í 
gær og sýna svo til óbreytt ástand 
á milli mánaða í október, urðu 
ekki til að draga úr væntingum og 
þykja fjárfestar vestanhafs alla 
jafna bjartsýnni en áður um 
horfur í efnahagsmálum, að sögn 
Associated Press.   

Bjartsýni tekur 
við á markaði

Skrá á færeyska flugfélagið Atl-
antic Airways í Kauphöllina hér  
10. desember næstkomandi. Áður 
fer fram  sala hlutafjár til fagfjár-
festa og almennra fjárfesta. 

Í umfjöllun greiningardeildar 
Kaupþings kemur fram að sam-
göngu- og iðnaðarráðuneytið í 
Færeyjum ætli að selja þriðjung 
hlutafjár í félaginu og muni 
útboðsgengi ákvarðast af 
áskriftarverðlagningu 19. til 27. 
þessa mánaðar. Gengið á þó að 
liggja á bilinu 242 til 261 dönsk 
króna á hlut. 

„Markaðsverðmæti flugfélags-
ins gæti því orðið allt að 3,2 millj-
arðar íslenskra króna seljist allt 
sem í boði er,“ segir í umfjöllun 
greiningardeildarinnar.

Atlantic Airways verður með 
þessu fjórða færeyska félagið á 
íslenskum hlutabréfamarkaði. 
Atlantic Petroleum var fyrst, árið 
2005, en fyrr á þessu ári voru Eik 
banki og Føroya banki skráð hér.

Atlantic Airways 
í KauphöllinaCubo er frábær jólagjöf!

Cubo er flott útvarp og geislaspilari með tengi fyrir Mp3 spilara og Ipod.

Cubo fæst í 10 litum og er góð gjöf handa börnunum, kærastanum, kærustunni,
pabba og mömmu, afa og ömmu eða bara hvern sem er.

Komdu og sjáðu Cubo!
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„Ef íbúðakaupendur verða að taka 
ný og óhagstæðari lán frekar en að 
taka yfir gömul þá getur það bæði 
hægt mjög á fasteignaviðskiptum 
og stuðlað að verðlækkun,“ segir 
Gylfi Magnússon, dósent við við-
skipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands.

Kaupþing, sparisjóðir og Frjálsi 
fjárfestingabankinn, hafa gefið út 
að fasteignakaupendur geti ekki 
yfirtekið eldri lán. Fram kom í 
Markaði Fréttablaðsins í gær að 
um þriðjungur af veltu á fasteigna-
markaði sé fólginn í yfirtöku eldri 
lána. 

„Þetta getur skipt verulegu 
máli,“ segir Gylfi. „Mánaðarleg 
afborgun af hverri milljón var ríf-

lega 5.200 krónur þegar vextir voru 
hvað lægstir, um fjögur prósent. Ef 
vextirnir eru komnir núna í til 
dæmis 6,5 prósent þá er afborgun 
af hverri milljón meira en fjórð-
ungi meiri eða ríflega 6.600 
krónur.“

Ef miðað er við tuttugu milljóna 
króna lán til 25 ára, segir Gylfi, sé 
mánaðarleg greiðslubyrði í seinna 
dæminu 133 þúsund krónur á mán-
uði en 105 miðað við lægri vextina.

Gylfi bendir einnig á að ofan á 
þetta bætist greiðslugjöld í hverj-
um mánuði, auk stimpilgjalds og 
annars lántökukostnaðar ætli fólk 
að greiða upp lánin. „Síðan koma 
verðbætur ofan á þetta allt saman.“

Stuðlar að fasteignalækkunHlutabréf færeyska olíufyrir-
tækisins Atlantic Petroleum 
lækkuðu langmest í OMX Kaup-
höll Íslands í gær. Við lok við-
skipta stóð gengi bréfanna í 
1.915 krónum á hlut og hafði 
lækkað um 15,45 prósent. Degin-
um áður lækkuðu bréfin um 6,9 
prósent.

Bréf félagsins hafa engu að 
síður hækkað mest frá áramót-
um eða um 247,6 prósent. 
Veislunni virðist hins vegar lokið 
samkvæmt nýrri greiningu á 
félaginu frá Eik Banka í Fær-
eyjum. Greiningardeild bankans 
mælir með sölu á bréfum 
Atlantic Petroleum.

Danska viðskiptablaðið Börsen 
hefur eftir Dann Jacobsen, sér-
fræðingi Eik Bank, að fram-
leiðsla á svokölluðu Chestnut-

svæði félagsins hefjist ekki fyrr 
en á fyrrihluta næsta árs í stað 
þess að hefjast nú fyrir áramótin. 
„Þetta þýðir að uppgjör félags-
ins fyrir árið í ár í heild sinni 
verður neikvætt og því verður 
að bíða lengra inn í 
uppgjörsárið 2008 
áður en við sjáum 
fyrstu olíutekjur 
félagsins,“ er 
eftir honum haft.

Atlantic Petroleum lækkar

Eftir að hafa fengið leyfi frá fjár-
málaeftirliti Hong Kong til þess 
að stofna starfstöð þar í landi opn-
aði Landsbanki Íslands þar sölu-
skrifstofu síðasta föstudag. 

„Landsbankinn hefur nú þegar 
aflað sér dýrmætra tengsla á þess-
um markaði sem sjá má á því að 
rúmlega 500 gestir voru viðstadd-
ir opnunina, aðallega stjórnendur 
úr viðskipta- og fjármálalífi Hong 
Kong,“ segir í tilkynningu bank-
ans.

Eftir opnunina í Hong Kong 
starfar Landsbankinn í sautján 
löndum og verður nýja skrifstofan 
miðstöð bankans í Asíu. Bankinn 
stefnir á frekari vöxt í álfunni, 
meðal annars með því að sækja 
um leyfi til að opna starfstöðvar í 
Singapore og Shanghai. 

Skrifstofa opn-
uð í Hong Kong

Hvorki stjórnendur Kaupþings né 
Glitnis hafa tekið ákvörðun um 
hvernig brugðist verður við 
kynjalöggjöf sem tekur gildi um 
áramótin í Noregi. Frá og með 
þeim tímapunkti verða fjörutíu 
prósent stjórnarmanna almenn-
ingshlutafélaga að vera konur. 
Lúti fyrirtæki ekki þeim skilyrð-
um eiga þau yfir höfði sér að 
þeim verði lokað. 

„Í dag erum við með nokkur 
dótturfélög og stjórnir í gangi í 
Noregi. Verið er að endurskoða í 
heild sinni starfsemina þar, bæði 
með tilliti til nýju laganna og 
þeirra breytinga sem verið er að 
gera á skipulaginu. En við lútum 
að sjálfsögðu þeim lögum sem 
gilda á þeim svæðum þar sem við 
störfum,“ segir Vala Pálsdóttir, 
forstöðumaður fjárfestatengsla 
Glitnis.

Benedikt Sigurðsson, upplýs-
ingafulltrúi Kaupþings, segir að 
þar á bæ sé enn verið að skoða 
málin.

Engin ákvörðun 
um kynjalöggjöf 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



greinar@frettabladid.is

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

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

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Stefanía Sigurðardóttir háskólanemi 
skrifar mér opið bréf í Fréttablaðinu í 

gær um íbúðarkaup og afnám stimpilgjalda. 
Ég vil nota það tækifæri sem svar til hennar 
gefur til að undirstrika stefnumið ríkis-
stjórnarinnar í þessum mikilvægu málum, 
ekki síst þar sem bréf hennar var bæði mál-
efnalegt og vel lagt upp í alla staði. Þakka ég 
henni bréfið enda málefnið einkar brýnt nú. 

Stefanía spyr hvort stjórnvöld hyggist fella niður 
eða afnema stimpilgjöld á kaupsamninga og 
húsnæðislán. Þetta séu ósanngjarnir skattar og 
gjöld sem bitni illa á ungu fólki sem ræðst í það 
mikla verkefni að kaupa sér húsnæði.

Svarið við því er já og undir þessa skoðun 
Stefaníu tek ég heils hugar. Á dögunum kynnti 
viðskiptaráðuneytið stefnumörkun og nýja sókn í 
neytendamálum. Þar var efst á blaði yfir brýnustu 
verkefni í nánustu framtíð að afnema stimpilgjöld. 
Afnám þeirra er boðað í stefnuyfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar enda eitt af okkar stærstu baráttumál-
um síðastliðin misseri. 

Stimpilgjöld eru ósanngjörn og dragbítur á 
eðlileg viðskipti. Skattur sem bitnar á þeim sem síst 

skyldi; ungu fólki sem er að kaupa sér 
fasteign. Því verða þau afnumin á kjörtíma-
bilinu. Vonandi sem allra fyrst. Í ljósi þess 
ástands sem nú hefur skapast er brýnast að 
afnema stimpilgjöld á kaupsamninga fyrstu 
íbúðarkaupenda. Nákvæm tímasetning liggur 
þó ekki fyrir.

Fjármálaráðherra sagði á dögunum að það 
þyrfti að sæta heppilegu lagi gagnvart þenslu 
í hagkerfi og á lánamarkaði við afnám 
stimpilgjalda. Ég tek heils hugar undir þetta 
sjónarmið, enda er lækkun stimpilgjalda á 
þensluskeiði fyrst og fremst til þess gerð að 

hækka fasteignaverð enn frekar og kemur íbúða-
kaupendum því að litlu gagni. Ég hef þó trú á því að 
fljótlega skapist lag til þess ef fer sem horfir að 
verulega hægist um á markaði með fasteignir. 

Það blasir hins vegar við að koma verður til móts 
við ungt fólk, tekjulága og íbúa landsbyggðarinnar 
við fasteignakaup. Þar kemur til kasta Íbúðalána-
sjóðs og hins opinbera. Starfshópur á vegum 
félagsmálaráðherra vinnur að tillögum á þessu 
sviði. Við félagsmálaráðherra höfum einnig fundað 
um mögulegar úrbætur síðustu daga og er að vænta 
tillagna fljótlega. Ekki er tímabært að rekja 
hugsanlegar aðgerðir opinberlega á þessum 
tímapunkti.

Höfundur er viðskiptaráðherra. 

Stefanía og stimpilgjöldin

Menn ganga mislangt. Einn 
helzti talsmaður kvótakerfis-

ins hefur sagt í mín eyru, að ókeypis 
úthlutun aflakvóta síðan 1984 sé 
ekkert til að gera veður út af, því að 
sumir hafa heppnina með sér. Hann 
minnti mig á manninn, sem var 
gripinn á morðstað og sagði: Menn 
geta nú látizt af slysförum. Margir 
eindregnir ójafnaðarmenn eru 
þessu sama marki brenndir. Ójöfn-
uður getur verið sjálfsprottinn, 
þeir vita það, og þá sjá þeir ekkert 
athugavert við skipulagða mis-
skiptingu.

Bandaríkin voru frá öndverðu 
ójafnaðarland. Landnemarnir frá 
Evrópu murkuðu lífið úr indjánum 
og héldu þræla. Abraham Lincoln 
forseti leysti fjórar milljónir þræla 
úr haldi að loknum sigri í borgara-
stríðinu 1861-65; stríðið snerist að 
miklu leyti um rétt suðurríkjanna 
til þrælahalds án afskipta alríkis-
stjórnarinnar. Lincoln var repúblik-
ani. Hvítir suðurríkjamenn sátu 
eftir með sárt ennið og hölluðu sér 
eftirleiðis að demókrötum. Banda-
rískir blökkumenn þurftu að bíða í 
heila öld til viðbótar eftir lögvernd-
uðum mannréttindum til jafns við 
hvíta. Repúblikanaflokkurinn gerð-
ist flokkur auðmanna og réð lögum 
og lofum um landið. Fátækasti 
fjórðungur landsmanna hafði ekki 
kosningarétt, einkum blökkumenn 
í suðurríkjunum og nýbúar. Árin 
1869-1933 kom forseti Bandaríkj-
anna úr röðum repúblikana í 48 ár á 
móti 16 árum demókrata. Yfirburð-
ir repúblikana í þinginu voru enn 
meiri. Tekjumunurinn á þeim þús-
undasta parti Bandaríkjamanna, 
sem hafði mestar tekjur, og öllum 
hinum var hundraðfaldur 1915. Í 
Frakklandi og Japan var ástandið 
svipað.

Kreppan mikla 1929-39 minnkaði 
tekjumuninn á ríkum og fátækum, 
þar eð margir auðmenn töpuðu 

miklu fé. Meira munaði þó um 
markvissa atlögu Franklins Roose-
velt forseta 1933-45 gegn misskipt-
ingu auðs og tekna. Roosevelt var 
demókrati og sótti margar fyrir-
myndir sínar til Evrópu. Hann inn-
leiddi atvinnuleysistryggingar og 
ellilífeyri, en þó ekki heilbrigðis-
tryggingar, og greiddi fyrir umbæt-
urnar með skattheimtu; hátekju-
menn hlutu að borga sinn skerf. 
Aðgerðir Roosevelts drógu svo úr 
misskiptingu, að tekjumunurinn á 
þúsundasta parti Bandaríkjamanna 
með mestar tekjur og öllum hinum 
hríðféll og var þrítugfaldur 1945. 
Blökkumenn studdu Roosevelt, og 
það gerðu einnig hvítir suðurríkja-
menn enn um sinn, því að suður-
ríkin voru fátæk á landsvísu og 
nutu góðs af velferðarstefnu demó-
krata. Eftirmenn Roosevelts úr 
báðum flokkum byggðu ofan á arf-
leið hans, svo að enn dró úr ójöfn-
uði. Tekjumunurinn á þúsundasta 
parti Bandaríkjamanna með mest-
ar tekjur og öllum hinum var tví-
tugfaldur 1964 eins og í Frakklandi 
og Japan, því að einnig þar hafði 
dregið úr misskiptingu. Það ár var 
innleidd mannréttindalöggjöfin, 
sem tryggði blökkumönnum vestra 
sama rétt og hvítum. Eftir það 
sneru margir hvítir suðurríkja-
menn baki við demókrötum. 
Grunnurinn var nú lagður að veldi 
repúblikana í suðurríkjunum og á 
landsvísu með forsetakjöri 
Richards Nixon 1968, Ronalds 
Reagan 1980 og George Bush 2000. 

Frá 1968 hafa repúblikanar setið í 
Hvíta húsinu í 28 ár á móti 12 árum 
demókrata, sem hafa þó að jafnaði 
haft betur á þingi. 

Í stjórnartíð repúblikana hefur 
ójöfnuður í Bandaríkjunum aftur 
færzt í vöxt. Tekjumunurinn á þús-
undasta parti Bandaríkjamanna 
með mestar tekjur og öllum hinum 
var orðinn 75-faldur 2000. Paul 
Krugman, prófessor í Princeton, 
lýsir þessum viðsnúningi vel í nýrri 
bók, The Conscience of a Liberal 
(2007). Krugman andmælir þeirri 
skoðun, að tækniframfarir og hnatt-
væðing viðskipta hafi valdið mestu 
um aukna misskiptingu. Hann færir 
rök að því, að ríkisstjórnir rep-
úblikana hafi skipulagt viðsnúning-
inn með skattaívilnunum handa 
hátekjumönnum og hafi að auki 
reynt að veikja eða rústa velferðar-
kerfið, sem Roosevelt lagði grunn-
inn að í kreppunni. Stjórnvöld 
drógu markvisst úr misskipting-
unni 1933-80, báðir flokkar, og eftir 
það sneru repúblikanar við blaðinu. 
Ef tækniframfarir og hnattvæðing 
væru driffjöðurin á bak við aukinn 
ójöfnuð í Bandaríkjunum síðan árin 
eftir 1980, segir Krugman, þá hefði 
misskipting einnig aukizt til dæmis 
í Frakklandi og Japan. En því er 
ekki að heilsa, því að tekjumunur-
inn á þúsundasta parti Frakka og 
Japana með mestar tekjur og öllum 
hinum var enn tvítugfaldur 2000 
eins og 1964, engin breyting þar. 

Hér heima hefur misskipting 
aukizt til muna síðan 1993, svo sem 
gögn frá ríkisskattstjóra og öðrum 
vitna um. Við öðru var ekki að 
búast, enda sækir Sjálfstæðisflokk-
urinn margar fyrirmyndir sínar til 
bandarískra repúblikana, þar á 
meðal hugmyndina um skattalækk-
un handa auðmönnum og skerta 
velferðarþjónustu handa þeim, sem 
höllum fæti standa. Sumir hafa 
heppnina með sér. 

Afturhvarf til ójafnaðarS
jónvarpsstöðvar fá fjármagn bæði með auglýsingum 
og með áskriftartekjum, sem ýmist eru seldar á opnum 
markaði eða innheimtar af skattgreiðendum. Með 
þeirri ákvörðun að innheimta hluta af rekstrargjöldum 
Ríkisútvarps ohf. gaf Alþingi stofnuninni forskot á aug-

lýsingamarkaði. Um það verður vart deilt. 
Sjónvarpsstöðvar verja hluta af tekjum til eigin framleiðslu. 

Engin skilyrði eru um hve stór hluti dagskrár skal vera innlent 
efni, né hversu stór hluti þess sé keyptur af sjálfstæðum fram-
leiðendum. Alþingi bar ekki gæfu til að skilja nauðsyn þess að 
hlúa að framleiðendum með slíkum skilmálum. 

Hér ríkir sátt um að kvikmyndaiðnaður njóti ríkisstyrkja. 
Kostnaður er meiri en markaður skilar í tekjum: aðsókn að kvik-
myndahúsum dugar ekki til, né heldur dreifing um aðra miðla. 
Sjónvarpsstöðvar greiða lágt verð fyrir rétt miðað við framleiðslu-
kostnað. Iðnaðurinn er magnþrota. Hann hefur ekki fé til þróunar, 
á litla kosti til að sækja fjármagn til útlanda þótt sjóðir Evrópu 
reynist rausnarlegir við íslenska framleiðendur.

Viðræður eru nýhafnar milli Ríkissjónvarpsins og kvikmynda-
iðnaðarins um skiptingu þess sem Ríkisútvarpið á að kaupa frá 
framleiðendum. Styrkur fyrirtækis Björgólfs er kærkomin við-
bót til framleiðslu leikins efnis. Styrkurinn lýtur forsjá dagskrár-
stjóra sjónvarps sem deilir því utan bókhalds RUV. Styrkurinn 
er þó hrein tekjuviðbót RUV. Framleiðendur sem fá styrkinn af 
dagskrárstjóra verða að hlíta stýringu dagskrárstjórans. Þeir 
munu samt sækja viðbótarstyrki til Kvikmyndamiðstöðvar 
Íslands í eigin nafni á þeirri forsendu að þeir hafi fullt forræði 
samkvæmt íslenskum höfundarlögum yfir efninu. Óljóst er hvort 
styrkur Björgólfs Guðmundssonar stenst lög um tekjustofna Ríkis-
útvarpsins. Ekki er heldur ljóst hvernig verður farið með hann í 
skattalegu tilliti. Hann er vísast beint framlag í einkahlutafélög 
um tiltekið dagskrárefni. Hann telst ekki frádráttarbær frá skatti. 
Ekki getur hann skoðast sem kostun, þá fer hann inn á þann tekju-
póst í bókum RÚV. Ef framlag styrksins og RÚV er ekki meiri-
hlutaframlag í viðkomandi verk ræður framleiðandi efninu. Þá á 
eftir að skoða framlag RÚV og styrk Björgólfs, eigið framlag og 
styrk Kvikmyndamiðstöðvar í samhengi norrænna og evrópskra 
sjóða. Og meta höfundar- og eignarrétt. 

Víst vilja RÚV-menn afla tekna, sérstaklega til framleiðslu á 
leiknu efni, en málið er allt vanhugsað. RÚV ohf. var vanbúið að 
standa undir óskilgreindu hlutverki sínu. Samkeppnisstaða þess 
er vafasöm frá jafnræðissjónarmiðum. Framganga þess á aug-
lýsingamarkaði er vafasöm. Ekki aðeins við aðra sjónvarpsmiðla, 
heldur líka við dagblöð, tímarit, héraðsblöð; ekki aðeins við miðla 
þess fyrirtækis sem gefur út Fréttablaðið, heldur líka alla hina, 
þar með talin þau fjölmiðlafyrirtæki sem Björgólfur Guðmunds-
son á í fyrir. Ekki er að efast um góðan tilgang þeirra sem upp-
hafið að þessu áttu, né heldur góðan hug gefandans. En allt málið 
verður að skoða frá því umhverfi sem sjálfstæð fyrirtæki búa við 
samkvæmt lögum og því regluverki sem í gildi er, hér og erlendis, 
um starfsemi þeirra, um lög um Ríkisútvarp og samkeppnisstöðu 
annarra fjölmiðla í landinu. 

Vanhugsaður 
samningur
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Við mörlandar 
höfum gjörnýtt 

landsins gæði til að 
geta lifað af. Bændur 
hirtu alla snærisspotta 
og létu sauðféð naga 
alla bletti, en sjálfir 
felldu þeir skógana. 
Svo grófu menn sig 
niður í jörðina, bókstaflega, með 
því að byggja torfbæi djúpt og 
refta með rekaviði og þakið úr 
torfi. Þannig drógu menn svörðinn 
yfir sig eins og sæng og bæir líkt-
ust þúftum. Útlendir menn dáðust 
að nýtingunni. Eldsneyti var mór 
og tað, en eftir að kolin komu 
breyttist allt og varð kolvitlaust. 
Fyrir 100 árum var mikil fátækt 
og örfá heimili hæf til að hýsa 
stórmenni.

Heimspekingurinn Wittgenstein 
undraðist þá, að menn gætu yfir-
leitt lifað í landinu. Á ferð um 
Suðurland gat hann skermað sig 
af frá glaumi og glundri menningar-
innar og hugsað skýrt. Áreitis frá 
kapphlaupi iðnjöfra gætti ekki og 
Baróninn frá Hvítárvöllum boðaði 
meiriháttar hagræðingu í land-
búnaði og fékk engu framgengt; 

dapurleg örlög hans 
eru samtvinnuð sögu 
Íslands. Já, hagræðing 
í landbúnaði var dauð 
hugmynd og er að 
hluta enn. Og Einar 
Benediktsson lifði á 
rangri öld með Titan-
félagið. – En breyting-
ar voru í nánd, höfn í 
Reykjavík og gufu-
skip. En svo breytti 
jarðvarminn öllu. Á 

millistríðsárunum hófu menn 
lagningu leiðslna fyrir heitt vatn 
frá Reykjalundi til bæjarins og 
það var sem hendi væri veifað. 
Jarðhiti til að kynda heila borg var 
bylting. Svo tók Jóhannes Zoëga í 
HR við og bauð Reykvíkingum 
upp á ódýrasta heitavatn sögunnar. 
Saga Íslendinga er íbland orku-
annáll.

Orkan er háð ýmsum lögmálum, 
sem eru torskiljanleg.  Sérstak-
lega er fyrirbærið entrópía dular-
fullt; stuðull sem varðar orkutap 
við flutning frá einu ástandi til 
annars. Hjálmari Árnasyni fv. 
þingmanni var næsta ókunnugt 
um þennan tapstuðul og rak áróður 
fyrir vetni sem eldsneyti. Það virt-
ist undursamlegt, útöndun hreint 

vatn. En í reynd gefur það nýtingu 
orku 25% og engar tilsnikkanir 
duga til að breyta lögmálum. 
Nýorkufyrirtæki geta svosem 
prófað vetnisbíla með niður-
greiddu rafmagni og svo reiknað 
út tapið. – En nú er upphafinn nýr 
vísdómur. Ísland hefur getið sér 
orðs sem fyrirmynd í nýtingu 
jarðvarma og kaupahéðnar tala 
trútt og ferðamönnum er ekið til 
Geysis. Iðnaðarráðherra telur, að 
Íslendingar geti fjárfest í jarð-
varma í Filippseyjum og Indónesíu 
fyrir 200 milljarða á ári í 10 ár. 
Jahérna! Fjórföld fjárlög Íslend-
inga. En það er tilviljun og auka-
atriði, að þessi lönd eru þau spillt-
ustu í Asíu. Á Filippseyjum hefur 
helmingur landsmanna innan við 2 
dollara á dag og fæstir eru tengdir 
rafmagni. Ráðherrann hefur vís-
ast slegið pesosinn vitlaust inn í 
tölvu eða reiknað með álfram-
leiðslu. Hafa pílárar Geysis Green 
Energy (GGE), lítillætið leynir sér 
ekki, reiknað með kaupmætti 
fólksins eða notað tölur frá Alfreð 
Þorsteinssyni um risarækjueldi 
sem aukaafurð? Með því að nýta 
jarðgufu til rafmagnsframleiðslu 
er nýting heil 15% og 85% renna í 
sjóinn, en tæpast brúka menn 
kyndingu í hitabeltinu. Vel má 
vera að iðnaðarráðherra, sem 

bloggaði sjálfan sig sem pólitískt 
villidýr, hafi áttað sig á þessu í 
hanastélum og hæfir þá skel kjafti. 
Gera verður greinarmun á inn-
fæddum og verkfræðingunum á 
Bæjarásnum með kaupréttar-
samninga. Ætla menn sér að næla 
í þróunaraðstoð eyjaskeggjanna í 
kompaníi með GGE? Það væri 
vangadans við krókódíla.

Vilhjálmur Bjarnason aðjúnkt 
spurði hvað það væri, sem verið 
er að selja. Óefnislegur mann-
auður upp á 10 milljarða? Hver er 
þess umkominn að hantera með og 
selja erfðagóss Jóhannesar Zoëga? 
Er það kannski kaupréttaraðall-
inn? – Höfum við sérstakan orku-
forseta, sem slær um sig í 
austrinu? Eða einhverjir úr 
kaupréttarliðinu eða vetnis-
forkólfar? Þegar rætt er um orku 
og umhverfi er stutt í eldsneyti, 
en engin fær leið er til að fram-
leiða það með rafmagni. Losun tví-
sýrings í löndunum er vegna 
brennslu jarðefna í farartækjum 
og varðar ekkert áform OR og 
GGE. Forsetinn hefur misskilið 
orkuframtak Íslendinga og hand-
tak Pútins og íslensks prófessors 
nýlega í Moskvu. Ný gufuvirkjun 
jafngildir ekkert minni losun. – 
Ekki vantaði hávaðann vegna 
vetnismála þegar fv. iðnarráð-

herra ók um í vetnisbíl, en sagði 
nýlega í sjónvarpi, að orkubrans-
inn væri haldinn flottræfilshætti.

Rektor HÍ setur honum það mark-
mið að verða einn af 100 bestu 
heims. Greinileg kommuvilla eins 
og hjá Össuri, nema markmiðin séu 
þeim mun heimóttarlegri í heim-
spekideild og fornritagrúski. Fyrst 
er að komast í hóp 1000 bestu. 
Helstu háskólar hafa allir fjölda til-
raunastofa í vísindum og sæg af 
fræðimönnum. En í HÍ stika menn 
auða gangana, en eru þó að sækja í 
sig veðrið með nýjum greinum. Í 
uppsiglingu er LÍÚ-deild, en þegar 
er sérstök staða í kvótarétti, greidd 
af LÍÚ og er sjálfstæð. Síðan má 
benda á kennslu í skottulækningum, 
en þegar eru fv. kennarar farnir að 
selja snyrtivörur, sem fólk á að 
telja að séu lyf, við öllum kvillum í 
liðum og erfiðu þvagláti. Íhalds-
samir læknar viðurkenna ekki 
óhefðbundin lyf úr íslenskri nátt-
úru og verður því deildin að vera 
sjálfstæð. Einn selur megrunarlyf, 
eins konar vítamínbætt alfa alfa. 
Megrunarkúrar eru nú vel við hæfi 
þegar einstakir menn eru að gera 
allt vitlaust í orkumálum.

Höfundur er efnaverkfræðingur. 

Beastiae publicas

Það er gott og virðingar-
vert að þau hjónin Sig-

ríður Snæbjörnsdóttir og 
Sigurður Guðmundsson 
skuli hvetja til umræðu 
um þróunaraðstoð, eins og 
þau gerðu í viðtali sem birt 
var í Fréttablaðinu sunnu-
daginn 4. nóvember sl. Ég 
vil hér með hrósa þeim og 
þakka fyrir það. En umræða um 
þróunaraðstoð er þó lítils virði og 
jafnvel skaðleg ef hún er ekki laus 
við fordóma og rangfærslur. Ég segi 
þetta þar sem að mér fannst tónninn 
í umræddu viðtali afar neikvæður 
og frekar til þess fallinn að ýta undir 
sleggjudóma og ranghugmyndir um 
þróunarlönd og þróunaraðstoð en að 
stuðla að málefnalegri umræðu. 

Alhæfingar, sem þar var að finna 
og virðast byggðar á reynslu þeirra 
hjóna af því að lifa og starfa um eins 
árs skeið á einum stað í einu landi, 
fannst mér til þess fallnar að vekja 
þær hugmyndir hjá lesandanum að 
framtakslausir og spilltir Afríku-
búar standi með hendurnar útréttar 
og bíði eftir því að við Vesturlanda-
búarnir „dælum“ eða „ausum“ í þá 
peningum. Og ályktunin getur varla 
orðið önnur en sú að best sé að hætta 
„að gefa þeim peninga“. 

Það skal skýrt tekið fram að mér 
er fullkomlega ljóst að þróunar-
aðstoð er ekki ævinlega beint 
þangað þar sem þörfin er brýnust 
og að hún skilar alls ekki alltaf til-

ætluðum árangri. Það 
er almennt viðurkennt 
að of stór hluti þeirrar 
aðstoðar sem ætluð er 
Afríku fer í að greiða 
ráðgjöfum og starfs-
fólki þróunarstofnana. 
Matvælaaðstoð sem 
ekki er veitt til að bregð-
ast við neyðarástandi 
gerir líka oft meira 
ógagn en gagn því hún 
hefur neikvæð áhrif á 
innlenda matvælafram-

leiðslu. Þá er það hárrétt sem þau 
hjónin segja um mikilvægi þess að 
stutt sé við menntun, enda er það nú 
svo að nær allar þróunarstofnanir 
leggja mikla áherslu á að gera það. 

