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Arna Gunnarsdóttir hefur aldrei viljað setj-
ast upp í veiðibíl eiginmannsins Kristjáns 
Gylfasonar, en á brúðkaupsdaginn tók hún
til sinna ráða og kom honum að óvörum við
kirkjudyrnar. Bíllinn sem er Toyota Hi-Lux árgerð ´82 
keyptu þeir félagarnir Kristján Gylfa
Steinþór Guðm d

unum okkar, þeim Aðalheiði og Gylfa sem
eru sjö og átta ára, finnst alveg rosalegt
sport að rúnta um bæinn á þessum bíl, en 
hann er bara tveggja sæta, svo það er stund-
um rifist um þetta eina sæti “ segi K
án. Fjölskyld

Sveigjanlegir

Jólablað Betra Bak
fylgir Fréttablaðinu
í dag.
Löng helgi

 Arnaldi Indriðasyni rithöf-
undi kom á óvart þegar bækur 
hans slógu í gegn og það reyndist 
honum erfitt að takast á við 
athyglina sem fylgdi. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í 
viðtali við Arnald í Fréttablaðinu 
í dag. „Ég kann illa við mig í við-
tölum, hef aldrei lært að tala um 
sjálfan mig eða kynna mig og satt 

best að segja var það átaksverk-
efni fyrir mig að bregðast við 
þessu,“ segir hann meðal annars. 

Arnaldur ræðir auk þess áhrif 
föður síns, Indriða G. Þorsteins-
sonar, á sig og hvernig hann upp-
lifði sig lengi sem í skugga hans.

Erlendur rannsóknarlögreglu-
maður er lagður til hliðar í nýj-
ustu bók Arnaldar, Konungsbók, 

en þar kveðst Arnaldur vilja 
minna á hinn ómetanlega menn-
ingararf Íslendinga, sem sé að 
gleymast í þjóðfélagi þar sem 
efnishyggjan er að verða allsráð-
andi. „Mörgum hugnast ekki þær 
miklu breytingar sem hafa orðið 
á samfélaginu á stuttum tíma og 
finnst þeir hreinlega vera skildir 
eftir.“

 Ríkið greiðir 
dvalar- og hjúkrunarheimilum 
hér á landi yfir 15 milljarða 
króna til reksturs án þess að 
skilgreina hvaða þjónustu það 
fær í staðinn. Þar sem engir 
þjónustusamningar hafa verið 
gerðir um hvernig þessu fé skal 
varið geta stjórnendur þessara 
stofnana farið með féð að vild. Á 
meðan slíkir samningar hafa 
ekki verið gerðir hafa engar 
reglur verið brotnar. Þetta kom 
fram í máli Dagbjartar Þyrí Þor-
varðardóttur, hjúkrunarfræð-
ings og fyrrverandi hjúkrunar-
forstjóra Hrafnistuheimilanna, 
á námstefnu Öldrunarfræðafé-
lags Íslands.

Dagbjört Þyrí segir að ekkert 
muni breytast til batnaðar í þjón-
ustu við aldraða fyrr en ríkið 
gerir þjónustusamninga við öll 
dvalar- og hjúkrunarheimili. Hún 
nefnir dæmi. „Ríkið greiðir jafn 
mikið fyrir einstakling sem fær 
einbýli og þann sem fær fjölbýli. 
Ríkið greiðir einnig jafn mikið 
fyrir einstakling sem fær fimm 
hjúkrunarstundir á sólarhring og 
einstakling sem fær eina hjúkr-
unarstund á sólarhring.“ 

Á dvalarheimilum Hrafnistu í 
Reykjavík og Hafnarfirði eru 
340 rými og heimilið hefur leyfi 
fyrir 150 einstaklinga á hjúkrun-
argjöldum á dvalarheimilinu. 
Þannig er heimilið að fá hjúkr-

unardaggjöld greidd frá ríkinu 
fyrir um 150 einstaklinga sem 
búa á dvalarheimilum Hrafnistu 
en þau eru um átta þúsund krón-
um hærri á sólarhring en dag-
gjöld greidd fyrir dvalarheimil-
isrými. Á sama tíma þurfa önnur 
heimili sem eingöngu eru hjúkr-
unarheimili að veita fjórar til 
fimm hjúkrunarklukkustundir á 
sólarhring fyrir sömu daggjöld. 

Dagbjört Þyrí staðfestir þetta. 
„Það er ljóst að þeir öldruðu sem 
dvelja á deildum dvalarheimilis 
eins og Hrafnistu, en eru metnir í 
þörf fyrir hjúkrunarrými, eru 
ekki að fá þá þjónustu sem ríkið 
greiðir fyrir eða þá þjónustu sem 
þeir þarfnast.“

Milljarða fjárveiting 
nær ekki til aldraðra 
Fyrrum hjúkrunarforstjóri Hrafnistuheimilanna segir ríkið leggja 15 milljarða 
króna í hendur stjórnenda dvalar- og hjúkrunarheimila hérlendis án þess að 
vita hvernig þeir eru nýttir. Aldraðir fái því oft minni þjónustu en þeim ber.

Formúlubraut á 
Reykjanesi

Innlit í Hafnarfirði

Það verða rauð jól um 
mestallt land samkvæmt áreiðan-
legum heimildum Fréttablaðsins. 
Ekki er þó loku fyrir það skotið að 
lítilsháttar föl verði norðanlands 
en annars verður hátíðarveðrið 
milt í þeim landsfjórðungi sem 
öðrum.

Veðurklúbburinn á Dalbæ á 
Dalvík hefur komist að þessari 
niðurstöðu með þeim fyrirvara að 
endanleg spá verði ekki gefin fyrr 
en síðustu vikuna í nóvember. Einar 
Sveinbjörnsson veðurfræðingur 
kemst að svipaðri niðurstöðu og 
veðurfræðingar norðanlands, þó 
með ákveðnum fyrirvörum. 
Veðurfræðingur á Veðurstofu 
Íslands segist hafa ákveðnar 
hugmyndir um jólaveðrið en treysti 
sér ekki til að staðfesta grunsemdir 
Dalbæinga eða Einars.

Miklar líkur á 
rauðum jólum

 Herra Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, hóf 
síðdegis í gær fjáröflun Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar með 
því að selja fyrsta neyðarkallinn. 
Fjáröflunin er til styrktar 
uppbyggingarstarfi félagsins og 
mun standa yfir helgina en hún 
gengur út á að selja litla neyðar-
kalla á 1.000 krónur stykkið. 

Á höfuðborgarsvæðinu mun 
sölufólk standa við verslunarmið-
stöðvar og á öðrum fjölförnum 
stöðum en á landsbyggðinni 
verður gengið í hús. 

Forsetinn seldi 
neyðarkall
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 Alfreð Þorsteinsson, 
formaður stjórnar Lífeyrissjóðs 
starfsmanna Reykjavíkurborgar, 
segir óheppilegt að ekki hafi verið 
greitt fyrir hlut borgarinnar í 
Landsvirkjun með bréfum sem 
hægt væri að selja á markaði. „Ég 
neita því ekki að það hefði verið 
heppilegra að fá einhvern hluta 
greiddan með bréfum sem hægt 
væri að selja á markaði. En það 
var ekki stjórn lífeyrissjóðsins 
sem kom að því að ákveða það 
heldur borgarstjórn.“ 

Gengið var frá kaupum íslenska 
ríkisins á helmingshlut í Lands-
virkjun 1. nóvember síðastliðinn, 
en hluturinn var áður 45 prósent í 
eigu Reykjavíkurborgar og fimm 
prósent í eigu Akureyrarbæjar. 