Ég held að raunveruleikinn sé 
annar og jákvæðari en mér finnst 
umrætt viðtal gefa til kynna. Í 
þróunarlöndum hafa almennt orðið 
verulegar efnahagslegar og félags-
legar framfarir á seinni árum og er 
Afríka þar ekki undanskilin. Mennt-
un og heilsufar fer víða batnandi. 
Það er ekki rétt sem fram kemur í 
viðtalinu við þau Sigríði og Sigurð 
að barnadauði hafi aukist í þróunar-
löndum. Á undanförnum árum og 
áratugum hefur sem betur fer 
dregið verulega úr honum, jafnvel í 
Malaví, en þó er hann ennþá skelfi-
legt vandamál. Orsakir og 
drifkraftar efnahagslegra og félags-
legra framfara eru auðvitað margar 
og samverkandi en umfangsmiklar 
nýlegar rannsóknir benda til þess að 
í löndum þar sem stjórnvöld halda 
skynsamlega á málum skili þróunar-
aðstoð verulegum árangri. 

Raunveruleikinn er líka því 
miður ansi flókinn. Rétt eins og í 
ríku löndunum hanga hlutirnir 
saman og verka hver á annan. Van-
nærð hungruð börn eða börn sem 
þjást af malaríu eiga erfitt með að 
einbeita sér og taka því ekki vel 
eftir í tímum. Ekki skánar ástandið 
ef þau hafa þurft að sækja vatn um 
langan veg áður en þau koma langa 
leið fótgangandi í skólann. Allt þetta 
á auðvitað við um kennarana. Þetta 
samhengi hlutanna má alls ekki 
gleymast. Vatn, vegir, næring, 
heilsa, menntun og ræktun mynda 
heild og eru grundvöllur lífsgæða. 

Þar sem ég hef búið og farið um 
Afríku hef ég hrifist af þrautseigju 
og dugnaði fólks sem mjög víða býr 
við svo sára fátækt og svo erfiðar 
aðstæður að það þarf dag hvern að 
berjast fyrir lífi sínu og barna 
sinna. Konurnar í Malaví eru mér 
t.d. mjög minnisstæðar þar sem 
þær bogruðu með léleg verkfæri á 
ökrunum í steikjandi hita, oft með 
smábörn bundin á baki sér. Þessar 
konur stóðu ekki iðjulausar með 
útréttar hendur og sníktu „ölm-
usu“. 

Ég vil að lokum benda á að 
þróunaraðstoð í formi peninga-
úthlutana er mjög lítill hluti alþjóð-
legrar aðstoðar. Og þegar talað er 
um að miklir peningar fari til 
þróunaraðstoðar í Afríku er hollt að 
hafa í huga að stríðsreksturinn í 
Írak kostar meira á hálfu ári en 
allar þjóðir heims verja á einu ári 
til þróunaraðstoðar við alla Afríku.

Höfundur er kennari.

Peningaaustur?

Það er gömul 
aðferð í pólitík að 

bera andstæðinginn 
hinum fáránlegustu 
sökum og láta hann 
svo hafa fyrir því að 
bera af sér óhróður-
inn. Þessa aðferð 
notar Ragnar Ólafur Magnús-
son vert á Q-bar í Ingólfsstræti 
þegar hann í viðtali við Frétta-
blaðið 1. nóv. sl. ásakar 
nágranna sína um fordóma 
gagnvart samkynhneigðum 
þegar þeir kvarta undan hávaða 
og ónæði frá gestum hans. 

Hann hefur haldið því fram í 
nokkrum viðtölum að verið sé 
að reyna að bola þeim burt 
vegna þess að gestirnir séu 
samkynhneigðir en staðreynd 
málsins er hinsvegar sú að 
síðan Q-bar opnaði hefur 
hávaðinn frá staðnum aukist 
til muna. Líklegasta skýringin 

fyrir því er sú sem 
Ragnar Ólafur til-
tekur sjálfur í við-
talinu, að 2-3.000 
manns skemmta 
sér þar um hverja 
helgi en það eru 
mun fleiri en sóttu 
fyrirrennara stað-
arins, Ara í Ögri, 
sem var fremur 
rólegur staður. 

Q-bar er í jaðri 
íbúðabyggðar og okkur íbúun-
um finnst nóg komið af hávaða-
sömum skemmtistöðum í Ing-
ólfsstræti, sem meðeigandi 
Ragnars Ólafs kallaði eftir-
sóttasta horn næturlífsins í 
öðru viðtali. Það var ástæðan 
fyrir undirskriftalista 
nágrannanna gegn löngum 
opnunartíma en ekki kyn-
hneigð gestanna. 

Íbúar miðbæjarins eru sein-
þreyttir til vandræða og mér 
er til efs að í öðrum borgar-
hlutum sé fordómalausara fólk 
enda höfum við þolað yfirgang 
veitingamanna meira og minna 
möglunarlaust á annan áratug. 
Ég held að málstaður homma 
og lesbía eigi á fáum stöðum 
meiri samúð en hér og þess 
vegna sárnar mér þegar 
Ragnar Ólafur notar slíkar 
smjörklípuaðferðir í málefna-
fátækt sinni.

Höfundur er íbúi í miðborginni.

Að bola burt hommum

...mér er til efs að í öðrum 
borgarhlutum sé fordóma-
lausara fólk enda höfum 
við þolað yfirgang veitinga-
manna meira og minna mögl-
unarlaust á annan áratug.
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„Frítt í Strætó fyrir námsmenn“ er 
athyglisverð tilraun borgaryfir-
valda til að blása lífi í almennings-
samgöngur. Slagorðið „frítt í 
strætó“ teiknað á plaköt í sósíal-
realískum stíl mun þó að öllum lík-
indum hrökkva skammt til að toga 
bifreiðaeigendur út úr kapitalísk-
um hversdeginum. Ástæðan gæti 
verið sú að 5.000 kr. afsláttur í 
strætó breytir ekki heimilisbók-
haldi þeirra sem þegar hafa ákveðið 
að reka bifreið. 

Líkja mætti „frítt í strætó“ við þá 
aðgerð að ætla að stemma stigu við 
drykkjuskap með því að bjóða upp 
á ókeypis djús á skemmtistöðum. 

Til þess að takast af 
alvöru á við vandann 
þarf að ráðast beint á 
rótina og hækka 
verðið á áfengi. 
Meðal partíljónið er 
aðeins tilbúið að eyða 
ákveðinni fjárhæð í 
áfengi á hverju 
kvöldi. Þannig mætti 
fækka þeim drykkj-
um sem það væri til-

búið að greiða fyrir og beina því að 
til dæmis hóflega verðlögðu kaffi 
sem ágætum valkosti. 

Hið sama gildir um samgöngur í 
Reykjavík. „Frítt í strætó“ er eins 
og djús á barnum sem meðal sam-
kvæmisljónið hefur ekki áhuga á 
að drekka jafnvel þótt það sé 
ókeypis. Áhrifaríkast er að auka 

kostnaðinn við notkun einka-
bifreiðarinnar jafnframt því að 
bjóða upp á góðan, hóflega verð-
lagðan strætó sem valkost. Ástæðan 
er sú sama og með partístandið að 
flestir hafa ákveðið hámark í huga 
sem þeir eru tilbúnir að greiða fyrir 
samgöngur í hverjum mánuði.

Niðurgreiðsla samfélagsins til 
bíleigenda er umtalsverð. Eftir því 
sem lóðaverð hækkar á þéttbyggð-
um svæðum gerist sú spurning 
áleitnari hvort forsvaranlegt sé að 
fletja hraðbrautarmannvirki út á 
stórum eftirsóttum lóðum. Eðlilegt 
væri að bíleigendur borguðu hæfi-
lega leigu af slíku landsvæði sem 
annars bæri rentur með öðrum 
hætti samfélaginu til heilla. Hið 
sama ætti að gilda um bifreiðar 
sem lagt er á dýrmætu landsvæði. 

Meðal bíll þekur um 10 fermetra af 
landi þegar honum er lagt. Hundr-
að þúsund íslenskir bílar þekja 
milljón fermetra. Miðað við leigu-
verð á húsnæði í miðborginni mætti 
rukka bíleiganda um fimmtán til 
tuttugu þúsund á mánuði fyrir að 
teppa verðmætt land. Loks mætti 
nefna almenn óþægindi og leiðindi 
sem fylgja umferð bifreiða fyrir 
aðra en þá sem nota þær. Hljóð- og 
loftmengun er hvimleið og jafnvel 
heilsuspillandi. Bið á umferðar-
ljósum og í umferðarteppum kostar 
þjóðfélagið mörg ársverk í minnk-
aðri framleiðni. Umferðargötur 
hefta og tefja umferð vegfarenda 
sem ekki nota bifreiðar. 

Í útópísku frjálsu markaðssam-
félagi mundi allur slíkur beinn sem 
óbeinn kostnaður velta yfir á bif-

reiðanotandann og hafa þar með 
áhrif á hvort hann teldi forsvaran-
legt að greiða fyrir ávinninginn af 
notkuninni. Íbúar flestra stórborga 
í heiminum hafa fyrir löngu svarað 
reikningsdæminu með kröfu um 
skilvirkt almenningssamgangna-
kerfi sem lágmarkar samfélags-
legan kostnað af samgöngum og 
hámarkar skilvirkni. 

Færri bílar á haus og gott almenn-
ingssamgangnakerfi eru skilyrði 
fyrir þróun og þéttingu Reykjavíkur 
í átt að 500 þúsund manna heims-
borg. Líklegt er að íslensk heims-
borg ráði úrslitum um það hvort 
Íslendingar haldi áfram að vera 
sérstök þjóð á öld alþjóðavæðingar-
innar.

Höfundur er námsmaður í 
Stokkhólmi.

Nú þegar eitt 
ár er liðið 

frá brottför hers-
ins vaknar sú 
spurning hvenær 
á að hefjast 
handa við hreins-
un gamalla hern-
aðarmannvirkja, t.d við Aðalvík, á 
Vestfjörðum, eða á Heiðarfjalli á 
Langanesi? Hér ætla ég að fjalla 
um gömlu herstöðina sem stendur 
á Straumnesfjalli við Aðalvík. 

Sú stöð hefur staðið auð siðan 
1959 og er ekki mikið augnakon-
fekt séð úr lofti. Þessi hús sem 
komu frá Hollandi í forsteyptum 
einingum standa þaklaus og rusl, 
svo sem brotajárn, allt í kring.  
Samkvæmt leynisamningi sem 
var gerður 1951, sömdu Kanar sig 
frá hreinsun. Þetta kom í ljós er 
leynd var lyft af þesum samningi 
skömmu eftir að herinn fór 2006. 
Slíkur samningur jaðrar við land-
ráð í mínum huga, en svona var 
þetta, þessir menn tóku hollustu 
við Kanann fram yfir föðurlands-
ást.

Mér eru Vestfirðir kærir, enda 
ættaður þaðan í föðurætt, því 
skora ég á Þórunni Sveinbjarnar-
dóttur, núverandi umhverfisráð-
herra, að beita sér fyrir því að 
gerð verði áætlun um hreinsun 
þessara ljótu kaldastríðs minnis-
merkja, og síðan verði hreinsun 
boðin út. Þarna þarf að brjóta 
niður og urða þessar steinbygg-
ingar og aðskilja járn frá og koma 
i förgun. 

Hvað mengun varðar, er mjög 
trúlegt að hún sé til staðar en mikil 
mengun var fylgifiskur Banda-
ríkjahers hvar sem hann hafði og 
hefur aðstöðu um víða veröld.

Hornstrandir eru náttúruperla 
sem sífellt fleiri ferðamenn, bæði 
innlendir sem erlendir kjósa að 
sækja heim.  Þarna er náttúru-
fegurð með eindæmum, mikið af 
fuglum og kyrrð fyrir þá sem vilja 
komast burt fra menguðum stór-
borgum. Skemmst er þess að 
minnast er goðsögnin mikla, rokk-
stjarnan Mick Jagger, sótti Vest-
firði heim. Umferð á þessar slóðir 
á eftir að stóraukast og því er 
brýnt að þvo þennan ljóta blett af 
Vestfjörðum.

Höfundur er bifreiðastjóri.

Hreinsað til 
eftir herinn

Milljón fermetrar af bílum



Halla Vilhjálmsdóttir er hæst-
ánægð með appelsínurauða 
kápu sem hún hafði mikið fyrir 
að eignast.

Halla reynir þessa dagana að bæta 
litríkum fötum í fataskápinn sinn 
og brjóta upp svarta litinn í lífi 
sínu. Hún hafði mikið fyrir því að 
eignast appelsínurauða kápu í stað 
þess að sitja uppi með svarta. 

„Ég er mjög hrifin af versluninni 
Coast í Smáralind og rak augun í 
appelsínurauða sixtís-kápu þar 
fyrir skemmstu. Þegar ég ætlaði að 
skella mér á hana komst ég að því 
að hún var frátekin í mínu númeri. 
Ég fór í fýlu og endaði á því að 
kaupa mér svarta,“ segir söng- og 
leikkonan Halla Vilhjálmsdóttir. 
Hún sá þó svo mikið eftir rauðu 
kápunni að hún tók þá svörtu ekki 
einu sinni upp úr pokanum. Hún 
segist svo hafa hringt í búðina báða 
dagana sem kápan var frátekin og 
endaði á því að mæta þangað korter 
fyrir sjö síðasta daginn til að athuga 
hvort hún yrði sótt. „Þegar fröken-
in lét ekki sjá sig fyrir lokun fékk 
ég að skipta þeirri svörtu,“ segir 
Halla. „Ég fékk þó pínu samvisku-
bit og sagði afgreiðslustúlkunni að 
ég myndi nú skila kápunni ef konan 
kæmi strax næsta dag.“ Halla seg-
ist svakalega ánægð með kápuna 
og finnst gaman að máta við hana 
húfur og hatta. 

Í Guildford-leiklistarskólanum í 
London, þar sem Halla stundaði 
leiklistarnám, var eingöngu leyfi-
legt að vera í svörtum fötum. „Þetta 
var eins konar skólabúningur og í 
raun alveg skiljanlegt því maður 
þarf að vera eins og óskrifað blað 
og erfitt að taka mark á manneskju 
í bleikum magabol,“ útskýrir Halla 
og átti hún ekkert nema svart í fata-
skápnum „Meira að segja lopapeys-
urnar sem mamma prjónaði á mig 
voru svartar.“ Í seinni tíð segist 
hún þó vera farin að velja litríkari 
föt.

„Þegar ég var lítil vildi mamma 
alltaf hafa mig í bleiku en ég var 
pabbastelpa, alin upp með tveimur 
bræðrum og tók það ekki í mál. Nú 
er ég loksins að finna bleiku stelp-
una í mér og langar til að vera svo-
lítið kvenleg. Ég ætla því að leggja 
úlpunum og vera í sætum og litrík-
um kápum,“ segir Halla sem er 
stödd í London þar sem hún er með 

annan fótinn og fer í ýmsar leiklist-
arprufur. „Ég er þó hvergi nærri 
farin og klakinn togar alltaf í mig,“ 
segir Halla en hún hefur nýlokið 

við að leika í sjónvarpsþáttunum 
Mannaveiðum sem verða sýndir á 
RÚV með vorinu.

Er að finna stelpuna í sér



Hlýjar og fallegar peysur eru 
órjúfanlegur hluti vetrarkomu 
og gott er að smeygja sér í þær 
þegar þörf er á að ylja sér. 

Peysur eru oft hrein listasmíð og 
gott er að hafa þær opnar svo auð-
veldlega megi bregða sér í þær og 
líka til að auka fjölbreytni í notk-
un. Flestir eiga sér einhverja 
uppáhaldspeysu og oftar 
en ekki er það einhvers 
konar golla eða jakka-
peysa sem auðvelt 
er að hendast í og 
úr. 

Peysur fást í 
ýmsum útfærsl-
um og eru þá til 
dæmis með 
bandi um mitt-
ið, tölum eða 
rennilás, 
munstraðar 
eða einlitar. 
Fjölbreytnin 
er töluverð 
og ættu því 
flestir að 
finna eitt-
hvað við sitt 
hæfi. Enn 
eru vetrar-
vörurnar að 
hrúgast inn í 
búðirnar og 
eykst því úrvalið af hlýjum 
peysum jafnt og þétt fram til 
jóla. 

Nytsamleg notalegheit

Handprjónasambandið
Laugavegi 64

Vinsælu JM

ullarvörurnar

 uttar á Laugaveginn

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS
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Það er að verða eins árviss viðburður hér í landi í nóvember og Bea-
ujolais nouveau-rauðvínið að H&M sendi frá sér tískulínu hannaða 
af einhverjum af frægustu tískuhönnuðum heims. Á eftir Karl Lag-
erfeld, Stellu McCartney og Viktor og Rolf er röðin komin að ítalska 
hönnuðinum Roberto Cavalli. Cavalli sem er 66 ára stendur í stór-
ræðum en hann opnaði nýlega tískuhús á Avenue Montaigne, dýrustu 
götu Parísar. Þótt vissulega sé ekki sami æsingurinn í gangi eins og 
fyrir þremur árum þegar tískulína Karls Lagerfeld kom í búðir 
H&M og viðskiptavinir biðu í röðum fyrir utan og slógust um flík-
urnar, þá var vissulega líf í tuskunum hjá H&M á fimmtudaginn. Á 
laugardagskvöld var ekkert eftir frá Cavalli nema hlébarðamun-
straðar sokkabuxur. Kannski borgarbúar hafi notað síðasta tæki-
færið til að gleyma daglegu hugarangri og verslað, því frá því á 
þriðjudagskvöld eru almenningssamgöngur lamaðar í borginni og 
flestir hafa um annað að hugsa en tískuna. 

Roberto Cavalli er einn þeirra ítölsku hönnuða sem eru uppteknir 
af „bimbó-stílnum“ líkt og Dolce & Gabbana og Versace, svo ein-
hverjir séu nefndir. Kjólarnir eru ermalausir og opnir niður að 
brjóstum (niður að nafla liggur mér við að segja) gjarnan með dýra-
munstri, til dæmis hlébarða- og sebramynstri sem er sérkenni 
Robertos Cavalli. Aðrir eru þaktir gylltum pallíettum. Með svörtum 
buxum er boðið upp á ermalausa silfraða toppa. Karlarnir eru hins 
vegar kappklæddir, meðal annars í smóking sem er tilvalinn fyrir 
hátíðarnar sem eru á næsta leiti eða í hálfsíðri jakkapeysu með belti 
úr grófu prjónaefni og skyrturnar eru svartar. Í herralínunni eru 
tuttugu flíkur í boði en tuttugu og fimm í dömulínunni auk undirfata 
sem eiga að vera sexí fyrir jólin. 

Verðið á tískulínu Cavallis hjá H&M er hærra en þekkst hefur til 
þessa en kjólar Cavallis kosta upp í þrjú hundruð evrur og herra-
jakkar á um hundrað evrur. Hins vegar segja þeir sem vel þekkja til 
að frágangur sé vandaðri en áður. Þannig vill fyrirtækið ekki aðeins 
skapa sér tískulegri ímynd heldur um leið auka gæði vörunnar. Sést 
hefur til viðskiptavina sem kaupa eins mikið og hægt er af tískuvör-
unum sem síðar eiga sjálfsagt eftir að sjást til sölu á netinu á marg-
földu verði, þannig geta þeir sem ekki náðu í eitthvað af góssinu 
fengið í það minnsta eina flík. 

H&M er í fullu fjöri á sextíu ára afmælisári sínu en verslanakeðj-
an, sem rekur 1.400 búðir í 28 löndum, velti 1.188 milljörðum evra á 
síðasta ári og skilaði rúmlega 80 milljörðum evra í hagnað. Ekki að 
undra að keðjan geti keypt sér eins og einn tískuhönnuð.



Auður Björg Jónsdóttir og 
Þórður Torfason stunda her-
þjálfun í Heilsuakademíunni 
í Egilshöll. Þau hlutu titilinn 
hermaður ársins hvort í sínum 
flokki í keppni sem haldin var 
á dögunum. 

„Það er gott að fá útrás fyrir 
hreyfiþörfina hér og byggja sig 
upp,“ segir Þórður þegar hann og 
Auður eru tekin tali eftir keppn-
ina. Hann kveðst vinna kyrrsetu-
vinnu sem kerfisstjóri hjá Össuri 
og stunda herþjálfunina með tólf 
manna hópi úr því fyrirtæki tvisv-
ar í viku í hádeginu. „Það var 
heilsuvika hjá Össuri fyrir ári og 
þar kynnti Heilsuakademían starf-
semi sína. Við fórum í prufutíma 
og leist svo vel á að við höfum 
verið hér síðan. Það verður fíkn að 
taka hraustlega á því alltaf líður 
manni vel þegar maður er búinn 
að vera á góðri æfingu,“ segir 
Þórður sem áður kveðst hafa farið 
í tækjasali og prófað spinning auk 
þess að hafa spilað körfubolta frá 
því hann var pjakkur.

Auður Björg er lögmaður og 
kennir eitt lögfræðifag í Háskóla 
Íslands. Hún mætir sjö á morgn-
ana í herþjálfunina í Heilsuaka-
demíunni sem hún byrjaði að 
stunda í janúar síðastliðnum. 
Kveðst hafa labbað framhjá 
Heilsuakademíunni á hverjum 
morgni á leið sinni í Orkuverið, 
séð fólkið að æfa sig í herþjálfun-
arbrautinni og fundist hún spenn-
andi. „Ég held ég hafi æft á hverri 
einustu líkamsræktarstöð á höfuð-
borgarsvæðinu en hef hvergi fest 
svona lengi. Þetta er frábær stað-
ur að æfa á, því fyrir utan góðar 

æfingar þá er hann svo heimilis-
legur. Algerlega besta stöðin,“ 
segir hún og lýkur miklu lofsorði á 
þjálfarana sem finni alltaf nýjar 
æfingar og þrautir svo útkoman 
verði ótrúlega fjölbreytt. „Nú er 
ég búin að vera næstum í ár og 
aldrei hafa tveir tímar verið eins,“ 
segir hún. Þórður er sama sinnis. 
„Það er einn þjálfari með hópinn 

hverju sinni og hann skipuleggur 
æfingarnar fyrirfram. Þær eru 
mjög alhliða og það er tekið á bók-
staflega öllum vöðvum líkamans,“ 
segir hann. „Ég er enn að fá harð-
sperrur því endalaust virðist vera 
hægt að pína mann meira og láta 
mann finna fyrir vöðvum sem 
maður vissi ekki af áður.“ 

Engir tveir tímar eins

Holdugar konur eru greindari 
og betri til undaneldis en tálg-
aðar kynsystur þeirra.

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
bandarískrar rannsóknar sem tók 
til 16 þúsund kvenna. Því þrýstn-
ari sem konurnar voru, því betur 
gekk þeim í vitsmunalegum próf-
um og börnum þeirra líka. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
eru birtar í Evolution & Human 
Behavior, en þar segir að eftir því 
sem mjaðmir kvenna eru hold-
meiri því greindari séu þær. Er 
talið að fita á mjöðmum innihaldi 
Omega-3 fitusýrur, sem bæta and-
lega getu kvenna, sem og barna 
þeirra strax á meðgöngu.

Niðurstöðurnar styður gáfulegt 
atgervi einnar frægustu konu 
Bretlands, sem gagnrýnd er fyrir 
þrýstinn líkama, en það er sjón-
varpskokkurinn Nigella Lawson 
sem útskrifaðist með hæstu 
einkunn frá háskólanum í Oxford.

En þótt karlar ættu að kjósa 
breiðar mjaðmir, er sú ekki raunin 
samanborið við það sem hæst 
trónir á óskalista þeirra. 

Holdugar 
greindari

Harðfiskur er hollur*
*Samkvæmt nýrri skýrslu Matís er 

harðfiskur enn hollari en áður var 
talið, prótínríkur og inniheldur 
vítamín og bætiefni sem eru 
nauðsynleg fyrir líkamann.

Fæst í Bónus og Inspired (Flugstöðinni)

Leyndarmálið
um langlífi Íslendinga komið fram!

Tilbúinn réttur sem nærir líkama og sál.
Smjörbaunir og grænmeti í flauelsmjúkri
hnetu, kókos og engifersósu.

Gado Gado



Veggir ganga í gegnum tísku-
strauma, eins og hvað annað 
í efnisheiminum, og nú vilja 
Íslendingar leður-, gler- og 
steinklædda veggi í híbýli sín.

„Landslagið hefur mikið breyst á 
stuttum tíma og til dæmis er vegg-
fóður, sem var ofsalega vinsælt 
fyrir mjög svo stuttu, svo til dottið 
upp fyrir,“ segir Kristín Guð-
mundsdóttir, innanhússarkitekt 
hjá Innark í Hafnarfirði.

„Veggir eru orðnir meira stofu-
stáss, einir og sér, í bland við hefð-
bundna veggi sem eru einfaldari, 
hreinni og skrautmunalausari en 
áður. Áður höfðu þeir fátt nota-
gildi annað en að vera bakland 
stofusófa og mynda, en nú eru þeir 
orðnir innanstokksmunir í sjálfu 
sér. Efnismiklar klæðningar, eins 
og sandblásið eða sprautulakkað 
gler er sett á heilu veggina, mikið 
er um viðarklæðingar á borð við 
parkett og grófari við, en alltaf í 
bland með köldu efni líka til að 
forðast kántrí-yfirbragð, og leður-
bólstraðir veggir eru það nýjasta,“ 

segir Kristín um nýjustu vegg-
tískuna.

„Hefðbundin málning, vegg-
fóðrun og annað heimaföndur 
hefur vikið fyrir íburðarmiklum 
veggjum með mikið notagildi. 
Aðrir veggir sem ekki eiga að hafa 
„décor“-gildi eða einhverja 
„fúnksjón“ eru látnir standa ein-
faldir og málaðir. Veggsjónvörp 
eru að verða algengari og mikið 
atriði að koma þeim á veggi svo 
fallegt sé. Því er tískan nú að 
skreyta í kring með til dæmis leð-
urflísum eða leðurbólstrun svo 
festingar sjáist ekki, og mikið 
verið að þykkja veggi og hólfa 
fyrir hátalara, flakkara, hljóm-
flutnings- og sjónvarpstæki, en 
einnig listaverk og skápa, sem 
falla inn í veggina. Veggur verður 
því skraut til að ramma inn alls 
kyns hluti; vegna þess að fólk er 
að minnka við sig í mublum,“ segir 
Kristín og staðfestir að naum-
hyggjan sé enn við lýði í innan-
hússhönnun íslenskra heimila.

„Áður voru skenkir og skápar 
upp við veggi heimilanna en nú 
kýs fólk að hafa fá húsgögn í 

sínum vistarverum og kannski 
bara einn sófa og flott borð í stofu. 
Í innanhússmálun eru jarðvegslit-
ir úr kaldri, íslenskri náttúru vin-
sælastir; brúnir tónar með gráu í, 
og allt frekar muskulegt, en með 
hvítum og svörtum lit, stáli og 
gleri verður útkoman hlýleg og 
mjúk,“ segir Kristín, sem tekur 
fram að ekki sé slátrað tíu nautum 
til að leðurklæða veggi nútíma-
mannsins.

„Það „leður“ sem mest er notað 
er verksmiðjuframleitt en hefur 
sömu áferð og öndun og ekta leður. 
Svart, hvítt og brúnt leður er vin-
sælast, en einnig fiskroð og önnur 
náttúruleg efni á veggi,“ segir 
Kristín og tekur fram að flísar séu 
sígildur kostur á veggi.

„Flísar á bað og eldhús eru 
klassík, en æ vinsælla er að flísa-
leggja veggi í stofum, göngum og 
svefnherbergjum. Drápuhlíðar-
grjótið er fallegt þar sem það enn 
finnst í gömlum húsum, en það er 
enginn að leita að slíkum lausnum 
núna, heldur vill fólk stórar stein-
flísar í bland við mósaík, þar sem 
það á við.“ 

Fiskroð og leður á veggi

Salerni með
hæglokandi setu

kr. 9.900.-

Skútuvogi 4  -  s. 525 0800
Baðdeild Álfaborgar

Magnaða moppuskaftið
Dagar skúringafötunnar eru taldir Alltaf tilbúið til notkunar

Gólfin þorna á augabragði

Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan - Byko - Pottar og prik Akureyri - Áfangar Keflavík - Fjarðarkaup - Parket og gólf - 
Eyjatölvur - Miðstöðin Vestmannaeyjum - Litabúðin Ólafsvík - Skipavík Stykkishólmi -  Rými -
SR byggingavörur Siglufirði - Rafsjá Sauðárkróki - Nesbakki Neskaupsstað - Núpur Ísafirði -
Vélaleiga Húsavíkur. Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.



Mercedes-Benz
Vito Mitxo 4x2

Til afhendingar 
strax

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.
Langur, sjálfskiptur, 184 hö, 
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.

Langur, sjálfskiptur, 150 hö, 
5 manna sendibíll.

Einnig fáanlegur í öðrum lengdum 
og fjórhjóladrifinn.

Verð 3.350.000* kr. án vsk.

Sjálfskiptur, 150 hö, 8 manna bíll, 
olíumiðstöð, rafmagnsopnun á 
hliðarhurð, topplúgur, 16 tommu 
álfelgur.
Hentar mjög vel til leigubílaaksturs 
og sem hjólastólabíll.

Verð 7.100.000* kr. með vsk.

Til leigubílstjóra:
Verð 5.500.000* kr. með vsk.

Til einstaklinga vegna aksturs 
á fötluðum:
Verð 4.800.000* kr. með vsk

Mercedes-Benz
Vito 4x4

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll
Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö, 
3 manna.
Verð 3.850.000* kr. án vsk.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Guðrún Gunnarsdóttir
vill fleiri græn svæði
BLS. 6
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Reyni Carli Þorleifssyni bak-
ara var ekki spáð góðu gengi 
þegar hann opnaði bakarí á 
Dalvegi í Kópavogi. Nú eru 
bakaríin orðin þrjú og svo 
getur farið að hann opni það 
fjórða í Bandaríkjunum er fram 
líða stundir. 

Reynir Carl Þorleifsson bakari 
hefur séð Kópavogsbúum fyrir 
kökum og kræsingum síðan árið 
1994, en þá hóf hann rekstur á 
bakaríinu Reynir bakari á Dalvegi 
4 ásamt eiginkonu sinni, Jennýju 
Þóru Eyland. Margir spáðu bakar-
íinu reyndar skammlífi og þá helst 
vegna staðsetningar. En áhætt-
an borgaði sig og nú eru bakaríin 
orðin þrjú.

„Ég var búinn að hvíla mig á 
bakstri í nokkur ár, en fann þörf-
ina að nýju og fór að skoða skipu-
lagið í Kópavogi. Þá sá ég að Dal-
vegur yrði aðalæð í Kópavogi í 

framtíðinni. Svo fann ég hérna hús 
í hverfinu sem stóð autt og falað-
ist eftir því að fá það leigt. Þá var 
bara hlegið að mér, þar sem hér 
var ekkert í kring,“ rifjar Reyn-
ir upp.

Ekki stóð þó á því að Reynir 
fengi húsnæðið leigt undir starf-
semina og þremur árum eftir 
opnun keypti hann það. Fyrstu 
árin virtust hrakspárnar þó ætla 
að rætast því ekki var sála á kreiki. 
Til marks um það segir Reynir eig-
inkonuna, sem sinnti afgreiðslu-
störfum, aldrei hafa prjónað jafn 
margar lopahúfur um ævina.

„Þetta breyttist síðan með bygg-
ingu Smáratorgsins,“ heldur hann 
áfram „Þá fór allt á fullt skrið og 
nú eru viðskiptin alltaf að aukast. 
Svo hefur byggð risið hér í kring, 
sem breytti ýmsu.“

Aðspurður hvað Kópavogsbúar 
séu helst sólgnir í, svarar Reyn-
ir að það séu ekki sætindin eins 
og margan gæti grunað, heldur 
brauðin. „Þau njóta vaxandi vin-

sælda. Við erum alltaf að auka 
fjölbreytnina og bjóðum nú upp 
á speltbrauð og alls kyns korna-
brauð. Fyrir fimmtán árum þýddi 
ekki að bjóða fólki slíkt. Nú eru 
brauðin aðalsöluvaran.“

Innflutt vara er í algjöru lág-
marki í bakaríinu enda segist 
Reynir vilja skapa sér sérstöðu 
með því að baka flest á staðnum. 
Svo virðist sem bragðið hafi hrifið 
þar sem Reynir rekur nú tvö bak-
arí í Kópavogi, en hitt er í Hamra-
borg, og það þriðja á Flórída í 
samstarfi við fleiri. Var það opnað 
í vor við ágætis undirtektir. „Við 
ætluðum að fara út í heilsuvöru en 
Bandaríkjamenn eru miklir sæl-
kerar; fara í kleinuhringi á morgn-
ana, ólíkt okkur sem kaupum rún-
stykki og brauð. Þeir eru þó hrifn-
ir af ýmsu hjá okkur.“

Að svo sögðu má Reynir ekki 
vera að því að spjalla lengur. Það 
er brjálað að gera á Dalvegi og 
síðan er bakarinn að undirbúa ferð 
til Bandaríkjanna sem gæti leitt 

til þess að hann opnaði þar annað 
bakarí. Hann vill þó ekki fara 
nánar út í það að sinni, en lofar að 
láta vita hvaða stefnu málin taka. 

- rve

Áhættan margborgaði sig
Hjónin Reynir Carl Þorleifsson bakari og Jenný Þóra Eyland reka bakaríið Reyni bakara í Kópavogi. Flestir spáðu því skammlífi en þær hrakspár gengu ekki eftir og hafa þau 
hjónin ekki undan við að afgreiða alls kyns kræsingar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hillurnar svigna undan alls konar kræs-
ingum, þar á meðal rjómakökum og 
öðrum sætindum.

Í Kópavogi eru starfrækt tvö fé-
lagsheimili þar sem félagsstarf 
aldraðra fer fram. Félögin heita 
Gjábakki og Gullsmári og er opið 
frá klukkan 9 til 17 alla virka 
daga.

Þar er hægt að setjast niður 
yfir kaffibolla og heimabökuðu 
meðlæti, lesa dagblöðin, horfa á 
sjónvarp, hlusta á útvarp og ræða 
málin.

Þá er einnig boðið upp á fjöl-
breytt félags- og tómstundastarf 
og má þar nefna Söngvini, sem er 
kór aldraðra í Kópavogi, handa-
vinnu, líkamsrækt og áhugamanna-
hópa þar sem fólk með ákveðin 
áhugamál vinnur á sínu sviði. 

Hádegisverður er framreiddur 
frá 11.40 til 12.20 alla virka daga 
en hann þarf að panta fyrir klukk-
an 10. Eins er hægt að fá hádegis-
mat sendan heim.

Félagsheimilin eru opin fólki á 
öllum aldri, óháð félagsaðild, en 
sú starfsemi sem er niðurgreidd 
er eingöngu ætluð eldra fólki sem 
búsett er í Kópavogi. - ve

Félagsstarf 
aldraðra

Hægt er að fá útrás fyrir áhugamálin í 
Gullsmára, félagsmiðstöð fyrir aldraða 
sem rekin er í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óhætt er að segja að dagskráin í 
tónlistarhúsinu Salnum í Kópavogi 
hafi verið með fjölbreyttara móti í 
nóvember og þar virðist ekki ætla 
að verða neitt lát á. 

Meðal þess sem boðið verð-
ur upp á í mánuðinum eru hljóm-
sveitin Mannakorn, sem spilar í 
kvöld, 15. nóvember, söngtónleik-
ar með lögum Atla Heimis Sveins-
sonar við ljóð Jónasar Hallgríms-
sonar, þar sem flytjendur verða 
Hulda Björk Garðarsdóttir sópran-
söngkona og Eyjólfur Eyjólfs-
son tenór, útgáfutónleikar Leone 
Tinganelli, píanótónleikar Liene 
Circene, Fagott í forgrunni og 
fleira.

Ekki verður slegið slöku við 
í desembermánuði en þá verður  
boðið upp á einleikslög eftir Jón 
Ásgeirsson tónskáld og tónleikana 
„… víst er Albeniz betri en Bach 
…“ með Jóni Guðmundssyni gítar-
leikara.

Það er því um að gera að kíkja á 
einhvern af hinum fjölbreyttu og 
skemmtilegu dagskrárliðum sem 
Salurinn hefur upp á að bjóða.

- hs 

Eitthvað fyrir 
alla í nóvember

Margt er á döfinni hjá Salnum í Kópa-
vogi þar sem allir ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi.

Hér má sjá kvennasveit Gerplu en meðlimir í félaginu stóðu sig með glæsibrag á 
alþjóðlega mótinu Malar Cup sem fór fram í Stokkhólmi á dögunum.

Iðkendur úr meistarahópi í 
áhaldafimleikum í íþrótta-
félaginu Gerplu í Kópavogi 
þóttu standa sig með sóma á 
alþjóðlega mótinu Malar Cup 
sem haldið var í Stokkhólmi 
fyrir skemmstu. Heimamenn 
mega vera stoltir af sínu 
fimleikafólki.

Iðkendur úr meistarahópi í 
áhaldafimleikum hjá Ger-
plu stóðu sig með glæsibrag á 
alþjóðlega mótinu Malar Cup 
í Stokkhólmi á dögunum. Átta 
strákar og fimmtán stúlkur 
kepptu á mótinu og unnu stúlk-
urnar til silfurverðlauna í liða-

keppninni en alls tóku 24 lið þátt 
í mótinu.

Thelma Rut Hermannsdóttir 
varð önnur í fjölþraut á mótinu 
og var önnur tveggja sem náðu að 
komast í úrslit á öllum áhöldum. 
Hún vann til bronsverðlauna á tví-

slá og hafnaði í fjórða sæti á gólfi 
og slá, auk þess að verða í fimmta 
sæti í stökki. 

Sigrún Dís Tryggvadóttir varð í 
sjöunda sæti í fjölþraut og komst í 
úrslit bæði á gólfi og slá þar sem 
hún hafnaði í sjötta og fimmta 

sæti. Þá komst Harpa Dögg Stein-
dórsdóttir í úrslit á tvíslá og 
náði þar fimmta sæti. Loks náði 
Linda Björk Árnadóttir frábær-
um árangri á mótinu miðað við að 
keppa þar á sínu fyrsta alþjóðlega 
móti og náði sjötta sætinu í stökki.

Strákarnir voru með tvö lið á 
mótinu og lentu í sjöunda og fjór-
tánda sæti í liðakeppninni. 

Ingvar Jochumsson vann brons-
verðlaun í fjölþraut og varð sjötti 
í fjölþraut og félagi hans Magnús 
Jónasson varð í sjötta sæti í fjöl-
þraut.

Árangur Gerplu á mótinu var 
því allur til fyrirmyndar og stóðu 
íslensku keppendurnir sig með 
miklum glæsibrag. Nánar á vef-
síðu Gerplu, www.gerplu.is. - sig

Góður árangur Gerplu
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Til stendur að setja nýtt 
hjólabrettasvæði upp sunn-
an við íþróttahúsið Smárann 
og Fífuna. Svæðið er unnið 
út frá tillögu garðyrkjustjóra 
Kópavogs sem bæjarráð hefur 
samþykkt.

„Þetta er í raun malbikaður platti, 
svipaður þeim í Seljahverfi við 
Breiðholtsbrautina. Frekar slétt, 
malbikað svæði þar sem gott er að 
renna á brettum og öðru og ekkert 
sem truflar. Mikil áhersla verður 
lögð á góða lýsingu. Síðan eru hug-
myndir uppi um að þarna verði 
haldin einhvers konar brettamót 
næsta vor.“

Þetta segir Friðrik Baldursson, 
garðyrkjustjóri Kópavogsbæj-
ar, um nýtt hjólabrettasvæði sem 
bærinn ætlar að láta reisa sunnan 
við íþróttahúsið Smárann og Fíf-
una upp úr áramótum ef veður 
leyfir. Sem stendur er verið að 
undirbúa svæðið fyrir komu tækj-
anna, sem notuð verða til bretta-
iðkunar, en verið er að setja þau 
saman erlendis.

Kópavogsbær bætist þar með 
í ört stækkandi hóp bæjarfélaga, 

sem hafa tekið fullbúin hjóla-
brettasvæði í notkun. Nægir 
þar að nefna Akureyri og Sel-
tjarnarnes. En spurning vakn-
ar af hverju Kópavogsbær hafi 
fyrst núna ákveðið að samþykkja 
hjólabrettasvæði þar sem íþrótt-
in hefur verið stunduð hérlendis 
árum saman.

„Það er nú ekki fyrr en á síðustu 
árum sem alvöruvellir hafa verið 
búnir til,“ svarar Friðrik. „Hér 
var settur upp rampur í kringum 
árið 1990. Hann entist hins vegar 
ekki neitt og var á endanum fjar-
lægður ónýtur. Svo voru frum-
stæð tæki til brettaiðkunar, rör 
og rampur og þess háttar, niðri 
við bílastæðið hjá Kópavogsvelli. 
Það var tekið út af Landsmótinu 
og ekkert sett í staðinn. Hér var 
því ekkert brettasvæði.“

Að sögn Friðriks varð þessi 
skortur til þess að nokkrir dreng-
ir tóku sig saman og fóru á fund 
bæjarstjóra og óskuðu eftir 
brettasvæði.

„Bæjarstjórinn bað mig að 
skoða málið og ég kom síðan með 
tillögu að staðsetningu, sunnan 
við Fífuna og Smárann og við hlið-
ina á gervigrasvelli, en við höfum 
sett slíka velli upp fyrir alla skóla 

bæjarins. Tillagan að svæðinu 
var síðan samþykkt af bæjarráði 
Kópavogs.“

Hjólabrettasvæðið mun ekki 
aðeins koma að góðum notum 
fyrir hjólabrettaiðkendur, heldur 
mun það nýtast vel fyrir reiðhjól, 
línu- og hjólaskauta. Það verður 
opið allri fjölskyldunni en Frið-
rik á þó frekar von á að yngri kyn-
slóðirnar nýti sér aðstöðuna held-
ur en þær eldri.

„Hefurðu séð marga yfir fimm-
tugt á bretti?“ spyr hann og hlær. 
„Ekki ég og auk þess held ég að 
það gæti beinlínis verið hættu-
legt. Sérstaklega fyrir fólk sem er 
komið með beinþynningu og þess 
háttar.“

Blaðamanni liggur þá forvitni á 
að vita hvort Kópavogsbúar megi  
ekki vænta þess að sjá garðyrkju-
stjórann sinn taka smá snúning á 
svæðinu?

„Nei, ekki sjens,“ svarar Frið-
rik að bragði. „Ég er svo klauf-
skur og nokkuð viss um að ég 
myndi brjóta mig við það eitt að 
stíga á bretti,“ segir hann hlæj-
andi og bætir við að hann eftirláti 
frekar syni sínum slíkar kúnstir. 
Sá sýni nokkuð góða takta á hjóla-
brettinu. - rve

Fullkomið hjólabrettasvæði

 Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóri Kópavogsbæjar, sunnan við íþróttahúsið Smárann og Fífuna þar sem til stendur að reisa 
hjólabrettasvæði. Að hans sögn mun það verða opið öllum sem vilja og einnig nýtast vel fyrir reiðhjól, línu- og hjólaskauta.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í leikskólanum Kór í Kópavogi 
er lögð áhersla á heilsueflingu 
eins og í fleiri leikskólum í 
bænum.

Friðarlundur, Gleðilundur, Gæða-
lundur, Kærleikslundur, Tryggðar-
lundur og Vinarlundur eru nöfn á 
deildum heilsuleikskólans Kórs við 
Baugakór 25 í Kópavogi. Áhersl-
an þar er á heilsueflingu eins og í 
fleiri leikskólum bæjarins og kjör-
orðið er hið gamalkunna og sígilda 
slagorð „heilbrigð sál í hraustum 
líkama“.

 Heilsuskólinn Kór varð eins árs 
í júní í sumar en börnin sem þar 
dvelja eru frá 18 mánaða aldri til 6 
ára. Um það bil 20 börn eru á hverri 
deild og þeim er skipt eftir aldri. 

Kór er einkarekinn leikskóli af 
verktakanum RV-ráðgjöf. Þar gilda 
í meginþáttum sömu reglur og í 

öðrum leikskólum Kópavogs og 
fylgt er sömu gjaldskrá. Boðið er 
upp á sveigjanlegan vistunartíma 
og getur hann verið frá fjórum upp 
í níu tíma.

Einnig er hægt að kaupa svokall-
aða opnun og lokun sem er 30 mín-
útur fyrir og fram yfir umsamdan 
vistunartíma.

- gun

Heilsuefling í leikskólanum Kór

Þessi unga stúlka ber örugglega holla fæðu fyrir sína gesti eins og venjan er í heilsu-
leikskólanum Kór.

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Fr
u

m

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Litir í miklu úrvali

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn 
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

VÖRUBÍLAVARAHLUTIR
SCANIA, VOLVO OG MAN

G.T. ÓSKARSSON
VESTURVÖR 23, 200 KÓPAVOGUR

SÍMI 554 6000
www.islandia.is/scania



Holtasmári 1 - til útleigu 
Vandað skrifstofu- og verlsunarhúsnæði

Eignamiðlun hefur verið falið að annast útleigu á um 3400 fm 
í húsi sem er mjög vel staðsett og þekkt. 

Um er að ræða hluta jarðhæðar sem er mjög gott verslunar-
rými, 5., 6 ,7. og 8. hæð hússins. Á 5.,6. og 7. hæð eru skrif-
stofur, fundarsalir, snyrtingar og eldhús. 

Á 8. hæð er stór matsalur, vinnusalir, fundarsalur, o.fl. Hæðin 
gæti einnig hentað sem skrifstofur. Mjög stórar svalir eru á 8. 
hæðinni en á öðrum hæðum eru einnig góðar svalir. 

 Á jarðhæð er gott verslunarrými. Fjöldi bílastæða er við húsið, 
m.a. í bílageymslu.  Húsnæðið verður laust um næstu áramót. 

Allar nánari upplýsingar gefa Þorleifur St. Guðmundsson 
og Hákon Jónsson  löggiltir fasteignasalar á Eignamiðlun. 

Síðumúla 21, 108 Reykjavík
Sími 588-9090 • Fax. 588-9095
http://www.eignamidlun.is
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Söngkonan og dagskrár-
gerðarmaðurinn Guðrún 
Gunnnarsdóttir á heima í 
Kópavogi og hefur sterkar 
skoðanir á bænum. Hún vill 
sjá meiri fjármunum varið í 
menntakerfi og fleiri græn 
svæði en færri blokkir. Engu 
að síður vill hún hvergi annars 
staðar búa.

„Ég hef búið hér alla ævi. Flutti 
í burtu í þrjú ár í heildina séð 
og átti þá heima á Akureyri og í 
Reykjavík. Eftir það hef ég búið 
hér með börnin mín, sem eru nú 
Kópavogsbúar. Maðurinn minn er 
úr Reykjavík en mér hefur líka 
tekist að gera hann að Kópavogs-
búa,“ segir Guðrún hlæjandi um 
mann sinn Valgeir Skagfjörð leik-
ara.

Guðrún segir það hafa verið 
gott að alast upp í Kópavogi og 
svo sé enn þótt bærinn hafi tekið 
miklum breytingum í seinni tíð. 
„Ég fór sem krakki í sendiferð-
ir í lakkrísgerðina Drift, þar sem 
Smárinn er nú, og keypti lakkrís 
í kílóavís fyrir mömmu og skyld-
menni úti á landi. Svo keypti 
maður egg af konu í Suðurhlíðun-
um og gjafavöru í Siggubúð, í bíl-
skúr þar sem Samúel Örn og Ásta 
B. Gunnlaugsdóttir búa nú. Frek-
ar langt ferðalag fyrir litla mann-
eskju. En þetta er allt saman farið 
í dag.“

Guðrún var ekki há í loftinu 
þegar hún var farin að þekkja 
bæinn eins og lófann á sér og sú 
þekking jókst þegar hún byrjaði 
í bæjarvinnunni. „Ég malbikaði 
hér göturnar, svo ég veit nánast 
hvar allar götur eru í Kópavogi,“ 
segir hún hlæjandi og bætir við 
að hún hafi unnið talsvert fyrir 
bæinn. Flokkað póstinn um jólin 
og fleira.

Eins og fyrr sagði flutti Guð-
rún um tíma úr Kópavogi og var 
það ekki fyrr en hún hafði eign-
ast eigin fjölskyldu að hana lang-
aði aftur á heimahagana. „Þá bjó 

ég á Skólavörðustíg og fannst það 
fáranlegar aðstæður fyrir tvö lítil 
börn,“ segir hún. „Mér fannst svo 
mikið vesen að klæða þau upp og 
þurfa að fara niður í Hljómskála 
til að nálgast einhver græn svæði. 
Þess vegna flutti ég í Smárann í 
Kópavogi. Hverfið var nýtt, allt 
fullt af engjum, fíflum, bílastæð-
um og rólegt um að vera. Þar 
bjuggum við í tólf ár áður en við 
fluttum í gamla austurbæinn.“

Guðrún er ánægð í austurbæn-
um og segist ekki einu sinni geta 
hugsað sér að flytja í vesturbæ-
inn, þótt henni þyki vænt um hann. 
Sérstaklega þótti henni það afleit 
hugmynd þegar til stóð að gera 
gagngerar breytingar á Kársnesi. 

En þrátt fyrir ánægju með um-
hverfið segist hún engu að síður 
sakna grænna svæða, sem fækki á 
meðan blokkum fjölgar, og finnst 
mikilvægt að halda í þau.

„Það er eins og menn sjái ekki 
nógu langt fram í tímann, held-
ur vilji bara græða sem mest á 
landinu sem eftir er. Mér finnst 
fáránlegt að reisa eitthvað hærra 
en þrjár hæðir á Íslandi. Á meðan 
er ekki nógu miklum fjármunum 
varið í innra líf bæjarins,“ segir 
Guðrún og er greinilega mikið 
niðri fyrir.

„Til dæmis má bæta þjónustu 
í skólum hvað börnin varðar og 
verja meiri fjármunum í innra 
starf. Ég man bara eftir því sem 

krakki þegar ég byrjaði að æfa 
hand- og fótbolta með Breiða-
bliki, að það kostaði nánast ekki 
neitt. Kópavogur gekk náttúru-
lega undir nafnin félagsmálabær 
og ekki að ósekju. Hér ríkti mikil 
jafnaðarstefna og það var séð til 
þess að börn og unglingar hefðu 
það gott.

Ég sakna þess í allri uppbygg-
ingunni. Það koma upp ýmis 
vandamál hjá börnum og ungling-
um þegar bæjarfélög vaxa hratt. 
Það mætti alveg verja meira fé 
í að leysa úr því í skólastarfinu, 
ásamt því að gera listgreinum 
hærra undir höfði. Svo má alltaf 
gera betur við eldri borgara. Vilj-
ann vantar ekki en það þarf mann-

afla til að koma þessu til skila. 
Menn hafa svolítið gleymt sér í 
steinsteypunni,“ segir hún.  

Á heildina litið er Guðrún þó 
sátt og segir einstaka samkennd 
ríkja í bænum. „Andinn er mjög 
góður og ekki óalgengt að fólk 
spjalli hvað við annað úti í búð. 
Þetta er svo mikill bær, öfugt við 
það sem margir halda. Alls ekkert 
úthverfi eins og Kópavogur hefur 
gjarnan verið stimplaður.“

Guðrún segist efast um að 
flytja úr bænum, að minnsta kosti 
héðan af. Þó sé best að segja aldrei 
aldrei. Hugsanlega gæti henni þó 
snúist hugur ríði eitthvert skipu-
lagsslys yfir. Það verði framtíðin 
ein að leiða í ljós.  - rve

Í bænum ríkir mjög góður andi

Guðrún Gunnarsdóttir ásamt eiginmanni sínum, Valgeiri Skagfjörð, og dætrunum Elísabetu, 13 ára, og Önnu Hjördísi, 15 ára.   
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON



Hnetubrjótur 

1.990 kr.

krans

2.990 kr.

kerti frá

690 kr.

Jólavörur og speglar í miklu úrvali
The Pier

Smáratorgi 3 /201 Kópavogi /sími: 522 7860 /við hlið Toys’r’us

mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 /laugardagar 10:00 til 18:00 /sunnudagar 12:00 til 18:00

tilboð gilda á meðan birgðir endast
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Dimmalimm, eða Kisa eins 
og hún kallast í daglegu tali, 
er um margt óvenjuleg læða. 
Ólíkt flestum köttum vill hún 
ekki fara út fyrir hússins dyr 
og geltir þar að auki eins og 
hundur.

Kisa er tveggja ára útiköttur sem 
hefur alla tíð verið frjáls sinna 
ferða. Síðasta sumar hætti læðan 
að vilja fara út og gerir það ekki 
nema í fylgd móður eiganda síns, 
en sú heitir Álfheiður Sigfús-
dóttir. Skiptir engum togum þótt 
gluggar hússins séu opnir upp á 
gátt. Út fer kötturinn ekki án Álf-
heiðar og aldrei svo heimilið sé úr 
augsýn.

„Það þýðir ekkert að fara með 
hana út og skilja hana eftir. Þá 
fer hún bara í fýlu. Hún fer hins 
vegar með mér út í garð kalli ég 
á hana,“ segir Álfheiður sem skil-
ur ekkert í þessari hegðun kattar-
ins frekar en aðrir meðlimir fjöl-
skyldunnar, sem býr í vesturbæ 
Kópavogs.

„Ég fór út í garð í sumar og 
bankaði í gluggann svo hún kæmi 
út,“ nefnir Álfheiður sem dæmi. 
„Hún gerði það og var eitthvað að 
sniglast í kringum mig. Svo þurfti 

ég að sækja eitthvað inn og fór 
hringinn í kringum húsið til þess. 
Þegar ég kom inn blasti köttur-
inn við mér. Þá hafði hún flýtt sér 
aftur inn. Ég fór svo út aftur og 
bankaði í glerið. Þá kom hún út í 
garð.“

Álfheiður segist aldrei hafa 
heyrt að kettir vilji ekki fara 
út. Stundum veltir hún fyrir sér 
hvort ástæðuna megi rekja til 
þess að hundur bjó þar sem læðan 
kom í heiminn, en hún virðist hafa 
lært af honum ýmsa takta. „Það 
var hundur þar sem Kisa fæddist. 
Stundum sækir hún dót eða rusl og 
labbar út um allt með það í kjaft-
inum eða fylgir mér hvert fótmál. 
Alveg eins og hundur.“

Blaðamaður spyr þá hvort ekki 
hefði verið nær að skíra köttinn 
upp á nýtt, Hvutta í stað Kisu. 
„Eða kannski bara Snata,“ svarar 
Álfheiður hlæjandi en segist ekki 
eiga von á því. 

Svo virðist sem útiveran sé 
þó ekki hið eina sem fellur Kisu 
illa  í geð. Aðrir fjórfætlingar 
fá ekki beint konunglegar mót-
tökur þegar þeir reka trýnið inn á 
heimilið og eins gerir Kisa mikinn 
mannamun. „Hún heilsar ekkert 
hverjum sem er,“ segir Álfheiður. 
„Til dæmis ef krakkarnir fá vin-
ina í heimsókn og þá sérstaklega 

strákurinn. Þá forðar kötturinn 
sér. Hún er lítið fyrir karlmenn 
finnst manni. Heilsar frekar upp 
á konur og er mjög hrifin af einni 
vinkonu minni.“

Blaðamanni spyr þá hvort fjöl-
skyldunni skyldi aldrei hafa dottið 

í hug að leita til atferlisfræðings 
til að ráða bót á þessum vanda. 
„Nei, ég kann ágætlega við Kisu 
eins og hún er,“ svarar Álfheið-
ur. „Hún er bara pínulítið sérstök. 
Hálfgeltir þegar hún sér hrafna 
og aðra fugla, eins og hundur 

myndi gera. Annars er hún mjög 
góð. Situr mikið hjá mér og sefur 
til skiptis hjá okkur mæðgunum, 
mér og dóttur minni, Karen Önnu 
Erlingsdóttur, sem er eigand-
inn. Kisa er bara félagsdýr út frá 
sínum forsendum.“ - rve

Köttur sem heldur að hann sé hundur

Karen Anna Erlingsdóttir með læðuna Kisu sem er enginn venjulegur heimilisköttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kópavogsbær er aðili að nýju og 
spennandi verkefni sem miðar 
að eflingu jafnréttis- og kynja-
sjónarmiða í starfi leik- og 
grunnskóla.

Að verkefninu standa einnig 
félagsmálaráðuneytið, Jafnrétt-
isstofa, sem hefur umsjón með 
því, Jafnréttisráð, Reykjavíkur-
borg, Hafnarfjarðarkaupstaður 
og Akureyrarkaupstaður.

Meginmarkmið verkefnis-
ins er að efla jafnréttisfræðslu, 
samþætta kynjasjónarmið í 
kennslu og auka upplýsinga-
flæði um jafnréttismál.

En með markvissri fræðslu og 

umræðu frá upphafi skólagöngu 
er hægt að gefa ungu fólki tæki-
færi til að taka ákvarðanir um 
framtíð sína á eigin forsendum, 
óháð staðalmyndum kynjanna 
og hefðbundnu starfsvali.

Sett verður upp vefsíða þar 
sem upplýsingar um jafnréttis-
fræðslu verða aðgengilegar, auk 
upplýsinga um verkefni sem 
nota má í skólastarfi.

Einnig verða leik- og grunn-
skólum falin tilraunaverkefni á 
sviði jafnréttismála og vefsíðan 
notuð til kynningar á þeim.

Nánar á heimasíðu Kópavogs-
bæjar, www.kopavogur.is - þlg

Jafnréttiskennsla í 
leik- og grunnskólum

Í Kópavogi er nú unnið að eflingu jafnréttisfræðslu og samþættingu kynjasjónar-
miða í leik- og grunnskólum.

Smiðjuvegur 74 – 200 Kópavogur – 5 400 600
Reykjalundur – 270 Mosfellsbær – 530 1700
Lónsbakki 2 – 601 Akureyri – 460 1760



FIMMTUDAGUR  15. NÓVEMBER 2007 9kópavogur fréttablaðið

Leikfélag Kópavogs fékk fyrir 
skemmstu afhent nýtt húsnæði undir 
starfsemi sína að Funalind 2. Fram-
kvæmdir standa nú yfir á húsinu en 
áætlað er að frumsýna þar verk eftir 
áramót.

„Við erum ekki búin að negla niður 
ákveðið verk eða fastráða leikstjóra. 
Skiljanlega, með hliðsjón af því að við 
vitum ekki hversu mikið hægt verður að 
framkvæma í húsinu,“ segir Gísli Björn 

Heimisson, formaður Leikfélags Kópa-
vogs.

„Að öllum líkindum verður þetta þó eitt-
hvað í skemmtilegri kantinum, frekar held-
ur en stykki sem er þungt í vöfum. Það er 
samt alveg óráðið. En við erum ákveðin 
í að fara af stað upp úr áramótum.“ Gísli 
bætir við að ýmislegt sé þó í gangi, meðal 
annars námskeið í leikhússporti og svo sé 
unglingadeildin önnum kafin.

Næst á dagskrá er síðan skemmtikvöld 
fyrir félagsmenn 8. desember næstkom-
andi til að bjóða þá velkomna í nýja hús-

næðið. Þá munu ýmsir meðlimir félags-
ins stíga á svið og svo verður haldin leik-
hússportkeppni. Næstu dagar fara því í 
frekari framkvæmdir á húsinu en fjár-
skortur hefur staðið félaginu fyrir þrifum.

„Við erum komin með teikningar í húsið 
og erum að laga það að okkar þörfum,“ segir 
Gísli. „Hins vegar vantar peninga til að klára. 
Við höfum fengið styrk frá Kópavogsbæ 
og erum mjög þakklát. Hins vegar þarf að 
mörgu að huga og þess vegna komum við til 
með að leita til aðila innan bæjarins og óska 
eftir stuðningi. Vonandi gengur það vel.“ - rve

Glens frekar heldur en grátur

 Memento mori var samstarf Leikfélags Kópavogs 
og Hugleiks.