Ríkið
greiðir fyrir 
hlutinn með 
skuldabréfi
til 28 ára en 
þrír millj-
arðar eru 
greiddir
beint út. 
Samning-
arnir, sem 
undirritaðir
voru 1. nóv-
ember, taka 

gildi 1. jan-
úar á næsta 

ári. Samtals greiddi ríkið rúma 30 
milljarða fyrir. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri segir vandlega hafa 
verið farið yfir þessi mál áður en 
fallist var á það greiðsluform sem 
varð ofan á. „Sigurður Snævarr 
borgarhagfræðingur og Birgir 

Finnbogason fjármálastjóri áttu 
viðræður við forsvarsmenn líf-
eyrissjóðanna áður en fallist var á 
þetta greiðsluform. Það var farið 
vandlega yfir þessa þætti og 
ákvarðanir teknar að vel athuguðu 
máli.“

Alfreð segist sáttur við söluna 
á hlut Reykjavíkurborgar nú en 
segir einkavæðingarhugmyndir 
ráðherra í ríkisstjórn hafa gert út 
um frekari viðræður.

„Salan á hlut Reykjavíkurborg-
ar í Landsvirkjun var tímabær af 
ýmsum ástæðum. Ekki síst vegna 

þess að það er ekki skynsamlegt 
að Reykjavíkurborg liggi með 
fjármuni bundna í tveimur stórum 
orkufyrirtækjum. Ég kom að við-
ræðum um þessa sölu í tíð Reykja-
víkurlistans og það var ágætis 
samstaða um málið þangað til 
tveir ráðherrar, Geir H. Haarde 
sem þá var fjármálaráðherra og 
Valgerður Sverrisdóttir þáverandi 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
viðruðu hugmyndir um að einka-
væða fyrirtækið. Þá sigldu við-
ræðurnar í strand.“ 

Greiðsla óheppileg 
fyrir lífeyrissjóðinn
Alfreð Þorsteinsson segir óheppilegt að hluti greiðslu ríkisins vegna kaupa á 
hlut Reykjavíkurborgar sé ekki greiddur með bréfum sem hægt er að selja á 
markaði. Ákvörðunin var tekin að vel athuguðu máli, segir borgarstjóri.

Hvernig líst þér á nafnið Idolf 
Jónsson?

 Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri seg-
ist ekki hafa þekkt 
verðmætamat frá 
ParX, viðskiptaráð-
gjöf IBM, sem mat 
verðmæti Lands-
virkjunar á 91,2 
milljarða í árslok 
2005, þegar hann 
seldi hlut Reykjavík-
urborgar í fyrirtæk-
inu.

Borgarstjóri seldi 
hlut borgarinnar í 
Landsvirkjun miðað 
við verðmætamat sem var 60,5 
milljarðar. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar 
í borgarráði lögðu fram bókun á 
borgarráðsfundi á fimmtudag 
sem byggist á því að hluturinn 
hafi verið seldur á „smánar-
verði“. Þeir rökstuddu þá gagn-
rýni með því að vísa til 91,2 millj-
arða verðmætamatsins.

Vilhjálmur segist 
,,aldrei hafa séð“ 
niðurstöður ParX 
um 91,2 milljarða 
verðmætamatið.

„Þessar tölur hafa 
aldrei komið fram í 
umræðunni um sölu 
hluta borgarinnar í 
Landsvirkjun. Þær 
hafa aldrei verið 
nefndar við mig eða 
verið kynntar í borg-
arráði,“ segir Vil-
hjálmur en verð-
mætamatið sem sala 
Reykjavíkur á hlutn-

um var byggð á var annað lægra 
verðmætamat frá ParX.

Vilhjálmur segir að fullyrð-
ingar fulltrúa Samfylkingarinn-
ar um að borgin hafi selt hlutinn 
á of lágu verði séu fráleitar og 
órökstuddar, því svo hátt verð-
mætamat hafi aldrei verið nefnt 
til sögunnar í samningaferlinu 
um sölu hlutarins.

Þekkti ekki 
verðmætamatið

Stjórnarskrárnefnd, 
sem skipuð var í ársbyrjun 2005 
og falið var að semja frumvarp að 
endurskoðun stjórnarskrár 
lýðveldisins fyrir árslok 2006, hélt 
sinn 20. fund í gær. Jón Kristjáns-
son, formaður nefndarinnar, segir 
aðspurður að úr því sem komið er 
sé það mjög ósennilegt að það 
markmið náist að leggja fram 
heildarendurskoðun stjórnar-
skrárinnar fyrir kosningar í vor. 