Í versluninni Tvö líf í Kópa-
vogi er seldur meðgöngufatn-
aður á konur. Auk þess er hægt 
að finna þar ýmislegt á og fyrir 
yngstu meðlimi fjölskyldunn-
ar.

„Það allra nýjasta hjá okkur í 
búðinni eru diskarnir Rockaby 
Baby en þar eru lög þekktustu 
rokkhljómsveita heims, svo 
sem Nirvana og Metallica, sett 
í nýjan og öllu rólegri búning 
fyrir börn. Diskarn-
ir hafa notið mikilla 
vinsælda,“ segir 
Ásdís Birta 
Gunnarsdóttir, 
eigandi versl-
unarinnar Tvö 
líf.

„Svo vorum 
við að fá til 
okkar merkið 
Paige Denim,“ 
bætir hún við. 
„Þetta eru vin-
sælustu galla-
buxurnar í Holly-
wood í dag. Þar 
láta stjörnurnar 
ekki sjá sig í öðrum 
gallabuxum og gildir 
þá einu hvort þær eru barns-
hafandi eða ekki.“

Ásdís var önnum kafin við 
að taka jólafötin upp úr köss-
um þegar blaðamaður hafði 
samband og því viðbúið að nóg 
verði þar á boðstólum fyrir 
jólin. Meðal þess er sending 
af Noopos-fatnaði, sem Ásdís 

segir vera stærsta 
fyrirtækið innan 

þessa geira, 
og fatnaði frá 
fyrirtækinu
Fragile. „Þetta 
er meðgöngu-
fatnaður sem 
hentar við öll 
tækifæri.“

Þess utan 
fást undirföt 
og brjósta-

gjafafatnaður á 
konur og eins fatn-
aður á börn. Nánar 
um verslunina á 
heimasíðunni www.
tvolif.is.

- rve

Rokklög fyrir 
smábörn

Meðgöngufatnaður er seldur í versl-
uninni Tvö líf. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Tómstundavagninn
á hálftímafresti allan daginn

1 Félagsmiðstöðin Ekkó
v/Kársnesskóla

2 Félagsmiðstöðin Kjarninn
v/Kópavogsskóla

3 Félagsmiðstöðin Igló
v/Snælandsskóla

4 Félagsmiðstöðin Hóllinn
v/Digranesskóla

5 Félagsmiðstöðin Mekka
v/Hjallaskóla

6 Félagsmiðstöðin Þeba
v/Smáraskóla

7 Félagsmiðstöðin Jemen
v/Lindaskóla

8 Félagsmiðstöðin Fönix
v/Salaskóla

9 Félagsmiðstöðin
v/Hörðuvallaskóla

10 Félagsmiðstöðin Dimma
v/Vatnsendaskóla

1 Íþróttahús Kársnesskóla

2 Sundlaug Kópavogs

3 Íþróttahús Kópavogsskóla

4 Íþróttahúsið Snælandi

5 Íþróttahúsið Digranesi

6 Skátaheimilið

7 Íþróttahúsið Smárinn 

8 Fífan

9 Kópavogsvöllur

10 Íþróttahúsið Lindaskóla

11 Íþróttamiðst. Versalir, Salalaug

12 Íþróttamiðstöðin Kórinn
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Skotfélag Kópavogs vinnur 
nú að endurbótum á aðstöðu 
félagsins með uppsetningu á 
rafrænum gildrum, sem eru 
þær fyrstu sinnar tegundar á 
Íslandi.

„Við erum að setja upp nýtt skot-
kerfi í húsið í næstu viku. Það 
er nánast tilbúið, verið að leggja 
lokahönd á það. Þar með hættum 
við að skjóta á pappír og munum 
framvegis gera það í rafrænar 
gildrur. Fyrir þá sem ekki vita er 
gildra það sem tekur við byssu-
kúlunum. Flest erlend skotfélög 
notast við slíkar gildrur og loks-
ins eru þær komnar til Íslands.“

Þetta segir Steindór Hrannar 
Grímarsson, formaður Skotfélags 
Kópavogs, sem hefur ásamt félög-
um sínum í félaginu staðið í stór-
ræðum að undanförnu við endur-
bætur á aðstöðu þess í HK-heim-
ilinu á Digranesvegi, sem er á 
Skálaheiði í Kópavogi. Félagið 
hefur verið þar frá stofnun árið 
1989 og deilir aðstöðunni með lög-
reglunni og Landhelgisgæslunni.

Að sögn Steindórs eru meðlimir 
Skotfélagsins 150, en menn þurfa 
að hafa náð fimmtán ára aldri og 
greiða árleg félagsgjöld til að geta 
orðið meðlimir. Meginþorri fé-
lagsmanna er karlmenn en Stein-
dór telur litla kynningu á starf-
seminni vera eina orsök lágs hlut-

falls kvenna. Svo er hann ekki frá 
því að karlar séu í eðli sínu áhuga-
samari um skotfimi en konur.

Blaðamaður spyr hvort það 
stafi þá kannski af öllum byssu-
leikjunum sem karlar stunda sem 
drengir. „Alls ekki,“ svarar Stein-
dór. „Maður gæti allt eins spurt af 
hverju spjótkastari kýs að kasta 
spjóti í stað þess að tefla. Fólk 
hefur ólík áhugamál. Svo fá menn 
ekki spennufall á æfingum. Skot-
fimi byggist öll á nákvæmni, þótt 
hún fari eftir skotgreinum. Ástæð-
an er sú að auðveldara er að hitta 
með sumum byssum en öðrum.“

Skotgreinarnar eru þó nokkr-
ar og sömu alþjóðlegu reglurnar 
liggja til grundvallar þeim öllum. 
Meðlimir geta æft sig á skamm-
byssur, loftriffla og fríbyssur svo 
fátt eitt sé nefnt. Unglingar 15 ára 
og eldri geta æft og keppt í loft-
riffil- og loftskammbyssu-grein-
um ásamt 22 hlaupvídda riffil-
greinum undir eftirliti þjálfara. 
Er mælt með að foreldrar fylgist 
með fyrst um sinn. Í öðrum grein-
um er miðað við 20 ára aldur. 
Leyfi þarf fyrir skammbyssur 
og að hafa verið skráður meðlim-
ur í viðurkenndu skotfélagi í að 
minnsta kosti tvö ár til að öðlast 
það.

Nokkrir meðlimir hafa farið út 
að keppa í gegnum Skotsamband 
Íslands og Ungmennasambandið, 
en það er óalgengt að sögn Stein-

dórs. Að minnsta kosti samabor-
ið við aðrar íþróttagreinar, segir 
hann, og er augljóst að honum 
finnst að það mætti gera skotfimi 
hærra undir höfði hérlendis. 

En af hverju skyldi Steindór 
hafa heillast af þessari íþrótt? 
„Minn áhugi vaknaði nú bara 
eftir að ég fór að slá mér upp 

með stelpu sem var Íslandsmeist-
ari í enskum riffli,“ segir hann og 
hlær. „Eftir það varð ekki aftur 
snúið. Síðan þá hef ég æft allar 
þessar ólíku skotgreinar og hef 
ekki orðið fyrir íþróttameiðslum. 
Það hefur enginn slasað sig í skot-
fimi frá upphafi svo vitað sé. Það 
er meira að segja skráð íþrótta-

slys í tafli, þannig að ég held að 
þetta sé nú eina slysalausa íþrótta-
greinin,“ bætir hann við hlæjandi 
og býður alla velkomna á skotæf-
ingar virka daga frá klukkan 20 
til 22.

Nánari upplýsingar eru á 
heimasíðu Skotfélagsins í Kópa-
vogi, www.skot.is. - rve

Rafrænar gildrur nýjasta viðbótin

 Steindór Hrannar Grímarsson er formaður Skotfimifélags Kópavogs og hefur æft skotfimi um árabil.  Hann vinnur nú að því að 
bæta aðstöðu félagsins í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Laugardagurinn 17. nóvember
DALTON
á PLAYERS Kópavogi laugardagskvöldið
17. nóvember,ein besta stuðhljómsveit
landisns heldur uppi geðveiku stuði
fram á nótt.

Föstudagurinn 16. nóvember

VON
Von á PLAYERS Kópavogi föstudagskvöldið
16. nóvember, brjálað stuð fram á nótt.
Láttu sjá þig, útrætt mál.

Jónsi úr hljómsveitinni Í svörtum fötum ásamt
Árna óla á PLAYERS fimmtudagskvöldið
15. nóvember, einsatkur viðburður sem
gerist aðeins á PLAYERS. Ekki missa af því.

Fimmtudagurinn 15. nóvember



BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is

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

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

NÁMSKEIÐ OG RÁÐGJÖF Í FJÁRMÁLUM

*Útlán eru háð lánareglum.

LÁN ÁN ÁBYRGÐARMANNA*

FRÍTT DEBETKORT

HÆRRI INNLÁNSVEXTIR

LÆGRI YFIRDRÁTTARVEXTIR

AFSLÁTTUR AF LÁNTÖKUGJÖLDUM

SÉRKJÖR Á BÍLAFJÁRMÖGNUN*



TILBO‹     189.990
FULLT VER‹ kr. 219.990

TILBO‹     89.990
FULLT VER‹ kr. 99.990

TILBO‹     99.990
FULLT VER‹ kr. 129.990

TILBO‹     119.990
FULLT VER‹ kr. 129.990

TILBO‹     139.990
FULLT VER‹ kr. 149.990

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

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALDSSJÓNVARP MEÐ 1024x768 punkta 
upplausn, V-Real 2 Engine tækni (frábær myndgæði), Advanced 
3D Colour management, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-
Pixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive 
10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio
Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi og textavarpi.

V-Real 2 Engine tæknin tryggir bestu upplausn og bjartari og betri mynd

Advanced 3D Colour Management og allir litir verða skýrari og skarpari en áður

Motion Pattern Noise Reduction tryggir betri litaaðgreiningu við mikla hreyfingu

Sub-Pixel Control og allar fínar línur verða skýrari

Real Black Drive og þú færð meiri aðgreiningu í svartan lit

VIERA Link og þú getur stýrt öllum Panasonic tækjum með einni fjarstýrinu

LINK

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, V-Real tækni (einstök 
myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam 
Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og
textavarpi.

Panasonic TX26LX70F
26" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready, 
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, Progressive 
Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, VIERA Link, 20w
Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og 
heyrnartólstengi og textavarpi.

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, HD Ready, V-Real tækni
- einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam 
stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og
textavarpi.

Panasonic TX32LX70F
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready, 
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, Progressive 
Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, VIERA Link, 20w 
Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og 
heyrnartólstengi og textavarpi.

LINKLINK LINKLINK



FORD F 150 LARIAT ‘04
5,4 Ek. 59 þ.km. SSK, 4X4, Leður, 
Lúga, Klæddur pallur, Geislaspilari, 
Góð dekk,  Topp bíll í topp standi.

RN: 142578

FORD F 150 CREW CAB ‘05
4,6 Ek. 71 þ.km. SSK, 4X4, Góð dekk, 
6 manna. Geislaspilari, Pluss áklæði, 

Bíll í toppstandi, 
RN: 142668

M.BENZ C 230 K SPORT ‘04
Ek. 49 þ.km. SSK, Leður, Topplúga, 

RN: 132101

JEEP CHEROKEE OVERLAND

TILBOÐ: 1,950,- 
MÖGULEIKI Á 100% LÁNI.

Möguleiki á 100% láni

Möguleiki á 100% láni

SÍMI: 567-1800
WWW.BILAMARKADURINN.IS

V. 3.300.-
ATH SKIPTI Á ÓDÝRARI.

V. 2,490,- 
ATH SKIPTI Á ÓDÝRARI.

‘02 Ek. 153.þ.km. SSK, Leður, Topplúga, 
Álfelgur, Bíll í toppstandi.

 Óska eftir fólksbíl í skiptum.
RN: 190200

V. 2,995,- Lán. 1,900,- 
ATH SKIPTI.

MÖGULEIKI Á HÆRRA LÁNI



ÞJÓNUSTA



KEYPT
& SELT

HYUNDAI ACCENT ´05
Ekinn aðeins 12 þús. km.

Skráningardagur apríl 2005. Einn eigandi. Sér-
lega vel með farinn bíll. Beinskiptur, framdrif-
inn, útvarp, geislaspilari, vetrardekk fylgja.
Ekinn aðeins 12 þús. km. Verð aðeins 1.1 millj.

Upplýsingar í síma 824 6610
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HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

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

ZEBRANIE Z POLSKIMI PRACOWNIKAMI 

-

Plan spotkania:

mechanicznej
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

H
ES

TH
Ú

S 
– 

H
EI

M
SE

N
D

I

Hesthús – Heimsendi
Gott 8 hesta hesthús á Heimsenda, sem
skiptist í 3 tveggja hesta stíur og tvo
bása. Fín kaffistofa, lítið salerni
hnakkageymsla og hlaða. Húsið er í góðu
ásigkomulagi. Sér gerði fyrir húsið.

Nánari upplýsingar gefur 
Viggó lögg. fast. 824 5066

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, björt og
rúmgóð 121,3 fm jarðhæð (endi) í góðu nýlegu 6
íbúða húsi. Sérinngangur, 3 rúmgóð svefnherbergi, stofa, eldhús, ofl. Allt sér. Sérgarður. Frábær
staðsetning, stutt í Smárann o.fl. V. 32,8 millj. Helgi Jón, sölustjóri, sýnir. Sími 893 2233.
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LAUGALIND 4, KÓPAVOGUR - SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17 OG 18

Norðurbrú 2, íbúð 101 – Opið hús 
Til sölu eða leigu

Fr
um

Glæsileg 116,7 fm. 3ja herbergja íbúð í húsi byggðu
2004. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús
– stáltæki, eyja og háfur -, baðherbergi, barnaherbergi,
svefnherbergi, þvottahús. Eikarparket á gólfum, flísar á
baði. Sérstæði í sameiginlegri bílageymslu ásamt sér-
geymslu í sameign. Yfirtakanlegt lán frá Landsbankan-
um á hagstæðustu vaxtakjörum. Tilboð óskast.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 14:30. 
Þorvarður verður á staðnum og sýnir, sími 892 6101

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Grensásvegur 12 - Reykjavík

Fasteignakaup kynna Grensásveg 12, 1.576,3 fm á besta
stað í borginni. Eignin í framhúsi er 1.104,5 fm og skiptist í
tvær hæðir, á annarri og þriðju hæð, og 462 fm eru á fyrstu
hæð í bakhúsi. Húsið hefur verið notað undir skrifstofur og
kennslustofur. Hér er um góðan fjárfestingarkost að ræða.
Hagstæð lán áhvílandi. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Nánari upplýsingar gafa sölufulltrúar Fasteignakaupa,

Páll Höskuldsson, s. 864 0500 
og Guðmundur Valtýsson, s. 865 3022

F
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Ýmsum kann að þykja 
að verðtrygging á 

höfustól láns sé réttlætis-
mál og hagur beggja aðila, 
lántakanda og lánveit-
anda. Vissulega er það 
falleg hugsun að lántak-
andi greiði til baka raun-
verðmæti þess láns sem 
hann tekur. Á íslenskum 
lánamarkaði gilda hins vegar reglur 
og háttsemi sem er á skjön við alla 
jafnræðishugsun.

Á Íslandi er það aðeins annar aðil-
inn, (íslenskar lánastofnanir) sem 
tilkynnir lántakandanum með reglu-
bundnum hætti eða árlega, um 
hækkun höfuðstóls láns.  Einhver 
þriðji aðili „úti í bæ“, oftast opinber 
stofnun eða lánveitandinn sjálfur, 
reiknar ímyndaða hækkun á raun-
virði höfuðstólsins án tillits til 
aðstæðna lántakanda eða raunvirði 
hagtalna í lífi hans. Þessi háttur er 
ekki aðeins á skjön við það jafnræði 
sem aðilar ættu að búa við, sam-
kvæmt almennum hugmyndum um 
jafnræði heldur má flokka hann 
undir ok. Það að höfuðstóll láns vaxi 
samkvæmt duttlungum annars aðil-
ans og án atbeina hins er ekki sam-
kvæmt leikreglum mannréttinda-
sáttmála. Leikreglur íslenska 
lánamarkaðarins svipta flesta lán-
takendur fjárhagslegu frelsi. 
Íslenskir lántakendur hafa t.d. engin 
tækifæri til að bera hönd fyrir höfuð 
sér þegar lánveitandi ákveður upp á 
sitt eindæmi að breyta vöxtum, því 
á markaðnum ríkir fákeppni og 
sameiginlega reyna lánastofnanir 
að kúga út úr almenningi eins mikið 
fé og þær mögulega geta. Allt er selt 
á okurverði samanber færslugjöldin 
og dráttarvextirnir eins og þeir eru 
í dag. 

Lántakendur á Íslandi búa við 
hálfgerða einokun einnar stórrar 
bankaklíku á peningamarkaðnum, 
sem endurspeglast t.d. í því að hér 
eru almennir vextir margfalt hærri 
en í nágrannalöndunum.  Banka-
klíka þessi tók við af ríkisbankaklík-

unni þegar ríkisbankarnir 
voru seldir útvöldum ein-
staklingum og félögum á 
slikk. Þar að auki leyfist 
bönkum á Íslandi að 
semja við lántakendur 
um tvenns konar vexti, 
annars vegar fasta vexti 
og hins vegar breytilega 
vexti. Um föstu vextina 
er samið  við töku láns, 
en breytilegu vextirnir 
eru eins og verðtrygg-
ingin á höfuðstól lána 

háðir einhverjum aðstæðum sem 
lántakandi hefur engin áhrif á. Á 
sumum lánum hvíla jafnvel allir 
þessir vextir; verðtrygging, fastir 
vextir og breytilegir vextir. Þar að 
auki hafa bankarnir leyfi til að 
krefja lántakendur um sérstakt 

gjald ef lán er greitt upp, fyrir áætl-
aðan endurgreiðslutíma, en það 
gjald getur komið í veg fyrir að lán-
takandi ákveði að skipta við aðra 
lánastofnum ef þar bjóðast betri 
vaxtakjör. Ofan á allt saman leggur 
svo ríkissjóður skatta á alla lántöku 
með svokölluðum stimpilgjöldum, 
sem hamlar enn meir samkeppni á 
lánamarkaðnum.

Það þarf að gera róttækar breyt-
ingar á íslenskri bankalöggjöf og 
ríkissjóður þarf að leggja af gjöld 
sem hamla eðlilegri samkeppni. 
Almenningur á ekki að sætta sig við 
að þurfa að taka lán á þessum kjör-
um sem nú bjóðast, t.d. til að reisa 
sér þak yfir höfuðið og mennta sig 
til að koma undir sig fótunum og 
koma börnum sínum til manns. Í 
raun er staðan sú að ungt fólk sem 

kaupir sér húsnæði festist í neti 
„kúgara“ sem heimta andvirði láns-
ins (hússins) allt að þrefalt til baka, 
enda fer mest öll starfsævi almenn-
ings á Íslandi í að greiða upp hús-
næðislán. 

Rök bankanna á móti breytingum 
á verðtryggingu lána eru m.a. þau að 
benda á alla þá fjármuni sem Íslend-
ingar eiga í bönkunum og lífeyris-
sjóðunum og hvort menn sætti sig 
við að þeir fjármunir rýrni í verð-
bólgu þeirri sem er viðvarandi í 
Íslandi. Þar komum við aftur að 
sama einkenninu í íslenskri lána-
starfsemi sem áður var nefnt, en það 
er með verðtrygginguna á innlánin 
eins og útlánin að það er bankinn 
sjálfur sem ákveður verðtrygging-
una en ekki eigandi innistæðunnar. 
Ef eigandi innistæðu tilkynnti bank-

anum um raunhækkun á innistæð-
unni samkvæmt hans eigin hag, þá 
væru þessu rök bankanna gild. Það 
eru lánastofnanir sem hafa þennan 
útreikning allan á eigin hendi og rétt 
til að hækka höfuðstól láns eða inni-
stæðu og breytilega vexti að eigin 
geðþótta og á meðan svo er mun 
íslenskur almenningur þrautpíndur 
og okaður.

Verkefnið er að banna verðtrygg-
ingu lána, breytilega vexti og öll 
ákvæði samninga sem hafa í för 
með sér ófyrirséðar afleiðingar. Svo 
þarf að leggja af stimpilgjöld hins 
opinbera.

Höfundur er varaþingmaður 
Frjálslynda flokksins í 

Reykjavíkurkjördæmi suður.

Hin íslenska verðtrygging 

bragð sem aldrei bregst

www.isam.is



„Áhugi minn á þjóðfræði og forn-
minjum vaknaði sumarið 1976 
þegar ég var í sumarvinnu sem 
Árni Björnsson þjóðháttafræðing-
ur stýrði,“ segir Sigríður Sigurðar-
dóttir, safnstjóri í Glaumbæ í Skaga-
firði. „Vinnan fólst í að safna upplýs-
ingum um fráfærur því sú kynslóð 
sem mundi þær var óðum að hverfa. 
Það var mjög skemmtileg upplifun. 
Við vorum tvær stúkur sem fórum 
um Strandasýslu og Gullbringu- og 
Kjósarsýslu og þar hitti ég fólk sem 
gat frætt mig um fráfærur og ótal-
margt fleira.“ 

Sigríður er fædd og uppalin að 
Stóru-Ökrum í Skagafirði og er 
komin þangað aftur eftir fjarveru. 
Hún er sagnfræðingur og kennari að 
mennt og hefur þefað af þjóðhátta-
fræðinni líka. Um þessar mundir á 
hún tuttugu ára starfsafmæli sem 
safnstjóri.

„Ég kom hingað í Skagafjörð síð-
sumars 1987 til starfa hjá Byggða-
safni Skagfirðinga sem er elsta 
byggðasafn landsins, stofnað 1948. 
Það liðu fjögur ár þar til fyrsta sýn-
ingin var opnuð í gamla bænum í 
Glaumbæ, hann var þá orðinn einn af 
torfbæjunum í húsasafni Þjóðminja-
safnsins og er enn. Í framhaldinu 
settu fleiri söfn upp sýningar í slík-
um bæjum og í byrjun var það fast-
mótuð hugmynd fólks að byggðasöfn 
væru í torfbæjum. Fólk hélt að ég 
hefði ekkert að gera á veturna af því 
enginn kæmi í bæinn þá. En fyrsta 
verkefni mitt var að finna annað 

húsnæði til að vista muni í og grisja 
sýninguna í Glaumbæ því þar hafði 
verið bætt endalaust við. Einnig að 
byrja á því starfi sem þarf að vera 
á öllum söfnum sem er rannsóknir 
og fræðsla. Þetta hafðist allt en hún 
var ekki merkileg skrifstofan fyrstu 
fjögur árin því hún var bókstaflega í 
bílnum hjá mér.“ 

Auk þess að safna öllu sem tengist 
búferlaflutningum, samgöngum og 
sögu íslenska hestsins segir Sigríður 
Byggðasafn Skagfirðinga leggja höf-

uðáherslu á allt sem lúti að byggingu 
torfbæja og lífinu í þeim. „Við erum 
sennilega í torfríkasta héraði lands-
ins því af þeim byggingum sem eftir 
standa úr því efni eru flestar í Skaga-
firði. Hér er líka auðvelt að ná í torf 
ennþá þrátt fyrir þurrkun landsins,“ 
segir Sigríður, sem í lokin nefnir 
tvær einfaldar ástæður endingar 
hennar í starfi safnstjóra. „Spenn-
andi verkefni og frábært samstarfs-
fólk.“ 

„Eru ekki konur alltaf í einhverju 
átaki? Það er í kjólinn fyrir jólin 
og bikiníið fyrir sumarið. Ég tek 

þetta bara jafnt og þétt og hreyfi 
mig reglulega.“

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

Gylfi Þorsteinsson
Sólvöllum, Raufarhöfn,

lést miðvikudaginn 7. nóvember á sjúkrahúsinu á
Húsavík. Útförin fer fram frá Raufarhafnarkirkju
laugardaginn 17. nóvember kl. 14.00.

Guðný Sigurbjörnsdóttir
Þór Einarsson Janet Borques
Guðmundur Einarsson Katrín R. Rúnarsdóttir
Árni Heiðar Gylfason Erla Guðmundsdóttir
Sigurbjörn Smári Gylfason Ólína S. Ólafsdóttir
Ófeigur Ingi Gylfason Anna H. Traustadóttir
Sandra Ösp Gylfadóttir Halldór Baldvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Þorleifsson
frá Svínhólum í Lóni,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Höfn Hornafirði þann
8. nóvember.  Jarðarförin fer fram frá Hafnarkirkju
föstudaginn 16. nóvember kl. 14.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Gjafa- og minningarsjóð
Skjólgarðs.

Unnsteinn Guðmundsson     Sigríður Kristjánsdóttir
Ragnhildur Guðmundsdóttir Eysteinn Ingólfsson
Áslaug Guðmundsdóttir    Jón Bjarnason
Júlíus Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæru móður, ömmu, langömmu, langa-
langömmu og tengdamóður,

Þórlaugar Kristinsdóttur
Grundargötu 7, Dalvík.

Starfsfólki Dvalarheimilisins Dalbæjar á Dalvík eru
færðar innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð.
Sérstakar þakkir fær Sr. Guðrún Eggertsdóttir fyrir
góða nærveru og samkennd. Guð blessi ykkur öll.

Arnfinnur Friðriksson    Steinunn Pálsdóttir
Jóna Kristín Friðriksdóttir   Stefán A. Magnússon
Gunnar Magni Friðriksson   Sigrún K. Júlíusdóttir
Friðrik Reynir Friðriksson   Marín Jónsdóttir
Irma Ingimarsdóttir    Bjarmi Fannar Irmuson
Silja Pálsdóttir    Freyr Antonsson
og fjölskyldur.

80 ára afmæli
Þorsteinn Einarsson

(Steini frá Sólheimum)
(Steini Rock)

Ég verð 80 ára þann 17. nóvember og 
af því tilefni tek ég á móti gestum á 

Hótel Lunda í Vík í Mýrdal frá kl. 18.00
sama dag.

Vonast til að sjá sem flesta,
Steini

Elskuleg eiginkona mín,

Ingibjörg Barðadóttir
Spítalastíg 4, Reykjavík,

lést á heimili sínu aðfaranótt mánudagsins 12. nóv-
ember. Útför hennar verður gerð frá Dómkirkjunni í
Reykjavík fimmtudaginn 22. nóvember kl. 13.00.

Garðar Jónasson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ósk Þ. Sigursteinsdóttir
Heiðargerði 5, Akranesi,

lést á heimili sínu 9. nóvember sl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju mánudaginn 19. nóvember kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag
Akraness. Sérstakar þakkir fær starfsfólk heimahjúkr-
unar á Akranesi.

Árni P. Baldursson
María Lovísa Árnadóttir Stefán Sigurðsson
Kristján Ingi Hjörvarsson Jórunn María Ólafsdóttir
Árni Þór Árnason Anna Soffía Hákonardóttir
Arnar Már Árnason Perla Dögg Einarsdóttir
Helgi Þór Heiðarsson Hólmfríður Sólveig Hjaltadóttir
Sigurást Aðalheiður Árnadóttir Ármann Rúnar Vilhjálmsson
og barnabörn.

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

Bjarni Eyvindsson
Dynskógum 8, Hveragerði,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði
föstudaginn 9. nóvember sl., verður jarðsunginn frá
Hveragerðiskirkju laugardaginn 17. nóvember kl. 14.

Gunnhildur Þórmundsdóttir
Eyvindur Bjarnason Þórdís Magnúsdóttir
Kjartan Bjarnason Sigríður Inga Wiium
Rakel Móna Bjarnadóttir Ármann Ægir Magnússon
Gréta Mjöll Bjarnadóttir Björn Ragnar Björnsson
Ingvar Bjarnason Hrafnhildur Loftsdóttir
Svanur Bjarnason Gunnhildur Gestsdóttir
Jakob Þór Skúlason Jóhanna Hallgrímsdóttir
Þórmundur Skúlason Rósa Hjálmarsdóttir
Vilberg Skúlason Guðlaug Skúladóttir
börn og barnabörn.

90 ára afmæli
Ari Benjamínsson

Hringbraut 2a, Hafnarfirði,

er 90 ára í dag. Ennfremur eiga þau 
hjónin Sigríður Ólafsdóttir og Ari 

60 ára brúðkaupsafmæli. 
Þau eru að heiman.

Heittelskaður eiginmaður minn,
sálufélagi, besti vinur og pabbi okkar,

Ásgeir Einarsson

lést 7. nóvember síðastliðinn. Jarðarförin auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda

Linda Björk Hávarðardóttir og börn.

Keisaradæmi afnumið



Bæjarstjórn Garðs hefur mælt 
með tillögu nefndar um 100 ára 
afmæli sveitarfélagsins Garðs að 
sett verði upp útilistaverk sem 
sýnir sex metra háa konu við inn-
keyrsluna inn í sveitarfélagið. 
Listaverkið heitir Skynjun og er 
eftir listakonuna Ragnhildi Stef-
ánsdóttur.

Konan hávaxna verður samsett 
úr mörgum konum, sem höfundur 
telur að geti verið táknrænt fyrir 
allar þær konur sem um aldir hafa 
horft til hafs og beðið heimkomu 
eiginmanna og sona úr greipum 
hafsins.

Frétt af vef www.vf.is

Risakona í Garðinn
Nýtt fæðingarmet hefur verið sett á fæð-
ingardeild Sjúkrahúss Akraness. Það var 
drengur úr Ólafsvík sem varð barn númer 
239 sem fæddist á þessu ári og hefur 
honum verið gefið nafnið Brynjar Már. 
Foreldrar hans eru Margrét Ósk Sölva-
dóttir og Viktor Reinholdsson. Fyrra metið 
er frá síðasta ári en þá fæddust 238 börn. 
Því er ljóst að fæðingartalan á eftir að 
hækka nokkuð enda tæpir tveir mánuðir 
eftir af árinu. 

Margar konur sækja sérstaklega eftir 
því að fæða á Akranesi, bæði konur frá 
Reykjavík og annars staðar að. Meðal ann-
ars er boðið upp á lengri sængurlegu á 
Akranesi en víða annars staðar. 

Að minnsta kosti þrjátíu konur eru þegar 
skráðar inn fram til áramóta svo fyrirséð 
er að met er í uppsiglingu.

Frétta af www.skessuhorn.is

Fæðingarmet á Akranesi

Súfistakvöld 
Forlagsins
Þriðja Súfistakvöld vetrarins 
verður haldið að Laugavegi 18 
í kvöld, fimmtudag, klukkan 
20.00 en þar munu nokkrir 
höfundar Forlagsins lesa úr 
nýjum verkum.

Þetta eru þau Vigdís Gríms-
dóttir sem les úr Sögunni 
um Bíbí Ólafsdóttur, Gerður 
Kristný sem les úr Höggstað, 
Þórarinn Eldjárn sem les úr 
Fjöllin verða að duga og Krist-
ín Helga Gunnarsdóttir sem 
les úr Draugaslóð.

Bækur þessara höfunda 
verða á sérstökum afslætti í 
verslun Máls og menningar í 
tilefni Súfistakvöldsins.



Nú er í tísku að kenna 
fólki grunninn að góðu 
sambandi og margt í 
boði. Flest hefur mér 
þótt bera vott um algjör-
an viðvaningshátt og 

finn mig því knúinn til að miðla þér, 
lesandi góður, nokkrum gullkorn-
um, sem munu leiða þig inn á sanna 
braut ástarinnar.
1. Ekki neyða makann til að horfa á 
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hafi 
hann ekki gert það hingað til. Lík-
legast hefur hann bara engan 
áhuga. Annars væri hann búinn að 
því, ekki satt? Svo skaltu ekki halda 
að með því að útskýra söguþráð eða 
tengsl persóna tendrirðu áhugann. 
Það er aðeins eitt meira pirrandi en 
leiðinlegt sjónvarpsefni: Einhver 

sem talar allan tímann ofan í leiðin-
lega sjónvarpsefnið.
2. Ekki versla saman í IKEA, nema 
þú viljir gera út af við sambandið. 
Yfirleitt er ekki lengra komið en í 
sófadeildina þegar rifrildið byrjar 
og mann langar helst til að bíta af 
sér tærnar og hrækja þeim í sænsku 
kjötbollurnar. Nei, þá er betra að 
njóta í einrúmi alls þess fagra sem 
frændur okkar hafa upp á að bjóða 
í hönnun.
3. Ekki gefa makanum snyrtivörur 
eða heimilistæki. Sumir gætu tekið 
því fyrra sem vísbendingu um að 
þrífa sig betur. Hitt gæti skilist 
sem ábending um einhverja van-
hæfni heima fyrir. Sjálfur veit ég 
um eina sem dró einu sinni eld-
hússveðju upp úr jólapakkanum frá 

kærastanum og langaði mest til að 
búa til úr honum kjötkássu.
4. Sjálfshjálparbækur eru eins 
vísar með að falla í grýttan jarð-
veg. Eins og stelpan sem kvartaði 
þráfaldlega undan skvapi við kær-
astann. Hann ákvað að vera góður 
við elskuna sína og gefa henni bók 
með ráðum um hvernig best væri 
að losna við aukakílóin. Hún var 
fljót að losa sig við kærastann.
5. Ekki vera of frjálsleg, til dæmis 
með því að leysa vind á meðan þið 
horfið á sjónvarpið eða nota salernis-
skálina þegar makinn er á baðher-
berginu. Börn eru sæt þegar þau 
kúka í kopp. Ekki fullorðnir. Mundu 
að aðeins örfáum gæti þótt þú sexí 
á klósettinu og litlar líkur að maki 
þinn sé einn þeirra.

Fréttablaðið stendur fyrir samkeppni 
á bestu ljósmynd af friðarsúlunni
eftir Yoko Ono í Viðey. Myndin má 
sýna súluna frá hvaða fjarlægð eða 
sjónarhorni sem er. Myndirnar skulu
sendar á fridarsula@frettabladid.is
fyrir 1. desember næstkomandi. Í boði
eru þrír glæsilegir Canon vinningar frá
Nýherja og verða vinningsmyndirnar
birtar í helgarblaði Fréttablaðsins
8. desember, á dánardegi John Lennon.



TAKIÐ ÞÁTT Í JÓLALEIK HAGKAUPA
Klipptu út svarseðilinn og komdu með 
hann í næstu verslun Hagkaupa fyrir 
20. desember. Jólasveinar mæta í
Hagkaup Holtagörðum laugardaginn
22. desember kl. 14:00 og draga 
úr sendum lausnum. Í vinning eru 
6 leikfangagjafabréf að verðmæti
10.000 krónur hvert.

Ertu búin að sjá 
leikfangablaðið?

HAGKAUP
JÓLAÓSKALISTINN MINN

Nafn:

Óskirnar mínar:
Leikfang: Vörunúmer: Blaðsíða:

Tilboðin gilda 14.–21. nóvember.

GERIÐ



Keppnin Miss World, sem 
á íslensku útleggst Ungfrú 
heimur, hóf göngu sína árið 
1951. Myndlistarmaðurinn 
Birgir Snæbjörn Birgisson 
hefur málað andlitsmynd-
ir af öllum sigurvegurum 
keppninnar frá upphafi en 
myndaröðin verður til sýnis 
á Kjarvalsstöðum frá og 
með næsta laugardegi. 

Birgir segir aðdraganda verk-
anna ná um áratug aftur í tímann. 
„Þessi sýning er rökrétt fram-
hald á myndaröð sem ég hóf að 
vinna að árið 1997 sem hét Ljós-
hærðir hjúkrunarfræðingar. 
Síðan þá hef ég unnið með hug-
myndafræði hins ljósa eins og 
hún kemur fram í vestrænum 
samfélögum, bæði til góðs og 
ills.“

Það má væntanlega deila um 
hvort fegurðardrottningar teljist 
starfsstétt, en Birgir ákvað þó að 
taka þær fyrir og hófst vinnan 
við myndaröðina af Ungfrú heimi 
fyrir einu og hálfu ári síðan. „Ég 
fann bók í Góða hirðinum sem 
innihélt gamlar ljósmyndir af 
sigurvegurum keppninnar Ung-
frú heimur frá upphafi. Mér 
fannst sama sakleysið birtast í 
þeim og myndaröðinni um hjúkr-

unarfræðingana og fór því svo að 
ég málaði nokkrar þeirra. Á sama 
tíma vorum við Mika Hannula, 
sem er sýningarstjóri sýningar-
innar á Kjarvalsstöðum, að kasta 
á milli okkar hugmyndum og 
fannst þá upplagt að gera úr þess-
um myndum seríu þar sem ég 
myndi mála hvern einasta sigur-
vegara keppninnar frá upphafi. 
Síðastliðið eitt og hálft ár hefur 
verið undirlagt af þessarri vinnu, 
en ég er nú búinn að mála alla 
vinningshafana hingað til og ætl-
unin er að mála eina fegurðar-
drottningu á ári héðan í frá,“ 
segir Birgir. 

Eins og titill sýningarinnar 
gefur til kynna eru fegurðar-
drottningarnar á myndum Birgis 

allar ljóshærðar. Það útlit kann 
að koma áhorfendum á óvart þar 
sem það er alkunna að Ungfrú 
heimur hefur oft og tíðum verið 
dökk á brún og brá. „Þessar 
myndir eru ekki eiginlegar por-
trettmyndir af þeim persónum 
sem hafa unnið þessa keppni, 
enda hefði verið erfitt að mála 
nákvæmar eftirmyndir þeirra 
upp úr litlum, gömlum ljósmynd-
um. Þessi verk eru frekar birt-
ingarmyndir hugmyndarinnar 
um fegurstu konu veraldar. Af 
þeim sökum skiptir það ekki öllu 
máli að ég hafi átt við sannleik-
ann um útlit kvennanna á þann 
hátt að gera þær allar ljóshærðar 
enda fjalla verkin ekki um þær 
sem einstaklinga.“

Birgir segir ljósa liti mynd-
anna gera það að verkum að 
áhorfendur þurfa að leggja 
dálitla vinnu í að meðtaka sýn-
inguna. „Mér skilst að fólk á list-
sýningum eyði að meðaltali 
aðeins örfáum sekúndum í að 
skoða hvert málverk. Málverkin 
mín eru svo ljós að það er varla 
að maður greini þau sem gerir 
það að verkum að áhorfendur 
þurfa að eyða örlítið meiri tíma 
en ella í að rýna í þau. Ég tel það 
áhrifaríkari miðlunarleið að 
hvísla en að öskra og held að inn-
takið í verkunum komist frekar 
til skila ef fólk þarf að leggja á 
sig dálitla vinnu til að meðtaka 
þau.“

Kl. 22
Hljómsveit gítarleikarans góðkunna 
Jóns Páls Bjarnasonar kemur fram í 
kvöld ásamt bandaríska trommuleik-
aranum Gene Stone á veitingastaðn-
um Litla ljóta andarunganum, 
Lækjargötu 6b. Hljómsveitin mun 
leika kraftmikla djasstónlist með 
ágengri sveiflu sem ætti að höfða til 
djassáhugafólks á öllum aldri. 
Tónleikarnir hefjast kl. 22 og er 
aðgangur ókeypis.

Ýmis ónot fylgja því að vera á lífi. Þau eru oftast meinlaus. Með áróðri 
má þó draga þau í flokk kvilla og sjúkdóma svo hagnast megi á að selja 
lækningu. Fyrir um hálfri öld hófst árangursríkasti áróðurinn af þessu 
tagi. Meinið sem blásið var upp hét leiði. Meðalið við því varð ein 
mikilvægasta markaðsvara Vesturlanda: Afþreying. Sérstakt heimilis-
tæki var fundið upp til að lina þjáningar okkar og það varð brátt að hjarta 
heimilisins.

Eins og gjarnan er með afar ábatasama vöru hækkaði meðalið í tign og 
varð að hugmyndafræði, næstum trúarsetningu: Afþreying sem lífsfyll-
ing. Meðalið varð að tilgangi. Þetta var afdrifaríkt fyrir allar listir og 
gjörbreytti tónlistarheiminum.

Það væri kíkótískt áræði að leggja þetta meðal spjótum. Það er rótfast 
í hagkerfinu og þar með lífinu. Kannski má samt glósa nokkur orð um 
málið.

1) Ég vinn og samkomulag er um að auk mín hagnist einhver annar á 
vinnunni. Utan vinnu á ég frítíma. Eitt sinn fór hann í hvíld, skemmtun, 
dundur og snatt eða spjall. Og þótt kannski væri erfitt að koma því í 
kring gat ég jafnvel látið mér leiðast.
2) Svo kom maður og sagði: „Hvíld og skemmtun eru gamaldags. Nú 
heitir það afþreying. Með henni skal ég innrétta frítíma þinn, annars 
kemst leiðinn þar inn eins og rotta.“ Eftir þetta gat líka einhver hagnast á 
frítíma mínum. Ég veit ekki hvort ég samþykkti það. 
3) Frítíminn, minn tími, er ÞAÐ EINA SEM ÉG Á. Hann er mjög eftirsótt 
góss því hersingar byggja hag sinn á honum. Ég get séð af einhverju, en 
förum hægt í sakirnar. Annars er ég að gengisfella mitt líf, með öðrum 
orðum: Mig.
4) Ágangur mangaranna er mikill. „Slepptu þér“ segja þeir, „gefðu leiðan-
um langt nef“. Og menn sleppa sér: Afþreying er ekki eitthvað sem ég 
hlusta á heldur geng ég inn í heim hennar. Hún stækkar mig ekki heldur 
gleypir. Þetta er snjallt: Auk þess að græða á frítíma mínum má ýta með 
henni á skoðanir mínar. Stjórna mér svolítið.
5) Engar áhyggjur samt. Það er ekki hægt að slökkva á fólki nema í bili. 
Fylgjumst bara með því hvort við stjórnum afþreyingunni eða hún okkur. 
Fíknin liggur í leyni og fíklar slökkva á sjálfum sér. Og ef illa fer verður 
afþreying krabbamein tímans.
6) Komdu, leiði, og gerðu mig að konungi í eigin ríki á ný. Ríki míns eigin 
tíma þar sem þú ert hreyfill hugarflugsins.

Leiðinn er líf

Sýningarlok og bókverk

Þjóðminjasafnið býður upp á 
opið hús á morgun í tilefni af 100 
ára afmæli þjóðminjavörslunnar 
á Íslandi. Afmælisár þjóðminja-
vörslunnar miðast við setningu 
laga um verndun fornminja árið 
1907. Lögin fjölluðu um friðun 
og varðveislu fornminja í land-
inu, en tóku til safnsins á þann 
hátt að ákveðið var að fornminja-
vörður skyldi vera forstöðu-
maður þess. Á þann hátt tengd-
ust fornminjavarslan og safnið 
órofa böndum. Í framhaldi af 
setningu laganna var fyrsti forn-
minjavörðurinn, Matthías Þórðar-
son, skipaður í ársbyrjun 1908. 

Það verður ýmislegt um að 
vera á safninu á afmælisdaginn. 
Guðmundur Ólafsson, fagstjóri 
fornleifa, flytur stutt erindi um 
þjóðminjavörslu í landinu kl. 12. 
Eftir erindi Guðmundar kemur 
Unnur Guðjónsdóttir fram í fald-
búningi, fer með ljóð eftir Jónas 
Hallgrímsson og minningarorð 
um hann, en á þessum degi eru 
jafnframt liðin 200 ár frá fæð-
ingu þjóðskáldsins. 

Sérfræðingar safnsins verða á 
staðnum milli 12 og 14 og eru 
boðnir og búnir að fræða gesti 
um safngripi og sýningar. Sér-

fræðingarnir áttu þátt í sköpun 
grunnsýningar Þjóðminjasafns-
ins á sínum tíma og eru sérfróðir 
um mismunandi svið hennar. 

Aðgangur að opnum degi á 
Þjóðminjasafninu á morgun er 
ókeypis og öllum opinn og því 
um að gera að nýta tækifærið og 
fræðast um safnið og sögu þjóðar-
innar. 

Þjóðminjavarsla 
í 100 ár



Eintak úr fyrstu prentun skáldsögunnar 
Wuthering Heights, sem á íslensku kallast 
Fýkur yfir hæðir, seldist fyrir metverð hjá 
uppboðshúsinu Bonham‘s í London á þriðju-
dag. Bókin, sem er frá árinu 1847, fór á 
114.000 pund sem eru rúmlega 14 milljónir 
íslenskra króna, og var söluverðið þar tvöfalt 
það sem bókin hafði verið metin á. Eintök úr 
þessari fyrstu prentun bókarinnar þykja afar 
sjaldgæf enda hafa aðeins þrjú slík verið seld 
á uppboðum undanfarin 30 ár. 

Kaupandi bókarinnar vildi ekki láta nafns 
síns getið, en er, að sögn fornbókasalans 
Robert Kirkman sem tók að sér að bjóða í bókina fyrir 
hans hönd, ástríðufullur safnari fyrstu prentana bóka 
eftir Brontë-systur.

Seljandi bókarinnar er kona að nafni Anne Reid, en 
hún tók þá ákvörðun að selja bókina til þess að 

fjármagna draum sinn um að verða listamaður. 
Hún fékk bókina að gjöf frá afa sínum þegar 
hún var aðeins barn að aldri, en bókin hafði 
tilheyrt fjölskyldu hennar í fjórar kynslóðir.

Fýkur yfir hæðir er eina skáldsagan sem 
Emily Brontë náði að senda frá sér þar sem 
hún lést úr tæringu aðeins þrítug að aldri. 
Skáldkonan sá nafn sitt aldrei birtast á prenti 
þar sem fyrsta útgáfa sögunnar, sem fjallar 
um dauðadæmt ástarsamband, kom fyrst út 
undir karlmannshöfundarnafninu Ellis Bell. 
Emily hafði þann háttinn á vegna þess að hún 
óttaðist að verða fyrir fordómum samfélagsins 

ef upp kæmist um kyn hennar, en í þá daga þótti ekki 
viðeigandi að konur stunduðu ritstörf. Það var ekki 
fyrr en nokkru eftir dauða Emily sem bókin hlaut náð 
fyrir augum bókmenntarýnenda og hefur síðan skipað 
sér með helstu bókmenntaverkum enskrar tungu.

Í tilefni dags íslenskrar tungu 
verður Tónlistarskóli FÍH með 
nemendatónleika annað kvöld í 
hátíðarsal skólans í Rauðagerði 
27. Það hlýtur að teljast afar 
viðeigandi að á efnisskránni er 
eingöngu íslensk tónlist. 

Flutt verður píanóverk eftir 
Snorra Sigfús Birgisson sem 
hann vann upp úr íslenskum 
þjóðlögum sem varðveitt voru á 
þjóðfræðasafni Stofnunar Árna 
Magnússonar. Einnig verða flutt 
sönglög ýmissa íslenskra 
tónskálda við ljóð margra okkar 
merkustu skálda. Má þar nefna 
Davíð Stefánsson, Halldór 
Laxness, Tómas Guðmundsson og 
Megas.

Að lokum ber að nefna að 
slagverksleikararnir Pétur 
Grétarsson og Matthías Hem-
stock hafa unnið íslensk þjóðlög 
upp úr þjóðlagabók Göggu Lund 
og útsett þau fyrir óvenjulega 
hljóðfæraskipan, til að mynda 
ýmis slagverkshljóðfæri, píanó, 
rafgítar og fleira. Afraksturinn 
af þessu starfi þeirra má heyra á 
tónleikunum á morgun.

Tónleikarnir hefjast kl. 20 og 
er aðgangur ókeypis.

Íslensk tunga 
og tónar

Fýkur yfir hæðir feikidýr

Stórsveit Suðurlands heldur 
tónleika á sunnudag í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Með sveitinni koma 
fram þær Kristjana Stefánsdóttir 
og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir 
djasssöngkonur. 

Efnisskrá tónleikanna er 
stórsveitartónlist af ýmsum toga, 
sveifla í anda Glenns Miller, 
bítlalög og ýmislegt annað.

Stórsveit Suðurlands er 
fullskipuð stórsveit sem var 
stofnuð árið 2006 og hélt þá 
tónleika á menningarhátíðinni 
Vor í Árborg. Sveitin er skipuð 
tónlistarfólki sem tengist 
Suðurlandi á einhvern hátt og 
hefur áhuga á stórsveitartónlist. 
Flestir eru búsettir og starfandi á 
Suðurlandi en einnig eru innan-
borðs nokkrir Sunnlendingar 
búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 
Stjórnandi hljómsveitarinnar er 
Vignir Þór Stefánsson.

Tónleikarnir hefjast kl. 16 og er 
aðgangur ókeypis.

Stórsveitar-
sveifla

Vegna meiðsla þarf að fresta næstu 
tónleikum í 15.15 tónleikasyrpunni 
sem fer fram í Norræna húsinu í 
Vatnsmýri. Til stóð að Opera Tríó 
kæmi fram á tónleikunum og léki 
tónlist eftir Rachmaninoff, meðal 
annarra, en því miður getur ekki af 
því orðið að þessu sinni og er 
tónleikunum því slegið á frest um 
óákveðinn tíma.

Tónleikum 
frestað
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Frá og með morgundeginum 
verður sýningin Ferðalok – um 
manninn, skáldið og náttúrufræð-
inginn Jónas Hallgrímsson –  opin 
á sýningartíma í Þjóðmenningar-
húsinu við Hverfisgötu, eða alla 
daga frá kl. 11 til 17. Sýningin ber 
heiti eins ljóða skáldsins. Hún er 
sett upp í tilefni af 200 ára fæð-
ingarafmælii hans en Jónas 
fæddist á Hrauni í Öxnadal 16. 
nóvember árið 1807 og opnar 
sýningin því fyrir almenningi á 
200 ára fæðingarafmæli skálds-
ins.

Jónasar Hallgrímssonar er 
jafnan minnst sem listaskáldsins 
góða. Hann var jafnframt með 
lærðustu mönnum síns tíma hér á 
landi. Auk lokaprófs í náttúruvís-
indum hafði hann próf frá Bessa-
stöðum, studiosus theologiæ, sem 

gerði hann gjaldgengan til prests-
embættis á Íslandi, og candidat-
us philosophiæ próf með ágætis-
einkunn frá Hafnarháskóla. 
Jónas var einn stofnenda tíma-
ritsins Fjölnis en þau skrif og 
þýðingar sem þar birtust áttu 
mikinn þátt í endurnýjun íslensks 
ritmáls og höfðu langvinn áhrif á 

menningar- og stjórnmálalíf 
Íslendinga.

Sýningin er gerð að frumkvæði 
menntamálaráðuneytisins sem 
skipaði nefnd til að undirbúa 
afmælishald á árinu. Formaður 
afmælisnefndar er Halldór 
Blöndal, fyrrverandi forseti 
Alþingis. Sýningarstjóri og hönn-
uður er Björn G. Björnsson. Páll 
Valsson, höfundur ævisögu 
Jónasar Hallgrímssonar, skrifaði 
texta um manninn og skáldið, en 
Sigurður Steinþórsson jarðfræð-
ingur texta um náttúrufræðing-
inn Jónas. Margrét Eggertsdóttir, 
Sveinn Jakobsson og Guðrún 
Kvaran lögðu einnig til texta. 

Handrit, myndir, munir og 
önnur sýningargögn eru frá 
ýmsum söfnum hérlendis og í 
Danmörku.

Ferðalok Jónasar

Sérstaða þessarar bókar er augljós; hún er á ensku, 
skáldkonan íslensk en ljóðin á tungu Shakespeares. 
Þetta eru persónulegar vangaveltur heimskonu 
sem yrkir um sjálfa sig og náttúruna og það sem 
fyrir augu ber, jafnt heima sem að heiman – 
Miðsjó, Kafka, Thingvelli (28, 31, 34). Samtíningur 
– og forsendan einföld; „að ljá hugmyndum sínum 
vængi, það varðar mestu“(13). En fljúga ljóðin? 
Eins og engill á póstkorti, lóðrétt.

Heimsmynd ljóðanna er dísæt lumma sem bæði 
er hægt að smjatta á og verða nokkuð bumbult af – 
ræðst af smekk og sætuþörf. Lífssýnin er ekki 
flókin; ég er samsemd náttúrunnar, náttúran er 
unaðsríkur ídyll: „I see a beautiful landscape ... 
That´s how my life is too“(33), „Life is laughter and 
peace“(46) – í hráþýðingu: „Sé ég að fögur er hlíðin 
... Þannig er ævi mín einnig, Lífið er hlátur og ró“. 

Bókin er barmafull af þessum frumrómantísku 
makindum – í Töfragarðinum (38) sest skáldkonan 
niður við garð bernsku sinnar, ilmandi grafreit, 
veggirnir hvítir sem vonin, dúfur og dauðir í kór: 
„All as a whole is in harmony, the life outside 
embraces the life inside“ – vistin er heildrænt 
samræmi, lífið utangarðs umfaðmar eilífðina innan 
veggja. Draumaveröld skáldsins? Hví ekki, ef 
Jónas Hallgrímsson hefði fæðst í þessari bók hefði 
hann gengið í stúku og sleppt því að hrasa.

Skáldkonunni er nokkuð í mun að sigra fæðingar-
hreppinn sinn („alltaf gaman að skreppa í óperuna í 
útlöndum“ 31) og þvo um leið ímynd skrælingjans, 
sviðasvipinn (við erum það sem við etum), af 
fjallkonunni og göfga þannig íslenskt kyn í augum 
enskumælandi lesenda sinna: „Am still washing the 
truth and thinking how good it is I didn´t become a 
farmer´s wife“ (30) – laugar sannleikann og lofar 
það lán að hafa ekki eignast íslenskan búkarl. „Það 
hlæja allir að mér þegar ég segist gæti hafa látið 
mér koma það til hugar að giftast myndarbónda að 
austan“ segir skáldkonan og reynir að „þvo ímynd 
hans úr hugskoti sínu“ þótt hann fylgi eins og 
innmaturinn sviðunum. Þá efast hún um sigurinn; 
að skola af sér fortíðinni er „eins og að hætta að 
anda og láta síðan eins og einskis sé vant“ í lífi og 
starfi og þvætti. Gengur ekki upp. 

En bíðum nú við – er það ef til vill „dauði, eða 
bara gleði yfir því að vera á lífi“ (34) að lofsyngja 
sköpunarverkið, játa því ást sína og sameinast því í 
eilífri sælu eins og „þögull ómur sem svífur yfir 
Thingvellir“? Ekki spurning; gleðin. Bíðum enn við; 
„lífið höfum við að láni, tímasprengja í farteskinu, 
sérhver stund er feigðarför“ segir í ljóðinu För (44) 
– en skáldkonan slekkur kvíðann strax á síðunni 
öndvert (45), minnir lesanda sinn á sáttmála guðs 
við urtir, skepnur og menn; þetta bjargast, bæði 
hérna og hinumegin. 

Það er staðfest í næstsíðasta ljóðinu, Lífið; 
lögmálið er óhagganlegt, óumdeilanlegt, lífið er 
ekki spurn: „Lífið er lófi og segir allt sem segja 
þarf, Lífð er“! (46). Og því reyna ljóðin að líkja 
eftir, segja „all there is to say“ svo lesandinn fái 
notið lummunnar óáreittur. Þótt engillinn hrapi.

Vaðall - (ísl)ensk ljóð á enskuDidda Hjartardóttir opnar sýn-
ingu á ljósmyndum í Hoff-
mannsgalleríi á morgun kl. 17. 
Á sýningunni heldur Didda 
áfram að vinna út frá götukorta-
bókinni London A-Z með því að 
kortleggja hluta götunnar 
Green Lanes í London og heim-
færa hana á gang Reykjavíkur-
akademíunnar.

Í Green Lanes og nágrenni 
eru margir íbúar af tyrknesk-
um uppruna. Við götuna eru 
ótalmargir tyrkneskir veitinga-
staðir, búðir, ferðaskrifstofur 
og fleira. Þetta gæti þó verið 
hverfandi heimur þar sem fast-
eignasalar úr fínni hverfum eru 
nú farnir að opna skrifstofur á 
Green Lanes. Didda fangar 
hversdagslega stemningu við 
götuna og endurskapar hana.

Að vissu leyti má heimfæra 
flutning götunnar Green Lanes 
til Hringbrautar upp á búferla-
flutning Diddu frá London til 

Reykjavíkur nýlega; hverfi og 
götur verða fyrir áhrifum 
þeirra sem þar búa og starfa; 
tímabil renna sitt skeið á enda; 
alltaf tekur eitthvað nýtt við en 
hvað verður um það sem fyrir 
var?

Didda vann síðast með götu-
kortabækur í risastóru útiverki 
í Rockville á Reykjanesi á sýn-
ingunni Project Patterson 
haustið 2006; áður hefur hún 
unnið með svipaðar hugmyndir 
í kassaverkum og málverkum. 
Didda lauk námi frá Myndlista- 
og handíðaskóla Íslands árið 
1987 og stundaði framhaldsnám 
við Slade School of Fine Art í 
London 1987-1989 og hefur 
verið búsett þar síðan.

Hoffmannsgallerí er í Reykja-
víkurakademíunni á 4. hæð í JL-
húsinu við Hringbraut 121 í 
Reykjavík. Sýningin, sem stend-
ur fram yfir áramót, er opin alla 
virka daga frá 9–17.

London á Hringbraut

Ríkisrekna breska sjónvarpsstöðin 
BBC1 kunngerði nýlega áform sín 
um að senda út nýjan þátt í anda X-
Factor keppninnar. Munurinn er þó 
sá að í þættinum munu breskir 
kórar etja kappi í sönglist og fá 
áhorfendur að velja sigurvegara 
keppninnar.

Skráðir kórar í Bretlandi eru yfir 
25.000 talsins og því varla hægt að 
segja að sönglistin sé í lægð. Aftur 
á móti vonast BBC 1 til þess að 
framtakið veiti kórstarfsemi and-
litslyftingu. Áhersla verður lögð á 
að áhugaverðar persónur manni 
kórana og að allir kórfélagar séu 
smart í tauinu.

Útvarpsstöðin BBC Radio 3, 
sem einnig er ríkisrekin, hefur 
lengi staðið fyrir virtri kórakeppni 
þar sem besti kór Bretlandseyja 
er valinn ár hvert. Sú keppni hefur 
þó verið fremur hefðbundin í snið-
um og aðaláherslan verið á flutn-
ing kórsins á tónverkum. Sigur-
kórnum úr sjónvarpskeppninni 

mun veitast réttur til þess að taka 
þátt í útvarpskeppninni, þó líklegt 
þyki að sjónvarpsáhorfendur og 
útvarpshlustendur komi til með að 
láta í ljósi afar ólíkan smekk á 
kórum.

BBC 1 hefur áður sent út svip-
aða keppnisþætti þar sem sam-
kvæmisdönsurum var att saman 
og nutu þeir mikilla vinsælda. Í 
kjölfar þeirra fjölgaði mjög 
iðkendum samkvæmisdansa. Því 
verður fróðlegt að sjá hvaða áhrif 
nýju þættirnir munu hafa á  kóra-
starfsemi á Bretlandi. 

Kórar kljást í beinni





Kvikmyndin La Vie en rose 
verður frumsýnd á morgun, 
en hún er byggð á lífi hinnar 
goðsagnakenndu söngkonu 
Edith Piaf. Franska sendi-
ráðið á Íslandi býður til 
sérstakrar veislu í kvöld í 
Regnboganum í tilefni af 
frumsýningunni.

Leikkonan Marion Cotillard hefur 
fengið mikið lof fyrir túlkun sína á 
söngkonunni Piaf í myndinni og 
hefur verið orðuð við Óskarstil-
nefningu í evrópskum fjölmiðlum. 
La Vie en rose er leikstýrt af Olivier 
Dahan sem hefur notið þó nokkurr-
ar virðingar í heimalandi sínu. 
Fjöldi þekktra franskra leikara 
kemur við sögu og nægir þar að 
nefna Gérard Depardieu og Emm-
anuel Seigner, eiginkonu Romans 
Polanski.

Edith Piaf er einstök í franskri 
sögu og um hana hafa spunnist 
mýtur og þjóðsögur. Því hefur 
meðal annars verið haldið fram að 
Piaf hafi fæðst á miðri gangstétt í 
Rue de Belleville en samkvæmt 
fæðingarvottorðinu kom hún í 
heiminn hinn 19. desember á Tenon-
sjúkrahúsinu. Hún var skírð Edith 
en Piaf-nafnið fékk hún þegar söng-
ferillinn hófst og vísar til líkams-
burðar hennar en söngkonan var 
ákaflega smávaxinn og þjáðist af 
miklum sviðsskrekk sökum þess.

Uppeldi söngkonunnar telst varla 
hefðbundið, foreldrar hennar yfir-
gáfu hana mjög unga og um tíma 
ólst hún upp hjá móðurömmu sinni. 
Faðir Piaf, götulistamaðurinn 
Louis-Alphonse Gassion, tók hana 
þaðan og var Piaf alin upp af föður-
ömmu sinni sem sá um eldhúsið á 
hóruhúsi í París. Piaf varð blind 
sökum heilahimnubólgu en sam-
kvæmt einni goðsögninni fékk hún 
sjónina aftur eftir að ein af vændis-
konunum  á hóruhúsi ömmunnar 
hafði komið við hjá heilagri Ther-
esu af Lisieux og beðið fyrir henni. 

Ævi Piaf er nánast lyginni líkust 
og hún umgengst á sínum yngri 
árum fólk af neðri stéttum Parísar, 
glæpamenn og hórmangara. En 
straumhvörf urðu í lífi hennar 
þegar hún kynntist skemmtistaða-
eigandanum Luis Leplée. Hann 
mótaði sviðsframkomu hennar og 
klæddi hana í svarta kjólinn sem 
varð einkennisbúningur Piaf.  Söng-
feril hennar þarf þó varla að tíunda, 
lög á borð við La vie en rose, Milord 
og Non, je ne regrette rien hafa 
haldið rödd Piaf á lofti í hálfa öld.

Einkalíf Piaf var ákaflega skraut-
legt, hún var aðeins sextán ára 
þegar hún féll fyrir sendlinum 
Louis Dupont og eignaðist með 
honum stúlkubarnið Marcelle sem 
lést tveggja ára. Piaf var ekki 

móðureðlið í blóð borið; hafði lítinn 
áhuga á að sinna dóttur sinni og 
skildi hana oft eftir eina heima á 
meðan hún fór út að syngja. Annar 
elskhugi Piaf var melludólgurinn 
Albert sem tók drjúgan skerf af 
launum hennar gegn því að hann 
myndi ekki gera hana út á götum 
höfuðborgarinnar. Stóra ástin í lífi 
Piaf var hins vegar hnefaleika-
kappinn Marcel Cerdan sem lést í 
flugslysi árið 1949 á leið sinni til 
Bandaríkjanna þar sem hann hugð-
ist berjast við Jake LaMotta. Hún 
lést úr lifrarkrabba árið 1963 á 
frönsku Rívíerunni 11. október, 
sama dag og hennar nánasti sam-
starfsmaður, Jean Cocteau, fór yfir 
móðuna miklu. 

Anderson er ungur maður á upp-
leið og yfir sig ástfanginn af 
draumadísinni sinni og unnustu. 
En þegar hún ákveður að slíta 
sambandinu óttast Anderson að 
hann muni aldrei aftur verða ást-
fanginn og eigi eftir að eyða lífi 
sínu einn og yfirgefinn. En fyrir 
áeggjan vina sinna ákveður And-
erson að biðja algjörlega ókunn-
ugrar þjónustustúlku að nafni 
Katie og reynist það verða mikið 
örlagaspor.

Það er unglingastjarnan Jason 
Biggs sem leikur aðalhlutverkið 
í Wedding Daze en hann er 
eflaust þekktastur fyrir að leika 
hreina sveininn Jim Levenstein í 
kvikmyndunum um Amerísku 
bökuna. Mótleikonan hans er 
hins vegar Isla Fisher, eiginkona 
Sasha Baron Cohen, betur þekkts 
sem Ali G og Borat. Fisher sló 
eftirminnilega í gegn í kvik-
myndinni Wedding Crashers 
þar sem hún lék hina snar-
brjáluðu Gloriu. 

Leitin að ástinni

Kvikmyndin American Gangster 
verður frumsýnd nú um helgina 
en þetta er nýjasta verk breska 
leikstjórans Ridleys Scott. Sögu-
sviðið er Harlem á áttunda áratug 
síðustu aldar þegar hverfið var 
„svart“ frá A til Ö og er myndin 
byggð á sönnum atburðum. 

Glæpaforinginn Frank Lucas 
uppgötvar nýja leið til að flytja 
inn heróín til Bandaríkjanna 
og nýtir sér líkkistur fallinna 
bræðra í Víetnamstríðinu. 
Lucas notaði aldrei neina 
milliliði heldur sá sjálfur um 
að kaupa dópið og koma með 

það til Bandaríkjanna. Eitur-
lyf Lucasar, Blue Magic, þótti svo 
eftirsóknarvert meðal fíklanna í 
New York að á örskömmum tíma 

tókst honum að verða alvaldur í 
eiturlyfjaheiminum og moldrík-
ur. En allan tímann voru yfirvöld 
á eftir honum og árið 1975 tókst 
lögreglumanninum Richie 
Roberts frá New Jersey að hand-
taka hann fyrir smygl og eitur-
lyfjasölu. Lucas fékk hins vegar 
dóm sinn mildaðan með því að 
greina frá öðrum stórglæpa-
mönnum í Harlem. 

American Gangster er byggð á 
blaðagrein um Lucas sem birtist í 
New York Magazine en það er 
Denzel Washington sem leikur 
glæpaforingjann í myndinni. 
Lögreglumaðurinn Roberts er í 
höndum Russells Crowe en meðal 
annarra leikara má nefna rappar-
ann RZA og Josh Brolin.

Glæpamynd frá Ridley Scott

Því miður fyrir dömurnar er það ekki Brad Pitt 
heldur Michael Pitt sem mun leika aðalhlutverkið í 
kvikmynd Olivers Stone, Pinkville. Þessi Pitt þykir 
víst ekkert síður snoppufríður en hálfnafni hans 
og mun hann verða í félagsskap stórleikarans 
Bruce Willis, náttúruverndarsinnans Woody 
Harrelson og rapparans Xzibit.

Stone er á kunnuglegum slóðum í þessari 
nýjustu kvikmynd en sögusviðið er Víetnam. 
Myndin er byggð á sannsögulegum atburðum 
um My Lai-fjöldamorðin árið 1968 þegar 
bandarískir hermenn myrtu yfir fimm 
hundruð manns, sem voru að mestu konur, 
börn og gamalmenni. Pitt er sagður eiga að 
leika William Calley sem var sakfelldur 
fyrir morðin en Willis leikur 
hershöfðingjann sem rannsakar 
málið. Búast má við heitum 
umræðum í Bandaríkjunum 
þegar myndin verður 
frumsýnd enda hafa margir 
séð töluvert sameiginlegt 
með Víetnam og hinu 
umdeilda Íraksstríði.

Pitt til liðs við Oliver Stone
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SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA WFF Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir, varningur tengdur myndinni og margt fleira!



Ásamt stórhljómsveit, strengjasveit og kórum
undir stjórn Þóris Baldurssonar. Sviðsetningu annast Björn G. Björnsson.

Miðasala hefst í dag kl. 10:00

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

Ný Jólagestaplata
væntanleg í nóvember.

Auk þess verða þrjár fyrri 
Jólagestaplöturnar fáanlegar

saman í hátíðarbúningi.

SÍÐAST SELDIST

UPP Á HÁLFTÍMA!



Skilur ekki fólk sem borðar hafragraut

Netsíðurnar freisting.is og ljós-
myndakeppni.is hafa tekið 
höndum saman og efnt til nýstár-
legrar samkeppni fyrir ljós-
myndara. Keppnin ber heitið 
Bak við tjöldin og gengur út á að 
fanga andrúmsloftið í eldhúsum 
veitingastaða.

„Mér fannst þetta sniðug 
aðferð til að vekja athygli á bestu 
veitingastöðum Reykjavíkur og 
kynna kokkana þeirra, þjónana 
og matinn,“ segir Smári Valtýr 
Sæbjörnsson, umsjónarmaður 
matarsíðunnar freisting.is. Hann 
valdi veitingahúsin Domo, Perl-
una, Vox, Sjávarkjallarann, Hótel 

Holt, Grillið, Friðrik V og Fisk-
markaðinn með í verkefnið. 
„Allir staðirnir tóku þrælvel í 
þetta, enda er þátttakendum 
stranglega bannað að þvælast 
fyrir kokkunum og trufla keyrsl-
una. Þetta eiga að vera svokall-
aðar action-myndir, ljósmyndar-
arnir eiga að ná stemningunni en 
ekki láta neitt fyrir sér fara,“ 
segir Smári.

Áhugasamir ljósmyndarar 
geta skráð sig til leiks á netsíð-
unni ljosmyndakeppni.is. Myndir 
verður að senda inn fyrir 25. 
nóvember, eftir það fer fram net-
kosning um bestu myndina.

Ljósmyndir úr eldhúsinu

Í indverskri matargerð hefst 
leikurinn oftar en ekki á því að 
rista kryddin sem uppskriftin 
segir til um. Það má þó einnig 
gera í öðrum tilfellum. Krydd 
eins og kanill, negull og múskat, 
sem eru ristuð og möluð heima 
við, hafa meira og sætara bragð 
en ef þau eru keypt tilbúin.

Byrjið á því að rista kryddið á 
pönnu við vægan hita í um 1-3 
mínútur. Lyktin segir til um hve-
nær ristunin er farin að bera 

árangur. Þegar henni er lokið er 
best að láta kryddið kólna 
dálítið.

Ef leitast er eftir vægu bragði 
í matarréttinn er best að nota 
kryddið heilt. Bragðið magnast 
ef kryddið er marið í mortéli, 
eða marið með hnífsblaði ef það 
er mjúkt að gerð, og mest verður 
það ef kryddið er malað fínt, til 
að mynda í kaffikvörn. Malið 
brauðbita eða hrísgrjón eftir á til 
að hreinsa kvörnina. 

Bragðmeira krydd

Georg Kári Hilmarsson, 
liðsmaður Sprengjuhallar-
innar, gaf út fyrstu mat-
reiðslubók sína fimm ára 
að aldri og er vel kunnugur 
eldhúsum á veitingastöðum.

Georg, sem leikur á bassa í 
hljómsveitinni Sprengjuhöllinni, 
hefur haft mikinn áhuga á mat-
reiðslu frá unga aldri. Samhliða 
menntaskólanámi vann hann í 
eldhúsum veitingastaða, frekar 
en hinum megin við borðið. „Mér 
fannst alltaf svo ótrúlega gaman 
að elda. Frændi minn var yfir-
kokkur á Grillinu og hann smit-
aði mig svolítið af þessari 
bakteríu,“ segir Georg. „Það 
munaði nú oft litlu að ég henti 
skólabókunum frá mér og hopp-
aði í þetta, en það var vinnutím-
inn og annað sem ég nennti ekki 
alveg að standa í,“ segir hann. 

Georg segir áhugann á elda-
mennsku gegnumgangandi í fjöl-
skyldunni. „Mamma er uppá-
haldskokkurinn minn, og pabbi 
kenndi mér líka góða aðferð. 
Maður á að setja hvítlauk á 
pönnu í smá olíu og bíða þar til 
lyktin fer að gera vart við sig. Þá 
getur maður opnað ísskápinn, 
séð hvað er til og farið að gera 
tilraunir,“ útskýrir Georg og 
hlær við. 

Mexíkóska súpan er í uppá-
haldi hjá Georgi en hana er 
reyndar ekki að finna í mat-
reiðslubók hans sem hann gaf út 
fimm ára að aldri. „Hún var 
gefin út í þremur eintökum, og 
náði yfir svona fimm uppskriftir 
eða svo. Ég bauð svo fjölskyld-
unni og vinafjölskyldu okkar úti 
í Þýskalandi á veitingahúsið mitt 
þar sem þau fengu að velja úr 
bókinni. Það var til að mynda 
hægt að fá spagettí með tómat-
sósu og Goggaborgara,“ segir 
Georg kíminn.

Mexíkósku súpuna segir hann 
svipaða og íslenska kjötsúpu, að 

því leytinu til að hún verði bara 
betri við upphitun. „Svo ræður 
maður suðutímanum eiginlega 
sjálfur. Hann getur verið stuttur, 
og svo er líka hægt að láta hana 
malla lengi,“ útskýrir hann.

Brúnið hakkið í potti með dálít-
illi olíu. Kryddið með papriku-
kryddi, chilikryddi, cayenne-
pipar og salti og pipar, eftir 
smekk. 

Bætið lauk og hvítlauk út í og 
steikið áfram.

Bætið niðursoðnum tómötum, 
papriku, baunum og fíntsökuð-
um chilipipar út í ásamt kjúkl-
ingasoðinu. Sjóðið.

Síðast fara niðurskornir nýir 
tómatar og kóríander út í; látið 
súpuna ekki sjóða mikið eftir að 
því er bætt í. 

Berið fram með Doritos-flög-
um, rifnum osti og sýrðum 
rjóma. Flögur muldar yfir súpu-
skálina, osti og sýrðum rjóma 
bætt út í. 

Jólate ársins eru á hraðleið í versl-
anirnar Te og kaffi. Um fjórar sér-
stakar teblöndur er að ræða, sem 
allar eru blandaðar með aðventu 
og jól fyrir augunum. Sigrún Guð-
mundsdóttir, verslunarstjóri í Te 
og kaffi á Laugavegi, segir blönd-
una sem heitir Jólate alltaf vin-
sælasta. „Við höfum verið með þá 
blöndu í mörg ár, alltaf svona fyrir 
jólin. Það er ótrúlega vinsælt og í 
fyrra seldum við mörg hundruð 
kíló af því,“ segir Sigrún. „Það er 
svört teblanda með eplabitum og 
mikilli jólastemningu,“ útskýrir 
hún. Í fyrra bauð Te og kaffi einnig 
upp á þrjár blöndur til viðbótar 
sem fást nú aftur. 

Þær heita Frostrósarte, Englate 
og Aðventute og eru allar mjög 
ólíkar. „Aðventuteið er grænt te, 
með möndlum, vanillu og kanil, 
sem er mjög sniðugt af því að það 
eru svo margir farnir að drekka 
græn te,“ útskýrir Sigrún. Frost-
rósarteið er hins vegar ávaxtate, 

þar sem telauf eru fjarverandi 
með öllu. „Þar er þurrkuðum 
ávöxtum og jurtum blandað 
saman. Teið verður mjög fallega 
rautt, og það er til dæmis mjög 
gott að nota það í glögg,“ segir Sig-
rún, en Frostrósarte er te 
mánaðarins og því á sérstöku til-
boði. Að lokum er Englate búið til 
úr rauðrunnatei, sem nýtur sífellt 
meiri vinsælda. Það er blandað 
eplum, appelsínublómum, kanil og 
möndlum.

Sigrún segir te njóta sífellt 
meiri vinsælda og marga þegar 
farna að spyrja um Jólateið góða. 
„Það er verið að taka það upp og er 
væntanlegt í verslanir eftir helgi. 
Hinar tegundirnar þrjár eru allar 
komnar,“ segir hún. 

Tedrykkja í aðdraganda jóla

Prófaðu...
...að seilast í kókosmjólk í eldhúsinu. 
Hana má nota í súpur og kássur, ind-
verska rétti og jafnvel bakstur. Bragðið er 
sætt og gott án þess að vera yfirþyrmandi. 



allt í matinn á einum stað

Þú sparar 1.028 kr/kg

Nautasnitsel
1.574 kr/kg. áður 2.248 kr/kg.

Nautagúllas
1.481 kr/kg. áður 2.116 kr/kg.

Ungnauta hamborgarar
398 kr/kg. áður 568 kr/kg.

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Nettó hamborgarhryggur
999 kr/kg. áður 1.469 kr/kg.

Ísfugl kjúklingabringur
1.466 kr/kg. áður 2.527 kr/kg.

Ungnautahakk pre pc
998 kr/kg. áður 1.425 kr/kg.

30%
afsláttur

Sambands hangilæri
1.799 kr/kg. áður 2.249 kr/kg.

20%
afsláttur

Harry Potter
1.890 kr/stk.

Shrek the third
1.890 kr/stk.

Weetabix Disney Stars/Disney
179 kr/pk. áður 299 kr/pk.

40%
afsláttur

Þú sparar 635 kr/kg

Þú sparar 430 kr/kg

42%
afsláttur

32%
afsláttur

Þú sparar 674 kr/kg

ATH
175 GR.

Þú sparar 470 kr/kg



24 ára gömul eþíópísk kona 
segist í viðtali við tímaritið 
In Touch vera móðir ætt-
leiddrar dóttur Angelinu 
Jolie og Brad Pitt, Zahöru, 
og vilja stúlkuna aftur til 
Afríku. Jolie telur þó að 
konunni skjátlist og heldur 
enn í þá trú að Zahara sé 
munaðarleysingi og ættleið-
ingin því gild.

Leikkonan Angelina Jolie ætt-
leiddi Zahöru frá Eþíópíu í júlí 
2005, þá sex mánaða gamla. Stúlk-
an þjáðist af vannæringu og 
ofþornun og var nær dauða en lífi 
þegar Jolie tók hana að sér og kom 
henni undir læknishendur. 

Samkvæmt ættleiðingarskjöl-
um var það móðuramma Zahöru 
sem lét hana í hendur ættleiðingar-
stofnunar og sagði móðurina látna 
úr alnæmi. „Það sagði ég aldrei,“ 
segir amman, sem er afar fátæk. 
„Dóttir mín óttaðist að barnið 
hennar dæi úr sulti. Í örvæntingu 
sinni stakk hún af og skildi barnið 
eftir hjá mér.“ Amman hafi ekki 
getað séð fyrir stúlkunni einsömul 
og leitað aðstoðar yfirvalda. 
Nágrannar vitna um að amman 
hafi sagt þeim sem sótti Zahöru 
frá brotthlaupi móðurinnar. Ætt-
leiðingarþjónustan segir hins 
vegar að amman og þrír aðrir hafi 
staðfest dauða hennar.

Sökum þess að hin meinta móðir 
samþykkti ekki skriflega að gefa 
barnið frá sér gæti hún fengið ætt-
leiðinguna ógilda. Því fylgi þó 
málskostnaður sem sárafátækir 
ættingjar Zahöru ráða ekki við. 
Móðursystir Zahöru segir ömmu 
hennar lengi hafa leitað leiða til að 
ná stúlkunni aftur en skort fjár-
magn. Nú hafi móðirin snúið til 
baka og fjölskyldan eigi því betri 
möguleika á að fá barnið aftur til 
sín.

Amman segist hafa talið víst að 

hún héldi áfram sambandi við 
Zahöru þrátt fyrir að hafa látið 
hana í hendur ættleiðingarþjón-
ustu. „Vaninn er að nýir foreldrar 
heimsæki þorp ættleiddra barna 
sinna og hitti ættingja þeirra. En 
Angelinu Jolie fylgdi hópur 
ágengra fréttamanna sem öftruðu 
henni að ferðast um landið að 
vild,“ segir starfsmaður ættleið-
ingarþjónustunnar. 

Síðan af ættleiðingunni varð  
hefur amma Zahöru vonast til að 
kvikmyndastjörnurnar hefðu sam-

band við hana með fregnir af 
stúlkunni. Af því hefur aldrei 
orðið. Jolie segist hafa óttast að 
samneyti við ættingjana myndi 
rugla svo ungt barn í ríminu. Hún 
setji þarfir barna sinna framar 
öllu öðru.

Vinur stjörnuparsins segir 
þessa óvæntu uppákomu ekki hafa 
rænt parið trúnni á ættleiðingar. 
Jolie og Pitt séu harðákveðin í að 
stækka fjölskyldu sína enn frekar, 
og eignast í það minnsta eitt barn 
enn í gegnum ættleiðingu.

Fréttir af jákvæðu lyfjaprófi Britney Spears 
gengu fjöllunum hærra í lok síðustu viku. 
Einhver óvissa ríkti þó um hvaða lyf það væru 
sem mælst hefðu í blóði Britney og var því 
haldið fram um skeið að þar hefði verið 
einungis verið um að ræða lyfsseðilsskyld lyf. 
Lyfið Provigil var nefnt sem líklegur sökudólg-
ur á röngum niðurstöðum úr lyfjaprófinu, en 
það ku hafa örvandi áhrif og er notað til 
meðferðar á drómasýki, sem á ensku kallast 
narcolepsy. Því hefur einnig verið haldið fram 
af fólki sem nátengt er söngkonunni að um 
astmalyfið Albuterol hafi verið að ræða. 

Vefsíðan tmz.com hefur hrakið báðar 
staðhæfingarnar, því nú liggur fyrir að 
lyfjaprófið sýndi að Britney hefði neytt 
amfetamíns í einhverju formi. Samkvæmt 
heimildum síðunnar myndi Provigil ekki sjást á 
lyfjaprófi á borð við það sem Britney hefur 
verið gert að gangast undir, og Alubuterol 

inniheldur ekki amfetamín. Búist var við 
því að Kevin Federline myndi nota 
lyfjaprófið gegn fyrrverandi eiginkonu 
sinni, en hann hafði farið fram á að hún 
kæmi fyrir rétt í gær. 

Dómarinn Scott Gordon hefur áður 
sakað Britney um að neyta eiturlyfja, 
og varað hana við því að neyslan 
gæti eyðilagt alla möguleika hennar 
á að fá aftur sameiginlegt forræði 
yfir sonum þeirra Federlines. 

Britney neytti amfetamíns

Lýtalæknirinn sem framkvæmdi aðgerð á Dondu 
West hefur sætt harðri gagnrýni frá því á laugardag, 
þegar hún lést.

Donda West, móðir hipphopparans Kanye West, 
lést síðastliðinn laugardag eftir að hafa gengist 
undir lýtaaðgerðir. Um var að ræða fitusog og 
brjóstaminnkun sem framkvæmd var á sama tíma. 
Læknirinn sem framkvæmdi aðgerðirnar, Jan 
Adams, hefur sætt harðri gagnrýni síðustu daga. 

Samkvæmt lýtalækninum Andre Aboolian leitaði 
Donda West til hans skömmu fyrir dauða sinn, og 
bað um ráð varðandi aðgerðirnar. Hann neitaði að 
framkvæma þær og réð henni frá því að leggjast á 
skurðarborðið vegna þess að hún átti við hjarta-
vandamál að stríða, samkvæmt síðunni contact-
music.com.

Adams segir hins vegar að það hefði verið 
ómögulegt að sjá þessa skelfilegu afleiðingu fyrir og 
að dauðsfallið hefði getað komið til af hjartáfalli, 
blóðtappa eða miklum uppköstum. Hann segir 
Dondu hafa velt aðgerðinni vel fyrir sér áður en hún 
ákvað að láta til skarar skríða. 

Vefsíðan CelebTV.com hefur grafist fyrir um 
bakgrunn Adams, og komist að því að hann hefur 
tvisvar sinnum verið kærður fyrir læknamistök, og 
samtals greitt um 30 milljónir íslenskra króna í 
skaðabætur. Tmz.com hefur hins vegar komist að 

því að læknirinn var stöðvaður vegna ölvunar-
aksturs tvisvar sinnum á síðasta ári. Heimildir 
þeirra herma þar að auki að aðgerðin á Dondu hafi 
tekið tvöfalt lengri tíma en hún átti að taka. 

Dánarorsök mun ekki liggja fyrir fyrr en krufn-
ingu er lokið. Kanye West hefur þakkað aðdáendum 
sínum stuðninginn og hvatt þá til að leggja sitt af 
mörkum með því að styðja The Kanye West Founda-
tion með peningagjöfum til minningar um Dondu. 

Lýtalæknir gagnrýndur
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Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
þriðjudaginn stendur útvarpsþátt-
urinn A til J fyrir hvers kyns upp-
boðum til styrktar góðum málefn-
um í hverri viku og núna geta 
Íslendingar boðið í áritaðan gítar 
frá sjálfum rokkkónginum Bubba 
Morthens. Nýjasta boðið í gítarinn 
er 220 þúsund frá Guðna Þór Árna-
syni en uppboðinu lýkur á mið-
nætti í kvöld. Auk gítarsins mun 
Bubbi gefa eina gullplötu og því 
ljóst að aðdáendur hans verða að 
hafa snöggar hendur enda hefur 
kóngurinn sjálfur aldrei gefið 
gullplötu frá sér og því gæti einn 
heppinn Íslendingur montað sig af 
gítar og gullplötu frá Bubba, sem 
verður nú að teljast nokkuð gott. 
Afrakstur uppboðsins rennur 
óskiptur til unglingastarfs SÁÁ.

Það eru þeir Atli Þór Albertsson 
og Jóhann G. Jóhannsson sem 
stjórna þættinum á Rás 2 en að 
undanförnu hafa þeir vakið verð-
skuldaða athygli fyrir þá einstöku 
hluti sem þjóðþekktir Íslendingar 
hafa látið af hendi. Nægir þar að 

nefna gleraugu Jóns Gnarr, geisla-
diskasafn frá Rúnari Júl og rúss-
neskt veggspjald úr kvikmyndinni 
Reykjavík 101 frá Baltasar Kor-
máki. Auk þess gaf Sveppi víð-
frægan Rolling Stones-bol í þætt-
inum.

Bubbi bætir við gullplötu
Leikkonan Uma Thurman verður 
kynnir á Nóbelstónleikum sem 
verða haldnir til heiðurs Al Gore, 
fyrrverandi varaforseta Banda-
ríkjanna og Nóbelsverðlaunahafa. 
Áður hafði verið tilkynnt að leikar-
inn Tommy Lee Jones, sem var 
herbergisfélagi Gore í Harvard-
háskóla, yrði kynnir.

„Hún hefur stíl og gáfur og þátt-
taka hennar mun hjálpa okkur 
gríðarlega við að breiða út friðar-
boðskapinn um heim allan,“ sagði 
Geir Lundestad, meðlimur Nóbels-
nefndarinnar.

Tónleikarnir verða haldnir 11. 
desember, degi eftir að friðarverð-
laun Nóbels verða afhent í Osló, og 
verður sjónvarpað til meira en eitt 
hundrað landa. Á meðal þeirra sem 
koma fram eru Alicia Keys, Annie 

Lennox og Melissa Etheridge, sem 
fékk Óskarinn fyrr á árinu fyrir 
lagið I Need to Wake Up sem er í 
heimildarmynd Gore, An Incon-
venient Truth.

Uma verður kynnir
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Nicole Scherzinger, söngkona bandarísku 
kvennasveitarinnar Pussycat Dolls, gefur 
á næstunni út sína fyrstu sólóplötu, sem 
nefnist Her Name Is Nicole. 

Nicole öðlaðist frægð með þátttöku sinni í raunveru-
leikaþættinum Popstar árið 2001. Með frammistöðu 
sinni vann hún sér sess í stúlknasveitinni Eden´s 
Crush sem náði toppi vinsældalista með 
laginu Get Over Yourself. Skömmu 
síðar var sveitin lögð niður og í 
framhaldinu gekk Nicole til liðs 
við Pussycat Dolls, sem gerði 
allt vitlaust með lögum á borð 
við Don’t Cha, Buttons, Wait a 
Minute og Stickwitu.

Nicole segist alltaf hafa ætlað 
að gera sólóplötu, spurningin 
hafi ekki verið hvort heldur 
hvenær. „Það er búið að vera 
heiður að starfa með Dolls 
og ég vissi að sú hljómsveit 
ætti eftir að verða góður 
stökkpallur fyrir mig. En 
þessi plata er algjörlega 
aðskilin frá mínum fyrri 
verkum. Hún er persónu-
leg og ég hef lagt mikið í 
hana undanfarin tvö ár,“ 
segir Nicole, sem margir 
telja meðal kynþokka-
fyllstu kvenna í tónlistar-
bransanum.

Beyoncé Knowles sneri aftur í 
Destiny´s Child eftir að hafa byrjað 
sólóferil sinn og svo virðist sem 
Nicole útiloki ekki að feta í 
hennar fótspor einn daginn. „Ég 
held að það yrði gaman að snúa 
aftur í Dolls. Við eigum marga 
aðdáendur og höfum eytt 
miklum tíma í það verkefni. 
En ég veit að hinar stelpurnar 
eru núna að gera sína eigin 
hluti og ég vil njóta Her Name 
Is Nicole til hins ítrasta í 
augnablikinu,“ segir hún í 
viðtali við fréttavef BBC.

Söngkonurnar í Pussycat Dolls 
hafa verið sakaðar um að nota 
kynlíf til að selja tónlistina sína. 
Nicole segir þá gagnrýni vera 
ósanngjarna. „Allir eru sakaðir um 
þetta í þessum bransa. Gagnrýnendur 
sýna alltaf á sér klærnar, sérstaklega 
þegar þeir heyra nafn á borð við okkar. 
Ég held samt að á endanum segi tónlistin 
allt sem segja þarf. Ef maður horfir á 

suma af þeim listamönnum sem eru þarna úti held 
ég að við höfum verið mun íhaldssamari og fágaðri 
en samt höfum við fengið meiri gagnrýni en þeir. 
Það skiptir mig samt ekki öllu máli því við létum 
gagnrýnina ekki á okkur fá og stóðum á endanum 
uppi sem sigurvegarar.“

Nicole segist vera ánægð með endurkomu Krydd-
píanna, enda hafi hún alla tíð litið upp til sveitar-
innar. „Fólk spurði okkur mikið um þær til að byrja 
með og ég sagði það frábært ef við næðum helmingi 

þeirra vinsælda sem þær höfðu. Við dáðum það 
sem þær stóðu fyrir og reyndum að taka við 

kyndlinum af þeim. Ég óska þeim alls hins 
besta.“

Hin 29 ára Nicole á ættir sínar að rekja 
til Havaí, Rússlands og Filippseyja en 
ólst upp í Kentucky í Bandaríkjunum. 

Hún játar að þessi óvenjulega 
blanda hafi líkast til hjálpað sér 
á tónlistarferlinum. „Það er 
virkilega gaman að koma fram 
fyrir hönd fólks víða úr 
heiminum. Ég er algjörlega 
sér á báti með þetta útlit, 
þennan bakgrunn og þessa 
tónlistarstefnu í einum pakka. 
Margir frá ólíkum löndum 
vilja eigna sér mig og ég hef 

bara gaman af því. Það 
gerir mig að einstakri 
manneskju sem hefur upp á 
annað að bjóða en aðrir 

listamenn.“

Síðasta sýning á skoska verð-
launaleikritinu Svörtum fugli 
eftir David Harrower verður í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu
annað kvöld, föstudagskvöld, 
klukkan 20. Verkið hefur verið 
sýnt síðustu tvo mánuði og 
hefur það fengið ágætis við-
tökur. Í Svörtum fugli segir af 
endurfundum Unu og Ray sem 
áttu í sambandi fyrir fimmtán 
árum en hafa ekki sést síðan. 

Það eru þau Sólveig Guð-
mundsdóttir og Pálmi Gests-
son sem leika en leikstjóri er 
Graham Maley. Miða á loka-
sýninguna má kaupa á midi.is.

Eftir áramót ætla leikararnir 
að ferðast um landið með 
Svartan fugl. Fyrirhugaðar 
eru þrjár sýningar í ársbyrjun;
í Vestmannaeyjum, á Ísafirði 
og á Egilsstöðum. Sýningarn-
ar verða kynntar þegar nær 
dregur.

Svartur fugl í ferðalag

Búið er að selja yfir sjö þúsund 
miða á jólatónleika Frostrósanna 
í desember. Þegar er uppselt á 
tónleika þeirra í Laugardalshöll, á 
Akureyri, Ísafirði og Egilsstöðum 
og því hefur verið ákveðið að 
halda aukatónleika á öllum 
þessum stöðum. 

Miðasala á aukatónleikana í 
Laugardalshöll hefst í dag en sala 
er þegar hafin á hina tónleikana. 
Á tónleikunum í Höllinni koma 
fram dívurnar Margrét Eir, Hera 
Björk, Heiða Ólafs og Regína Ósk 
ásamt þremur tenórum.

Sjö þúsund 
miðar seldir

Megas og Senuþjófarnir ætla að 
ljúka viðburðaríku og skemmti-
legu ári með tónleikum á Nasa 
hinn 14. desember. Skemmst er að 
minnast vel heppnaðra tónleika 
þeirra í Laugardalshöll þar sem 
2.500 manns létu sjá sig og 
skemmtu þeir sér afar vel.

Samstarf Megasar og Senuþjóf-
anna hefur leitt af sér tvær plötur 
á árinu, Frágang og Hold er mold. 

Forsala er hafin á tónleikana á 
Nasa og er miðaverð 2.000 krónur. 

Skemmtilegu 
ári að ljúka

Liam Gallagher, söngvari Oasis, 
segir það ekki koma til greina að 
hljómsveitin
feti í fótspor 
Radiohead og 
leyfi aðdáend-
um sínum að 
ráða hvað þeir 
borgi fyrir 
plötuna.

Oasis er um 
þessar mundir 
án plötusamn-
ings, rétt eins 
og Radiohead 
var þegar hún 
ákvað að bjóða 
plötuna án 
endurgjalds.
Segir Liam að 
fyrr skuli hann 
dauður liggja en 
fara í hljóðver 
og leggja hart 
að sér fyrir engan pening. 

Oasis er þessa dagana að vinna 
að sinni sjöundu plötu og kemur 
hún væntanlega í búðir snemma á 
næsta ári. 

Plata Oasis 
ekki gefins

Daninn Kim Larsen og hljóm-
sveitin Kjukken hafa gefið út 
tvöfalda plötu sem nefnist En lille 
pose støj. Platan hefur að geyma 
tónleikaupptökur frá tónleikum 
þeirra á síðasta ári. Á henni eru 
lög frá öllum ferli Larsens allt frá 
Gasolin til Kjukken og allt þar á 
milli.

Tónleikar Larsens og Kjukken í 
Vodafone-höllinni verða haldnir 
24. nóvember. Miðaverð er 4.900 
krónur. 

Tvöfalt frá 
Kim Larsen

Við getum haft áhrif hvert á annað 
með því að sleppa því að drekka sjálf. 
Það er ekkert kúl við það að drekka.
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Í Þjóðleikhúsinu er nú 
unnið hörðum höndum við 
að búa leiksýningarnar Leg 
og Skilaboðaskjóðuna undir 
hugsanlegt fráhvarf leikar-
ans Friðriks Friðrikssonar 
um næstu helgi. 

Friðrik á von á sínu fyrsta barni 
með leikkonunni Álfrúnu Örnólfs-
dóttur og er krílið væntanlegt í 
heiminn um helgina, þegar Friðrik 
ætti að standa á leiksviði. Hann 
mun þó hafa öðrum hnöppum að 
hneppa skyldi erfinginn halda sig 
við áætlun.

Friðrik hefur vakið mikla lukku 
fyrir túlkun sína á fóstrinu og 
hinum seinheppna Kalla í söngleik 
Hugleiks Dagssonar, Legi. Leikar-
inn Sigurður Hrannar Hjaltason 
hefur verið æfður inn í hlutverk 
Friðriks skyldi barn leikarapars-
ins láta sjá sig á laugardeginum. 
Sigurður er meðleikari Friðriks í 
Skilaboðaskjóðunni og fer þar með 
hlutverk Njósnadvergs. „Við Frið-
rik erum svipaðir að stærð og 
útliti, og því var leitað til mín. Ég 
sló auðvitað til,“ segir Sigurður og 
bætir við að Friðriki hafi verið 
afar létt þegar víst var að hann 
yrði viðstaddur fæðingu frum-
burðarins.

Það er hægara sagt en gert að 
æfa tvö stór leikhlutverk á einni 
viku en Sigurður byrjaði að æfa 
textann á sunnudaginn. „Ég fæ 
ekkert rennsli með ljósum og bún-
ingaskiptum, en persónur Friðriks 
eru í stórum undarlegum búning-
um,“ segir Sigurður. „Þetta er 
heilmikil áskorun og sýningin svo 

skemmtileg að ég vona eiginlega 
að af þessu verði. Það er ótrúlegt 
hvað ég er pollrólegur yfir þessu,“ 
segir Sigurður.

Í ævintýrasöngleik Þorvalds 
Þorsteinssonar, Skilaboðaskjóð-
unni, fer Friðrik með hlutverk 
Litladvergs. Leikstjóri Skila-
boðaskjóðunnar, Gunnar Helga-
son, ætlar að fylla skarð Friðriks 
sem dvergurinn bljúgi fari svo að 
barnið vilji í heiminn á sunnudeg-
inum. „Við erum öll af vilja gerð 
til að hjálpa Friðriki,“ segir 
Sigurður, „Það lögðust 
bara allir á eitt.“
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Hrönn Marínósdóttir og félagar 
hjá Alþjóðlegu kvikmyndahátíð-
inni í Reykjavík fá heldur betur 
hrós hjá ritstjóra hins virta kvik-
myndatímarits Empire.  Ritstjór-
inn Mark Dinning var gestur 
hátíðarinnar í ár og segir að RIFF 
sé einfaldlega á góðri leið með að 
verða ómissandi hátíð fyrir hvaða 
kvikmyndaunnanda sem er. „Hvar 
er hægt að sjá áttatíu flottustu 
kvikmyndirnar, sitja á Q&A með 
fremstu kvikmyndagerðarmönn-
um heims, liggja í heitum potti og 
sjá Jaws ofan í sundlaug?“ skrifar 

Dinning sem heldur vart vatni yfir 
kvikmynd Sigur Rósar. Og bætir 
því við að það að sjá Jaws í Laugar-
dalslauginni hafi verið einstök 
upplifun. „Og á eflaust eftir að 
sitja fast í smáfólkinu sem þarna 
synti um í mestu makindum.“

Dinning segir það jafnframt 
hafa verið stórskemmtilegt að 
sitja á fyrirlestri með Aki Kauris-
mäki. „Hann var augljóslega vel 
við skál,“ skrifar Dinning og 
mælir hiklaust með því að fólk 
leggi leið sína til Íslands til að fara 
í bíó.

Empire lofsyngur RIFF

TIL HAMINGJ

31.



Tónlistarmaðurinn Mugison hefur frestað 
tónleikaferð sinni um Evrópu sem hann 
ætlaði að hefja í þessari viku. 

„Ég er búinn að færa tónleikana aftur í febrúar því 
ég vil að þeir haldist betur í hendur við útgáfumálin,“
segir Örn Elías Guðmundsson, tónlistarmaðurinn
Mugison, sem nýlega gaf út plötuna Mugiboogie.

Margir dreifingaraðilar hafa sýnt honum áhuga 
að undanförnu og vill Mugison negla þau mál niður 
áður en lagt er af stað í tónleikaferðina. Eru 
samningaviðræður þegar komnar á skrið 
hjá aðilum í Bretlandi, Frakklandi, 

Skandinavíu, Japan og í austantjaldslöndunum.
Mugiboogie er í efsta sæti á vinsældalistum 

Skífunnar og  Eymundsson og segist Mugison vera 
afar þakklátur fyrir viðtökurnar. 

„Þetta er langt framar mínum 
björtustu vonum. Maður var 

mjög spenntur að sjá 
hvernig fólk tæki þessari 
breytingu hjá mér og ég er 
ekki búinn að fá að heyra 
neitt nema gott. Það er líka 

magnað hvað þetta er 
vinsælt af öllum kynslóðum, 

allt frá þrettán ára gítarguttum 
í stuðstrompa á elliheimilum sem 

hafa verið að banka í mann.“
Mugison spilaði nýverið á 

nokkrum tónleikum víða um 
landið og tókust þeir vel. „Það 

var hrikalega gaman, 
sérstaklega fyrir vestan og 
á Akureyri. Vonandi 
verður framhald af því í 
desember og við 
stefnum þá að því að 
fara á Austfirði og í 
minni bæi sem við 
komumst ekki í.“

Söngkvintettinn Luxor var settur 
saman af Einari Bárðarsyni fyrr á 
þessu ári. Luxor hefur komið fram 
á nokkrum tónleikum og fengið 
spilun í útvarpi. Þetta er fyrsta 
plata sveitarinnar.

Ég get ekki setið á mér, Luxor er 
einfaldlega holdgervingur flest 
þess sem mér þykir miður fara í 
tónlist. Þegar tónlist er eingöngu 
gerð til að græða peninga getur 
útkoman ekki orðið neitt annað en 
dapurleg. Sú er einmitt raunin í til-
felli Luxor.  Öll hugmyndafræðin á 
bak við sveitina er í það minnsta 
vafasöm. Hún er sett saman eftir 
útliti, síðan eru fengnir til stílisti 
og raddþjálfari og loks er dælt 
peningum í upptökur þar sem ekk-
ert er til sparað. Búlgarska 
sinfóníuhljómsveitin er líklegast 
eini ljósi punktur plötunnar en öll 
afskræmingin rýrir gildi hennar 
til muna. 

Kynlaus Disney-tónlist er með 
því fyrsta sem kemur upp í hug-
ann en erfitt er þó að njörva niður 
stefnu plötunnar. Ekki er þetta 
klassísk tónlist og þetta er alls 

ekki popp. Helst er hægt að líkja 
Luxor við Il Divo enda ábreiður af 
Il Divo að finna á plötunni. En eins 
og með allir hinar ábreiðurnar (og 
platan samanstendur eingöngu af 
ábreiðum) eru útgáfur Luxor lak-
ari en útgáfur fyrirrennara þeirra. 
Þær eru sungnar í þvinguðum 
víbratóum með oft stórfurðuleg-
um framburði, sérstaklega í 
íslensku lögunum. Auðvitað syngja 
miðlungssöngvarar Luxor hreina 
og beina tóna sem eru ágætlega 
vel framreiddir – sem má líklegast 
þakka upptökustjórn og eftir-
vinnslu frekar en söngvurunum 
sjáfum – en er að sjálfsögðu lág-
markskrafa á plötu sem þessari. 

Þá leiðir maður hins vegar hug-
ann aftur að hugmyndafræði 
sveitarinnar og man líka að söngur 
plötunnar hljómar líkt og árshátíð 
einhvers söngskóla á karókíbar. 
Tónlist er listform sem snýst um 
sköpun, vekur tilfinningar og 
verður að krefjast einhvers af 
hlustandanum. Luxor hefur ekkert 
af þessu fram að færa. 

Afskræming

Hljómsveitin South River Band 
hefur gefið út sína fjórðu plötu. 
Heitir hún Allar stúlkurnar og 
hefur að geyma fjórtán lög. 
Helmingur laganna er eftir 
hljómsveitina sjálfa en hinn 
helmingurinn er lög sem sveitin 
hefur fengið lánuð, þar á meðal 
ungversk sígaunalög. Textarnir 
fjalla um spaugilegar hliðar til-
verunnar, dauðans alvöru og allt 
þar á milli.

Plötunni verður fagnað með 
útgáfutónleikum í Iðnó á laugar-
dag klukkan 16. Miðaverð er 
1.000 krónur og fer miðasala 
fram við innganginn. Nýja platan 

verður til sölu á tónleikunum og 
renna 500 krónur af hverju seldu 
eintaki til MS-félagsins.

Fjórða platan klár
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 Handknattleikssam-
band Íslands og N1 tilkynntu í gær 
val á úrvalsliði umferða 1-9 í N1-
deild kvenna. Auk þess hlaut Pavla 
Nevarilova verðlaun sem besti 
leikmaðurinn, Einar Jónsson var 
valinn besti þjálfarinn og Fylkir 
fékk verðlaun fyrir umgjörð.

Pavla Nevarilova, línumaður 
Fram, hlaut verðlaunin sem besti 
leikmaður N1-deildarinnar að 
þessu sinni og virtist brugðið 
þegar nafn hennar var lesið upp. 

„Ég get ekki neitað því að þetta 
kom mér á óvart, en mér hefur þó 
að vísu gengið mjög vel með Fram 
í ár,“ sagði Pavla en hún hefur 
skorað 34 mörk í átta leikjum fyrir 
Fram-liðið sem hefur komið 
nokkuð á óvart í vetur, en Pavla 
lék áður með ÍBV. 

„Ég er mjög ánægð með að hafa 
ákveðið að ganga til liðs við Fram 
og ég hef fullan hug á því að vera 
áfram hjá liðinu og spila vel. 
Deildin á Íslandi er mjög sterk og 
hröð og nokkur góð lið eins og 
Stjarnan og Valur, en ég tel að 
Fram-liðið sé einnig mjög sterkt 
og hafi alla burði til þess að gera 
góða hluti í deildinni í ár,“ sagði 
Pavla. Hún hrósaði einnig þjálf-
ara sínum, Einari Jónssyni, fyrir 
góð störf en hann var einmitt val-

inn besti þjálfarinn í N1-deild-
inni.

„Ég lít á þessi verðlaun sem fína 
viðurkenningu fyrir ekki bara mig 
heldur alla sem standa að baki 
Fram-liðinu og hafa lagt á sig 
mikla vinnu sem er vonandi að 
skila sér inn á völlinn. HSÍ og N1 
eiga hrós skilið fyrir þessa uppák-
omu, sem er skemmtilegt krydd í 
annars mjög skemmtilega deild í 
kvennaboltanum í vetur,“ sagði 
Einar. Hann var þó enn frekar 

svekktur eftir að lið hans tapaði 
fyrir Val og féll þar með úr leik í 
Eimskipsbikarnum í fyrrakvöld. 

„Leikurinn gegn Val sýnir bara 
að ef þú mætir ekki 100% klár í 
leik í deild eða bikar þá taparðu 
nánast undantekningarlaust og við 
vorum bara ekki klárar í verkefnið. 
Það skyggir óneitanlega á þessi 
verðlaun að við séum úr leik í Eim-
skipsbikarnum og ég væri alveg 
til í að skipta á verðlaununum og 
farseðlinum í fjögurra liða úrslit í 

bikarnum,“ sagði Einar í léttum 
dúr.

Stjörnustúlkur voru fjölmenn-
astar í úrvalsliðinu að þessu sinni, 
eða þrjár, en þær eru sem stendur 
á toppi deildarinnar þegar mótið 
er hálfnað. 

„Deildin hefur líklega sjaldan 
verið jafn spennandi og sterk og 
hún er nú,“ sagði Rakel Dögg 
Bragadóttir, leikstjórnandi 
Íslandsmeistara Stjörnunnar, og 
kvað lið sitt að sjálfsögðu stefna á 
að verja titilinn og rúmlega það. 

„Við erum sáttar með að hafa 
klárað fyrri umferðina í mótinu án 
þess að tapa og við erum búnar að 
leysa vel úr því mikla álagi sem 
fylgir því að spila í Evrópukeppn-
inni,“ sagði Rakel og var sæmi-
lega sátt við eigin spilamennsku 
með Stjörnunni. 

„Ég er búin að eiga við meiðsli í 
vetur og er ekki alveg 100% sátt 
með gengi mitt í deildinni, en 
svona verðlaun eru klárlega gul-
rót og mikil hvatning fyrir mig að 
halda áfram og æfa og spila vel,“ 
sagði Rakel.

Nýliðar Fylkis fengu svo verð-
laun fyrir bestu umgjörð liða í N1-
deildinni.

HSÍ og N1 stóðu fyrir vali á úrvalsliði í umferðum 1-9 í N1-deild kvenna í gær, þar sem einn leikmaður var 
valinn í hverja af sjö stöðum á vellinum. Auk þess voru svo sérstök verðlaun fyrir besta leikmann, besta 
þjálfarann og bestu umgjörðina í kringum leiki hjá liðum í N1 deildinni.

Held mínu striki og vona að ég komi til greina næst

 Ragnar Sigurðsson, 
varnarmaður Gautaborgar í 
sænsku úrvalsdeildinni og íslenska 
landsliðsins, er mjög eftirsóttur 
þessa dagana ef marka má grein 
sem birtist í sænska dagblaðinu 
Expressen í gær, en Ragnar segir 
sjálfur að allt sé enn óljóst.

Í grein Expressen kemur fram 
að þýska liðið Bayer Leverkusen, 
enska liðið Birmingham, ítalska 
liðið Roma og frönsku liðin Mon-
aco og Bordeaux séu öll að fylgj-
ast með stöðu mála hjá Ragnari. Í 
greininni kemur jafnframt fram 
að sænska liðið sé þegar búið að 
bjóða Ragnari framlengingu á 
samningi sínum við liðið og tals-
vert betri kjör. Ragnar kvaðst 
sjálfur vera sem fyrr rólegur yfir 
þessu öllu saman þegar Frétta-
blaðið sló á þráðinn til hans í gær. 

„Ég var reyndar ekki búinn að 
heyra þessar sögusagnir með 
Bayer Leverkusen og það væri 
örugglega fínt, góður peningur og 
svona,“ sagði Ragnar í léttum dúr 
en vildi jafnframt ekki meina að 
nýr samningur við Gautaborg lægi 
á borðinu. 

„Yfirmenn Gautaborgar eru 

reyndar ekki enn búnir að bjóða 
mér nýjan samning, en ég get stað-
fest að það hafa ákveðnar viðræður 
átt sér stað,“ sagði Ragnar og 
kvaðst vera afar sáttur hjá liðinu. 

„Ég er svo sem alveg óhræddur 
við að framlengja samning minn 
við Gautaborg, mér líður vel í Sví-
þjóð og Gautaborg er góður 
klúbbur. 

Það skiptir líka í raun engu máli 
hvort ég eigi þrjú eða fjögur ár 
eftir af samningi mínum við liðið 
ef eitthvert annað lið vill kaupa 
mig þegar janúarglugginn opnast. 
Ég er samt eins og stendur mjög 
rólegur yfir þessu öllu saman og 
maður veit aldrei með svona lagað, 
kannski gerist bara ekki neitt,“ 
sagði Ragnar að lokum.

Kannski gerist bara ekki neitt

 Íslenska sundfólkið sem 
ætlar sér að reyna að ná lágmörk-
unum fyrir Ólympíuleikana í 
Peking fær þrjú tækifæri hér 
heima til þess að synda sig inn á 
leikana.

Alþjóðasundsambandið FINA 
hefur samþykkt að tímar á 
þremur mótum verði teknir gildir 
í keppni sundfólksins um að ná 
FINA A og B lágmörkunum fyrir 
Ólympíuleikana í Peking 2008. 

Þetta eru Reykjavík Inter-
national 2008 sem fer fram 18. til 
20. janúar, Gullmót KR sem fer 
fram 15.-17. febrúar og loks 
Íslandsmeistaramótið í 50 metra 
laug sem fer fram 3. til 6. apríl á 
næsta ári. 

Þrjú mót til að 
synda inn á ÓL
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Birgir Leifur Hafþórsson 
hefur keppni í dag á sínu níunda  
lokaúrtökumóti fyrir Evrópu-
mótaröðina en keppni hefst á 
fyrsta hring klukkan 8.20 að 
íslenskum tíma. 

Birgir Leifur er í ráshópi með 
Darren Fichardt frá Suður-Afríku 
og Adilson Da Silva frá Brasilíu en 
þeir byrja á tíunda teig. Þeir þrír 
keppast við ásamt 153 öðrum kylf-
ingum að tryggja sér 30 laus sæti 
á Evrópumótaröðinni á næsta ári. 

Suður-Afríkumaðurinn Darren 
Fichardt er 32 ára gamall, hefur 
spilað á Evrópumótaröðinni síðan 
2001 og unnið tvö mót. 

Hann slapp við úrtökumótin í 
fyrra en þá náði hann 69. sæti á 
peningalistanum og hélt sætinu 
sínu. Hann endaði hins vegar í 
146. sæti í ár eða 38 sætum ofar 
en Birgir Leifur. 

Brasilíumaðurinn Adilson Da 

Silva er 35 ára gamall og hann er 
að reyna að komast inn á Evrópu-
mótaröðina í fyrsta sinn. 

Spilað er á San Roque-vellinum í 
Cadiz á Spáni en yfirmaður klúbbs-
ins er Severiano Ballesteros.
Birgir Leifur spilaði einmitt á 
þessum velli á lokaúrtökumótinu í 
fyrra þegar hann tryggði sér þátt-
tökurétt á Evrópumótaröðinni í 
fyrsta sinn með því að ná 25. sæti 
á lokaúrtökumótinu.

Birgir Leifur var 67 sætum frá 
því að halda keppnisrétti sínum 
en hann tók þátt í 18 mótum og 
endaði í 184. sæti á peningalistan-
um. Í fyrra lék okkar maður mjög 
vel á fyrsta degi. Hann fór þá 
hringinn á 69 höggum, eða þrem-
ur höggum undir pari, og var í 5. 
til 8. sæti. 

Enskir kylfingar eru fjölmenn-
astir þeirra 156 keppenda á loka-
úrtökumótinu en Svíar eru fjöl-

mennastir Norðurlandaþjóðanna 
á mótinu. Spilaðir verða sex 
hringir þar sem niðurskurður 
verður eftir fyrstu fjóra hringina. 
Þar komast 70 hæstu áfram sem 
síðan leika tvo hringi og eftir þá 
fá 30 efstu keppnisrétt á Evrópu-
mótaröðinni á næsta ári.

Birgir Leifur er með Stefán Má 
Stefánsson sem kylfusvein en 
einnig hefur Staffan Johansson 
landsliðsþjálfari verið með Birgi 
og Stefáni Má á æfingum fyrir 
mótið. Þá býst Birgir við að kona 
hans komi frá Lúxemborg og veiti 
honum stuðning. 

Það er vonandi að hann haldi 
uppteknum hætti frá því um helg-
ina þegar hann sigraði í úrtöku-
mótinu fyrir Evrópumótaröðina 
og lék á 14 höggum undir pari. 
Birgir Leifur var þá alls fjórum 
höggum á undan næstu mönnum.

Nær Birgir Leifur að endurtaka leikinn?

 Enska úrvalsdeildarliðið 
Arsenal hefur boðið David 
Beckham að æfa með liðinu á 
meðan keppni í bandarísku 
deildinni liggur niðri í vetur. 

Watford og Tottenham hafa 
einnig boðið enska landsliðs-
manninum að æfa hjá sér en öll 
þessi þrjú félög eru í nágrenni 
heimilis hans í Hertfordshire.

Beckham ætlar sér að vera í 
góðu formi fái hann tækifæri til 
að spila með Englandi á Evrópu-
mótinu næsta sumar.  

Framtíðin fer þó mikið eftir því 
hvort enska landsliðinu tekst að 
tryggja sér farseðilinn til 
Austurríkis og Sviss. Staðan í dag 
er ekki allt of björt þar sem enska 
liðið þarf að treysta á úrslit úr 
öðrum leikjum. 

Má æfa með 
Arsenal-liðinu

Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal, telur að málið sé 
flóknara en svo að kvótaregla 
leysi öll vandamál enska lands-
liðsins.

„Leikmenn bæta sig frekar 
þegar meðspilarar þeirra eru 
betri og Englendingar ættu að 
nota þessa stöðu sem tækifæri til 
þess að vinna með og þróa betri 
unga leikmenn. Ég skil áhyggj-
urnar í grunninn, en eins og ég 
segi er málið flóknara en fólk 
telur í fyrstu,“ sagði Wenger.

Enginn leikmaður fæddur í 
Bretlandi var í byrjunarliði 
Arsenal í sigurleik liðsins gegn 
Reading á mánudag.

Wenger á móti 
kvótahugmynd

Njarðvíkingar ætla 
sér stóra hluti í vetur undir stjórn 
nýja þjálfarans Teits Örlygssonar
sem tók við af Einari Árna 
Jóhannssyni sem hafði komið lið-
inu í lokaúrslitin tvö síðustu tíma-
bil.

Byrjun Njarðvíkur lofaði góðu, 
þrír sannfærandi sigrar, en allt 
annað hefur verið uppi á teningn-
um í þremur síðustu leikjum, 
sem hafa allir tapast. Njarðvík-
ingar mæta til Hveragerðis í 
kvöld þar sem þeir reyna að forð-
ast því að tapa fjórða deildar-
leiknum í röð. Það hefur aðeins 
gerst einu sinni í sögu félagsins í 
úrvalsdeild og það var fyrir 
rúmum 24 árum.

Njarðvík tapaði síðast fjórum 
deildarleikjum í röð í ársbyrjun 
1983. Þetta var fyrsta ár Keflvík-
inga í efstu deild og upphafsleikur
taphrinunnar var einmitt þegar 
Keflvíkingar unnu nágranna sína 
í þriðja sinn í röð á tímabilinu. 
Njarðvík tapaði síðan fyrir ÍR, 
KR og Fram en vann loksins Val 
með eins stigs mun, 84-83 í Haga-
skólanum 23. febrúar. Valur Ingi-
mundarson skoraði 28 stig í leikn-
um og Gunnar Þorvarðarson var 
með 21 stig. Njarðvík tapaði síðan 
þremur síðustu leikjum sínum en 

árið eftir hófst mikil sigurganga 
þar sem liðið vann fjóra Íslands-
meistaratitla í röð. 

Njarðvík hefur áður tapað 
þremur leikjum í röð undir stjórn 
Teits Örlygssonar en það var 
þegar hann tók við af Paul Colton 
í nóvember 1992 og kláraði tíma-
bilið sem spilandi þjálfari. Njarð-
vík tapaði þá þremur leikjum í 
röð í janúar en náði að tryggja 
sér eins stigs sigur á Val, 90-89, 
eftir að hafa verið fimmtán stig-
um undir, 70-85, þegar 4 mínútur 

voru eftir. Njarðvík vann loka-
kaflann 20-4 og Rondey Robinson 
skoraði sigurkörfuna með 3ja 
stiga skoti á síðustu sekúndum 
leiksins.

En hvað er að hjá Njarðvík? 
Þegar tölfræði Njarðvíkurliðsins 
í fyrstu þremur leikjunum er 
borin saman við tölfræðina í síð-
ustu þremur leikjum leynir það 
sér ekki að sóknarleikurinn er 
hruninn. Liðið hefur aðeins 
skorað 74,0 stig að meðaltali í síð-
ustu þremur leikjum þar sem 

skotnýtingin er aðeins 41,0 pró-
sent. Liðið hefur einnig tapað 
fleiri boltum og fiskað færri 
villur á mótherja sína. 

Það er ekki nóg með að liðið er 
að skjóta 11,1 prósentustigum 
verr heldur tók ekkert annað lið 
færri sóknarfráköst í 4. til 6. 
umferð en Njarðvíkurliðið, sem 
náði þá aðeins 7 sóknarfráköst-
um að meðaltali í leik. 

Mesti munurinn er á framlagi 
Brentons Birmingham sem hefur 
skilað 8,3 færri framlagsstigum í 
síðustu þremur leikjum miðað 
við hvað hann gerði í þremur 
fyrstu leikjunum. Athygli vekur 
að stóru mennirnir hafa hækkað 
sig í framlagi en það eru leik-
mennirnir fyrir utan teiginn sem 
hafa misst fótanna í síðustu leikj-
um. Allir hafa síðan lækkað í 
skotnýtingu nema Charleston 
Long en hann var einmitt látinn 
fara eftir að hafa lagað tölfræð-
ina sína talsvert í lokaleiknum.

Leikur Hamars og Njarðvíkur 
er einn af fjórum leikjum sem 
fara fram í Iceland Express-deild 
karla í kvöld. Hinir eru Stjarnan-
Keflavík í Garðabæ, Tindastóll-
Þór Ak. á Sauðárkróki og Fjölnir-
Grindavík í Grafarvogi.

Njarðvíkingar sækja Hamarsmenn heim í Hveragerði í kvöld. Liðið hefur tapað þremur síðustu leikjum 
sínum, þar af hafa tveir þeirra verið í Ljónagryfjunni. Tölfræðin sýnir algjört hrun í sóknarleiknum.
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 Verið er að skoða það af 
fullri alvöru þessa dagana að 
leikur þýsku stórliðanna Flens-
burg og Gummersbach í þýsku 
úrvalsdeildinni hinn 2. febrúar 
verði leikinn á Íslandi og þá lík-
lega í Egilshöll. Fimm Íslendingar 
myndu líklega taka þátt í leiknum 
en Alfreð Gíslason landsliðsþjálf-
ari er þjálfari Gummersbach og 
með liðinu leika landsliðs-
mennirnir Guðjón Valur Sigurðs-
son, Róbert Gunnarsson og Sverre 
Jakobsson. Með Flensburg leika 
síðan örvhentu landsliðsmennirnir 
Alexander Petersson og Einar 
Hólmgeirsson.

Leikurinn er heimaleikur Flens-
burg en heimavöllur liðsins, 
Campushalle, er upptekinn sama 
dag og því eru forráðamenn 
félagsins að skoða aðrar og frum-
legri leiðir í því hvar eigi að halda 
leikinn. Fyrsti kostur félagsins 
var að spila leikinn í Danmörku 
enda liggur Flensburg að landa-
mærum Danmerkur. Danska 
handknattleikssambandið var 
aftur á móti ekki spennt fyrir því 
að fá þýska handboltann til 
Danmerkur.

Anders Dahl-Nielsen, yfirmaður
íþróttamála hjá Flensburg, gaf þá 
út að félagið myndi skoða að færa 
leikinn til Svíþjóðar eða Noregs. Í 
sömu mund komu upp þær hug-
myndir að halda leikinn hér á landi 
og hafa viðræður þess efnis staðið 
yfir síðustu daga.

Þar er í fararbroddi Hlynur Sig-
marsson, stjórnarmaður í HSÍ, 
sem er vanur að láta verkin tala. 
Hann hefur verið í sambandi við 
Dahl-Nielsen, sem er jákvæður 

fyrir því að koma til Íslands en 
hann er mikill Íslandsvinur og 
fyrrverandi þjálfari KR í hand-
boltanum.

„Ég hef rætt í þrígang við And-
ers sem er mjög jákvæður og við 
munum halda viðræðunum áfram. 
Það er enn mikil óvissa með kostn-
að og annað í þessu sambandi sem 
þarf að skoða betur áður en hægt 
er að taka ákvörðun og keyra 
málið áfram af fullum krafti. Ég 
hef trú á því að þetta geti vel 
gengið upp en það er samt mikil 
vinna eftir,“ sagði Hlynur. Hann 
vill helst af öllu spila leikinn í 

Egilshöll en Laugardalshöllin 
kemur einnig til greina.

„Þetta dæmi myndi kosta tugi 
milljóna og því þyrftum við góða 
styrktaraðila og velgjörðarmenn 
til að dæmið gengi upp. Draumur-
inn er að spila leikinn í Egilshöll-
inni fyrir framan þúsundir áhorf-
enda. Ég hef fulla trú á að fólk 
myndi fjölmenna á slíkan stórvið-
burð sem þessi leikur klárlega 
yrði,“ sagði Hlynur.

Anders Dahl-Nielsen segir að 
hugmyndin sé spennandi og 
félagið sé opið fyrir því að skoða 
þennan möguleika alvarlega.

„Dönsku félögin vildu ekki fá 
þennan leik til landsins og því 
erum við eðlilega að skoða aðra 
möguleika eins og að spila á 
Íslandi. Ég hef talað við fólk á 
Íslandi og málið er í skoðun enda 
þarf að leysa mörg vandamál í 
undirbúningi fyrir svona verk-
efni. Við erum að fara yfir stöðuna 
í augnablikinu. Ég hefði mjög 
gaman af því að spila á Íslandi. 
Það finnst mér eins spennandi og 
að spila í Kaupmannahöfn en það 
er aðeins erfiðara að færa leikinn 
til Íslands en Danmerkur,“ sagði 
Dahl-Nielsen.

Svo gæti farið að deildarleikur Íslendingaliðanna Flensburg og Gummersbach sem fram fer 2. febrúar á 
næsta ári verði leikinn í Egilshöll. Verið er að skoða málið af fullri alvöru og forráðamenn Flensburg hafa 
tekið vel í hugmyndina að spila á Íslandi. Draumur aðstandenda væri að spila í Egilshöllinni.

Slóvenski þjálfarinn 
Kasim Kamenica hugsar eflaust 
ekki sérstaklega hlýtt til Íslands 
eftir að hann var rekinn frá Celje 
Lasko í kjölfar tapsins gegn Val í 
Meistaradeildinni á dögunum.

Gengi Celje hefur ekki staðið 
undir væntingum og tapið gegn 
Val var kornið sem fyllti mælinn 
hjá félaginu.

Kamenica hafði þjálfað Celje 
frá árinu 2006.

Þjálfari Celje 
Lasko rekinn

Bandaríski körfubolta-
maðurinn Stephon Marbury hefur 
viðurnefnið Starbury enda færri 
leikmenn sem eru með jafn mikla 
stjörnustæla og hafa yfir eins 
litlum  árangri að státa af inni á 
vellinum til að bakka þá upp.

Síðustu fréttirnar af Marbury 
eru þær að hann gekk út hjá New 
York eftir að hafa fengið þær 
fréttir að hann væri dottinn út úr 
byrjunarliði liðsins. 

„Ég fékk leyfi frá Isiah til þess 
að fara. Ég myndi aldrei fara án 
þess að mega það og hann sagði 
að ég mætti fara heim,“ sendi 
Marbury með smáskilaboðum til 
aðalblaðamanns New York Post. 

Marbury varð alveg brjálaður 
þegar Isiah Thomas sagði honum 

að Mardy Collins myndi byrja 
gegn Phoenix en ekki hann. 
Thomas vildi ekki segja að Mar-
bury væri á leið frá liðinu. 

„Þetta er innanhússmál og við 
munum taka á því sem slíku. Við 
viljum að hann verði áfram í 
okkar liði,“ sagði Thomas. Knicks 
hefur tapað þremur af fyrstu 
fimm leikjum sínum á tímabilinu 
og Marbury var með 16,2 stig og 
6,8 stoðsendingar að meðaltali.

Aðeins þrír aðrir leikmenn í 
allri NBA-deildinni fá hærri laun 
en Marbury í vetur en hann fær 
20,1 milljón dollara í laun fyrir 
þetta tímabil og 21,9 milljónir 
dollara fyrir það næsta. Samtals 
er þetta því um tveir og hálfur 
milljarður íslenskra króna fyrir 

næstu tvö tímabil. Það þarf því 
ekki að koma neinum á óvart að 
Knicks hefur borgað hæstu laun-
in í deildinni síðan félagið fékk 
Marbury til sín í janúar 2004.

Marbury hefur verið gagn-
rýndur fyrir að vera eigingjarn 
leikmaður og listinn yfir þá 
stjörnuleikmenn sem honum 
hefur mistekist að spila með er 
langur. Menn eins og Kevin 
Garnett, Shawn Marion, Keith 
Van Horn, Eddy Curry, Allan 
Houston og Steve Francis eru þar 
á meðal.

Tölfræði Marbury er ekki 
alslæm enda hefur hann skorað 
19,8 stig og gefið 7,9 stoðsendingar 
að meðaltali í 804 leikjum á ferl-
inum.

Starbury vildi ekki byrja á bekknum og gekk út

 Ciudad Real ætlar sér 
að næla í sænsku skyttuna Kim 
Andersson til að taka við af Ólafi 
Stefánssyni þegar samningur 
okkar manns rennur út 2009. 

Andersson er með samning hjá 
Kiel til ársins 2010 og Ciudad 
Real þarf því að borga væna 
summu ætli félagið sér að fá hann 
fyrr. Svíinn snjalli gæti því orðið 
dýrasti handboltamaður allra 
tíma og sá fyrsti til að fara fyrir 
eina milljón evra.

Eigandi Ciudad Real, sem hefur 
verið kallað Chelsea handboltans, 
er Domingo Díaz de Mera, 
næstríkasti maður Spánar, og í 
sumar greiddi hann 800 þúsund 
evrur fyrir spænska leikstjórn-
andann Chema Rodríguez sem 
var keyptur frá Valladolid.

Staffan Olsson ráðleggur 
Andersson að vera áfram í Kiel. 
„Hann hefur verið að þroskast og 
bæta sig hjá Kiel og hann getur 
ekki fundið betri þjálfara en 
Noka Serdarusic hjá neinu 
félagi,“ sagði Faxi aðspurður um 
málið en Kim sjálfur vill ekkert 
tjá sig.

Verður Kim 
arftaki Ólafs?

...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem kemur
út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir 
opna Fréttablaðið.
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N1 deild karla í handbolta

Eimsbikar kvenna

Þýski handboltinn

Iceland Express kvenna

Haukamenn og Vals-
menn skildu jafnir, 22-22, í spenn-
andi og skemmtilegum leik á 
Ásvöllum í N1-deild karla í gær-
kvöldi.

Haukar höfðu forystuna nánast 
allan tímann en Valsmenn hristu 
af sér slenið í seinni hálfleik og 
gátu alveg eins tekið bæði stigin. 

Jón Karl Björnsson virtist vera 
búinn að skora sigurmark Hauka 
fjórtán sekúndum fyrir leikslok 
með sínu eina skoti í leiknum 
þegar hann skoraði af öryggi úr 
vítaskoti. Valsmenn, sem höfðu 
unnið upp fimm marka forskot 
Hauka frá því í fyrri hálfleik, 
voru hins vegar ekki á því að fara 
tómhentir heim. Þeir tóku hraða 
miðju og Baldvin Þorsteinsson 
skoraði jöfnunarmarkið með 
snúningi úr mjög erfiðri stöðu 
fjórum sekúndum fyrir leikslok. 
Haukarnir reyndu að skora sigur-
markið en tíminn var of naumur 
og þeir náðu ekki góðu skoti.

Valsliðið breytti stöðunni úr 18-
14 í 19-20 á 13 mínútna kafla um 
miðjan seinni hálfleik og komst 
þá yfir í fyrsta sinn síðan í upp-
hafi leiks. Haukarnir voru ekki á 
því að gefa frá sér sigurinn og 
lokamínútur leiksins voru upp-
fullar af umdeildum atvikum, 
mistökum og góðum tilþrifum 
eins og toppleikir eiga að vera.

„Mér fannst við vera að spila 
mjög vel í 45 mínútur og þá sér-
staklega varnarlega. Við vorum 
grimmir, með góðar færslur og 
markvarslan var góð. Sóknarleik-
urinn var líka lengst af góður og 
skipulagður en við missum aðeins 
haus þegar þeir fara í ská 5:1 
vörn. Þá fóru menn að taka óvönd-
uð skot og við vorum ekki að spila 
það sem við vorum búnir að æfa á 
móti þessari vörn. Það kemur 

smá örvænting í liðið, leikurinn 
leysist upp, það voru nokkur vafa-
atriði sem féllu þeim í hag og þeir 
náðu að komast inn í leikinn. Svo 
fannst mér gríðarlegur karakter í 
mínum mönnum eftir að hafa lent 
einu marki undir að komast í þá 
stöðu að geta klárað leikinn,“ 
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari 
Hauka.

„Í lokin var þetta reynsluleysi 
yngri leikmanna. Maður bíður 
ekki eftir frákasti í svona stöðu 
heldur hleypur strax til baka. Það 
var gríðarlega sárt að klára þetta 
ekki. Þetta var skemmtilegur 
leikur, mikil barátta og mikil 
spenna. Það ætluðu allir sér að 
vinna þennan leik. Ég vil ekki 

segja að við höfum átt sigurinn 
skilinn en við vorum sterkari 
aðillinn lengstum í leiknum,“ 
sagði Aron, sem er samt mjög 
sáttur með gengi og stöðu Hauka-
liðsins í dag.

Magnús Sigmundsson varði 
mjög vel í marki Hauka og það 
sem meira er, hélt 13 af 18 skot-
um sem hann varði.

Fannar Þór Friðgeirsson var 
yfirburðamaður í Valssókninni og 
hélt sínum mönnum á floti lengst-
um. Hann skoraði meðal annars 
sex síðustu mörk liðsins fyrir hlé 
og sá til þess að Valur var aðeins 
þremur mörkum undir í hálfleik. 

„Ég hélt við værum að ná und-
irtökunum í leiknum en við vorum 

óheppnir og svolitlir klaufar í 
lokin. Það var sterkt hjá okkur að 
koma til baka og við hefðum alveg 
getað klárað þetta því við vorum 
komnir yfir í leiknum. Ég ákvað 
að taka af skarið því það var svo-
lítið deyfð yfir þessu. Hefðum við 
tapað þessum leik hefðum við 
dottið aftur úr í toppbaráttunni. 
Ég vona að þetta stig telji á end-
anum,“ sagði Fannar eftir leikinn 
en hann skoraði 11 mörk úr 17 
skotum í gær og öll þeirra utan af 
velli.

Fannar lék manna best í Vals-
liðinu en Ólafur Gíslason varði 
einnig vel í leiknum og þá sér-
staklega í seinni hluta síðari hálf-
leiks.

Baldvin Þorsteinsson tryggði Val stig gegn Haukum með því að skora jöfnunarmark fjórum sekúndum fyrir 
leikslok en aðeins tíu sekúndum áður héldu Haukamenn að Jón Karl Björnsson hefði tryggt þeim sigur.

 Jarðarför Gabriele 
Sandri, stuðningsmanns Lazio 
sem lögreglumaður skaut til bana 
á sunnudag, fór fram kl. 12 í Róm 
í gær. 

Samkvæmt ítalska blaðinu 
Corriere dello Sport komu þar 
saman, ásamt ættingjum Sandris, 
þúsundir stuðningsmanna ekki 
bara Lazio heldur einnig erki-
fjendanna í Roma og annarra liða 
víðs vegar að frá Ítalíu til að 
votta hinum látna virðingu sína.

Stuðningsmenn 
sameinast í sorg

 HK tyllti sér á topp N1-
deildar karla í gærkvöldi með 
góðum 24-20 sigri á Aftureldingu í 
sveiflukenndum leik.

Sóknarleikur Aftureldingar var 
gjörsamlega týndur framan af 
leik. Liðinu tókst aðeins að skora 2 
mörk á fyrstu 20 mínútunum en 
það var bót í máli fyrir gestina úr 
Mosfellsbæ að sóknarleikur HK 
var ekki mikið betri. Góður 
sprettur Aftureldingar síðustu 
mínútur hálfleiksins sá til þess að 
úrslitin voru ekki svo gott sem 
ráðin þegar hálfleiksflautið gall. 
Liðið skoraði þrjú síðustu mörk 
hálfleiksins og minnkaði muninn í 
fjögur mörk, 11-7.

HK virtist ætla að gera út um 
leikinn snemma í seinni hálfleik 
og náði fljótt sex marka forystu, 
14-8. Afturelding náði að minnka 
muninn í þrjú mörk, 14-11, en þá 
kom annar góður sprettur hjá HK 
og munurinn var skyndilega orð-
inn átta mörk þegar hálfleikurinn 
var hálfnaður, 20-12. 

Á einhvern ótrúlegan hátt náði 
Afturelding að gera leikinn spenn-
andi á ný þegar þrjár mínútur 
voru eftir en þá munaði aðeins 
þremur mörkum á liðunum. HK 
hélt haus til leiksloka og náði að 
innbyrða fjögurra marka sigur og 
efsta sæti deildarinnar.

Bjarki Sigurðsson, þjálfari 

Aftureldingar, vandaði Helga 
Hallssyni og Sigurjóni Þórðarsyni, 
afleitum dómurum leiksins, ekki 
kveðjuna í leikslok. „Við vorum 
tveimur færri allan leikinn. Þessi 
dómarar hafa dæmt illa hjá mér 

áður í vetur en þetta var þeirra 
langversti leikur. Við áttum ekki 
góðan leik frekar en HK en við 
fengum ekkert hjá dómurunum,“ 
sagði Bjarki eftir leik.

Gunnar Magnússon, aðstoðar-
þjálfari HK, var öllu sáttari í leiks-
lok en Bjarki. 

„Það má segja að okkur hafi 
skort drápseðlið í dag. Við áttum 
að gera út um þennan leik mikið 
fyrr. Þegar við komumst átta 
mörkum yfir eigum við að róa 
leikinn í stað þess að gefa færi á 
okkur en það verður að segjast að 
þetta Aftureldingarlið gefst aldrei 
upp. Við vissum að þeir yrðu 
erfiðir,“ sagði Gunnar.

HK-sigur í sveiflukenndum leik í gær

 KR situr eitt að þriðja 
sæti Iceland Express-deildar 
kvenna í körfubolta eftir, 83-75, 
sigur á Grindavík í DHL höllinni 
í gær. Grindavík leiddi nánast 
allan leikinn en KR sigldi fram úr 
á lokasprettinum.

KR byrjaði leikinn betur en 
Grindavíkurkonur voru fljótar 
að svara fyrir sig og taka frum-
kvæðið í leiknum. Grindavík var 
mun frískara og léttleikandi en 
KR seiglaðist áfram og var aldrei 
langt frá gestunum. Eitt stig 
skildi á milli liðanna eftir fyrsta 
fjórðung og í hálfleik var aðeins 
tveggja stiga munur, gestunum í 
vil, 41-43.

Byrjun seinni hálfleiks var 
eins og spegilmynd þess fyrri. 
KR kom sterkara til leiks en 
Grindavík lét ekki slá sig út af 
laginu og hélt forystunni, sem 
var að mestu leyti Tiffany Rober-
son að þakka. Tiffany fór að hitta 
úr hverju skotinu á fætur öðru og 

sá um að halda KR fyrir aftan á 
töflunni.

Þegar fimm mínútur voru eftir 
af lokafjórðung náði KR loks for-
ystu, 74-72. Um sama leyti hætti 
Roberson að hitta eins og allt 
Grindavíkurliðið og Monique 
Martin tók við keflinu KR-meg-
inn en hún skoraði 33 stig í 

leiknum. Forystuna lét KR ekki 
af hendi það sem lifði leiks og 
innbyrti 83-75 sigur og tryggði 
sér 3. sæti deildarinnar um leið. 

Jóhannes Árnason, þjálfari KR, 
sagði að leikskipulag sitt hefði 
gengið upp. „Okkar leikskipulag 
var að stöðva þriggja stiga skytt-
urnar þeirra og hamast í þeirra 
bestu mönnum. Það tókst að 
mestu leyti og því náum við þess-
um sigri hér í kvöld,“ sagði 
Jóhannes við Fréttablaðið eftir 
leik. „Grindavík náði að stöðva 
okkur framan af enda með hörku-
lið. Það var stressandi að hafa 
þær fyrir framan sig allan leik-
inn en ef maður þolir ekki smá 
spennu í svona leik ætti maður 
nú að vera að gera eitthvað 
annað,“ sagði Jóhannes.

Keflavík er áfram á toppnum 
eftir sigur á Hamri í Hveragerði 
þrátt fyrir að leika án bandaríska 
leikmanns síns Keshu Watson.

KR-konur einar í þriðja sæti

 Stuðningsmenn Barce-
lona eru búnir missa trúna á 
Frank Rijkaard og vilja fá Jose 
Mourinho til að taka við af 
Hollendingnum.

Stærsta blaðið í Katalóníu, 
Sport, gerði skoðanakönnum 
meðal stuðningsmanna Barcelona 
og 66 prósent þeirra sögðust enga 
trú hafa á því að Rijkaard gæti 
rifið liðið upp á ný. 

Vilja Mourinho





Hundurinn át fjarstýringuna

Jólafötin
      tímanlega
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Opið til 21 í kvöld

Jólafötin streyma nú í verslanir Kringlunnar. 
Gefðu þér góðan tíma til þess að undirbúa 
jólin í rólegheitunum.

Nýtt kortatímabil



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis.Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO
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„Mér finnst ofsa skemmtilegt 
að fara á Krua Thai mat-
söluna og fá mér grænan 
karrírétt og fleira góðgæti. Þar 
er maturinn mjög bragðgóður 
og ódýr.“

Það verða hljómsveitirnar Gus-
Gus og Nýdönsk sem munu sjá um 
tónlistina í brúðkaupsveislu þeirra 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og 
Ingibjargar Pálmadóttur sem 
hefur verið nefnt „brúðkaup 
aldarinnar“ og fer fram í Hafnar-
húsinu á laugardag. Öllu verður til 
tjaldað í veislunni, sem samkvæmt 
áreiðanlegum heimildum Frétta-
blaðsins er alfarið skipulögð af 
breska viðburðafyrirtækinu élan. 
Vígslan sjálf mun fara fram í Frí-
kirkjunni og að því er fram kemur 
á vísi.is mun sr. Hjörtur Magni 
Jóhannsson gefa brúðhjónin 
saman.

Þeir sem að brúðkaupinu koma 
á einn eða annan hátt virðast vera 
bundnir algjörri þagnarskyldu 
hvort sem um er að ræða prestinn, 
boðsgesti eða starfsfólk – allir eru 
þögulir sem gröfin. Þegar Frétta-
blaðið hafði samband við höfuð-
stöðvar élan baðst starfsstúlkan 
afsökunar í tvígang og lagði á eftir 
að erindið hafði verið borið upp, 
það er þegar spurst var fyrir um 
viðburðinn sem fyrirtækið hefði 
skipulagt í Reykjavík. Élan er 
bæði þekkt og virt fyrirtæki sem 
hefur skipulagt viðburði um allan 
heim. Meðal viðskiptavina eru 
Christian Dior, Topshop, Barbie, 
Revlon, Tommy Hilfiger og loks 
Baugur Group. 

Jón Ásgeir hefur augljóslega 
verið ánægður með þau störf sem 
élan hefur innt af hendi fyrir Baug 
því samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins sér fyrirtækið um allt frá 
blómaskreytingum til hljóðkerfis í 
veislunni. Erlendir kokkar á vegum 
élan munu svo sjá um veitingarnar. 
Élan leigir hljóðkerfið af Exton en 
Rúnar Örn Friðriksson, afgreiðslu-
stjóri Exton, sagðist eins og aðrir 
vera bundinn algjörri þagnar-
skyldu. Þegar hann var spurður 
hvort fyrirtækið hefði áður útveg-
að stór hljóðkerfi í brúðkaup sagði 
hann: „Við höfum tekið að okkur 
alls konar verkefni.“ Heimildir 
Fréttablaðsins herma að nær allur 

mannafli Exton hafi unnið við brúð-
kaupið frá því í byrjun vikunnar og 
að leiga hljóðkerfisins kosti ekki 
undir 2 milljónum króna.

Hljómsveitirnar GusGus og 
Nýdönsk hafa sem fyrr segir verið 
ráðnar til þess að skemmta í brúð-
kaupinu. Undanfarið hefur verið 

uppi þrálátur orðrómur þess efnis 
að Daníel Ágúst Haraldsson muni 
ganga til liðs við Nýdönsk að nýju. 
Hann vildi ekki staðfesta þetta í 
samtali við Fréttablaðið en sagðist 
þó myndu taka lagið með gömlu 
félögunum í brúðkaupinu.

Sannkallað jólatónleikaæði hefur gripið 
íslensku þjóðina og keppast tónleikahaldarar 
við að bæta við tónleikum og anna þannig eftir-
spurn. Þriðju tónleikunum hefur nú verið bætt 
við hjá bæði Frostrósum og Björgvin Halldórs-
syni í Laugardalshöll í næsta mánuði.

Ef allt gengur upp munu því á einni viku 
átján þúsund Íslendingar leggja leið sína í 
Laugardalinn á þessa tónleika. Miðaverð á tón-
leikana er á bilinu 7-8 þúsund krónur og sé 
reiknað eftir meðalverði verður heildarinn-
koman þá um 120 milljónir íslenskra króna. Séu 
tónleikar Frostrósa úti á landi teknir með í 
reikninginn má reikna með að yfir tuttugu þús-
und Íslendingar borgi sig inn á jólatónleika um 
miðjan desember. Jólin hefjast því snemma á 
Fróni í ár.

Samúel Kristjánsson hjá Frostrósum segir 
þetta sanna fyrir fullt og allt að markaður sé 
hérlendis fyrir slíkum stórtónleikum. Frostrós-

ir riðu á vaðið með jólatónleika af þessari 
stærð árið 2005 og hefur það sýnt sig að 
Íslendingar eru til í að greiða dágóða 
summu fyrir að koma sér í hátíðarskapið. 
Uppselt var á tónleikana í fyrra og í ár 
stefnir í metaðsókn. Samúel reiknar með 
að yfir ellefu þúsund muni hlusta á Frost-
rósir, bæði í höfuðborginni og 
úti á landi.

Ísleifur B. Þórhallsson 
segir að viðtökurnar við 
tónleikum Björgvins séu 
einstakar og það hljóti að 
heyra til undantekninga 
að einn tónlistarmaður

fylli Laugardalshöllina jafn 
oft á bara einu og hálfu ári. 

„Honum er að takast að 
selja upp á sex tónleika í 
Laugardalshöllinni á 
þessum tíma,“ segir 
Ísleifur en Björgvin fór 
létt með að selja alla 

miða á tónleika sína 
og Sinfóníuhljóm-

sveitarinnar síð-
asta haust.

Borga 120 milljónir fyrir jólatónleika

Kadiljákurinn sem rithöfundarnir Ólafur Gunnarsson 
og Einar Kárason ásamt útgefandanum Jóhanni Páli 
Valdimarssyni þeystust í um Bandaríkin þver og 
endilöng hefur loksins verið seldur eftir 
mikla þrautagöngu. Ólafur segist nánast 
hafa heimt hann úr helju fyrri kaupanda 
sem þó borgaði aldrei bílinn og 
drossían er nú loks komin í réttar 
hendar. 

„Bíllinn varð eftir í Ameríku eftir 
ferðina og þar var bandarískur 
náungi sem hafði mikinn áhuga á 
honum og vildi mjög gjarnan kaupa hann,“ 
segir Ólafur en sá reyndist hins vegar hið 
mesta fól og greiddi aldrei umsamda upphæð. 
Eftir töluvert þóf, í kringum sjö 

hundruð tölvupósta, tókst hins vegar að frelsa bílinn og 
Ólafur setti Kadiljákinn aftur á sölu og nú á netinu.

En bíllinn var ekki sá sami og skáldið hafði skilið við 
hann eftir ferðina miklu. Rúður höfðu verið brotnar og 

svo virtist sem útigangsmaður hefði hreiðrað um sig í 
honum með tilheyrandi óþrifnaði og matarleifum. 

En Ólafi til mikillar undrunar seldist bíllinn og 
reyndist kaupandinn vera náungi frá New 
Hampshire sem tók til óspilltra málanna, 
hreinsaði bílinn og lagaði olíulekann sem hafði 
reynt æði mikið á taugar íslensku ferðalanganna 
í ferðinni. „Og lausnin reyndist vera gúmmí-

hringur upp á þrjá dollara eða 180 krónur,“ 
segir Ólafur og skellir upp úr. Hann 
vildi  ekki gefa upp kaupverðið. „Við 
kölluðum okkur Rolling Stones on Tour 
meðan á ferðinni stóð og ég er hræddur 
um að ef verðið spyrðist út þá kæmi upp 
tónlistarlegur ágreiningur.“

Ameríkukaggi skáldanna seldur





Ég er neytandi. Ég lifi á frá-
bærasta tímabili veraldar-

sögunnar. Ég er örsmátt tannhjól 
í sældarríkismaskínu Vestur-
landa. Ef ég hætti að kaupa fer 
allt til fjandans og Kringlunni 
verður breytt í gróðurhús þar 
sem kleprahærðir auðnuleysingj-
ar úr Saving Iceland rækta græn-
meti. Ég sé dót, mig langar í dót, 
ég kaupi dót. Neyslan er drif-
kraftur minn, að eilífu, amen.

var í röðinni hjá báðum dóta-
búðunum þegar þær opnuðu. Ég 
bara réði ekki við mig. Ég var 
búinn að þaullesa auglýsinga-
blöðin og merkja við. Ég ætlaði 
sko ekki að missa af þessum til-
boðum. Hvorki mig né börnin 
vantaði beinlínis eitthvað þarna 
inni, en það kemur ekki málinu 
við. Það er neysluspennan sem ég 
sækist í. Ég fæ það sama út úr 
því að bíða í röð og að skoða dót á 
netinu. Það að kaupa er skemmti-
legasti hluti ferlisins. Sælutil-
finningin sem hríslast um mig 
þegar ég ýti á „kaupa“-takkann 
er sú sama og þegar ég sé búðar-
lokuna nálgast dyrnar til að 
hleypa ösinni inn. Þetta er mun 
sætari tilfinningin en sú sem ég 
fæ þegar pósturinn kemur með 
dótið eða búðarlokan rennir dót-
inu í gegnum skannann. Forleik-
urinn er betri en fullnægingin.

er með yfirdrátt á þremur 
reikningum. Ég lít svo á að ég sé 
að skaffa ríku köllunum bens-
índropa á einkaþoturnar sínar. 
Og svo er ég auðvitað að styrkja 
íslenska dagskrárgerð í sjón-
varpi. Vitaskuld er ég með kredit-
kort. Fegursta hljóð í heimi er 
hljóðið sem berst frá hraðbank-
anum þegar ég tek út peninga. Þá 
er eins og örlítill skjálfti fari um 
kassann, það heyrist hljóð eins og 
í tannhjólum; svo renna seðlarnir 
út. Ég hef tekið þetta hljóð upp og 
spila það stundum til að hressa 
mig við. 

er margt fallegt í heimin-
um. Til dæmis hlutir eftir vin-
sæla hönnuði, þriðju kynslóðar 
símar, Land Rover, koi-fiskar og 
dýr myndlist. Þetta jafnast þó 
ekki á við það fegursta í heimi. 
Þegar ég sé það fyllist ég bjart-
sýni og trú á framtíðina. Yfir mig 
kemur höfgi hins alsæla manns 
og mér finnst eins og ég muni lifa 
að eilífu. Þetta eru miðarnir sem 
birtast einu sinni í mánuði í 
gluggunum í búðunum. Það stend-
ur á þeim: Nýtt kortatímabil.

Það fegursta 
í heimi