Að sögn Jóns stendur þó til að 
gefa út áfangaskýrslu sem 
gagnast gæti sem áfangi að settu 
marki. Á framhaldsfundi nefndar-
innar næsta miðvikudag kunni 
samkomulag að nást þar um. 

Endurskoðun að 
renna út á tíma

 Yfirmenn íranska hersins 
skýrðu frá því í gær að tilraunir 
hefðu verið gerðar á fimmtudag-
inn með þrjár nýjar tegundir af 
flugskeytum við Persaflóa og þær 
tilraunir hafi tekist mjög vel.

„Tilraunir þessar eru ekki ógn 
við neitt af nágrannaríkjum 
okkar,“ sagði Ali Fazli, herforingi í 
íranska hernum. Engu að síður 
segja Íranar að nýju flugskeytin 
styrki hernaðarmátt landsins við 
Persaflóa.

„Við viljum sýna óvinum okkar 
utan þessa heimshluta fælingar- 
og varnarmátt okkar og við vonum 
að þeir skilji skilaboðin,“ sagði 
Yahya Rahim Safavi, yfirmaður 

hersins, á fimmtudaginn þegar 
fyrstu flugskeytunum var skotið á 
loft.

Íranar hafa áður gert tilraunir 
með flugskeyti en að þessu sinni 
virðast tilraunirnar vera beint 
svar við heræfingum á vegum 
Bandaríkjanna sem haldnar voru í 
vikunni á sömu slóðum. Breskir 
og franskir hermenn tóku einnig 
þátt í þeim heræfingum.

Íranar skutu flugskeytum 
sínum bæði frá hreyfanlegum 
skotpöllum við strönd Persaflóa 
og frá herskipum úti á Flóanum. 
Íranska fréttastofan sagði flug-
skeytin vera framleidd í Íran.

Condoleezza Rice utanríkisráð-

herra sagðist halda að Íranar væru 
að „reyna að sýna fram á að þeir 
séu harðir af sér“.

Vilja sýna hernaðarmátt sinn

 Frystitogarinn 
Kleifarberg frá Ólafsfirði fékk 
tundurdufl í troll sitt snemma í 
gærmorgun þar sem hann var 
staddur um 40 sjómílur norður af 
Straumsnesi.

Skipverjar gerðu stjórnstöð 
Landhelgisgæslunnar viðvart og 
sendi hún tvo sprengjusérfræð-
inga til til Ísafjarðar til móts við 
skipið.

Í tilkynningu frá Landhelgis-
gæslunni segir að vel hafi gengið 
að gera tundurduflið óvirkt og að 
það hafi síðan verið flutt á 
afvikinn og öruggan stað til 
eyðingar. 

Fékk tundurdufl 
í botnvörpuna

 Horfur eru á mjög vondu 
veðri í nótt og á sunnudagsmorg-
un að sögn Sigurðar Þ. Ragnars-
sonar, yfirveðurfræðings á NFS.
Sigurður segir að um sé að ræða 
mjög djúpa og krappa lægð. 
Horfur eru á að vindhraðinn 
verði á bilinu 20-30 m/s á sunnu-
dagsmorgun, hvassast vestan til í 
fyrstu en síðan færist hvassviðrið 
yfir landið á sunnudaginn. 
Sigurður hvetur fólk til að festa 
alla lausamuni sem eru úti við til 
að forðast skemmdir. 

Spáð er vonsku-
veðri í  nótt Einn maður hefur 

verið yfirheyrður hjá lögreglunni 
í Reykjavík vegna atburðar sem 
varð þegar ókunnugur maður tók 
átta ára stúlku upp í bíl sinn á 
sunnudag. Lögreglan sleppti 
manninum eftir yfirheyrslu, þar 
sem grunur hennar átti ekki við 
rök að styðjast.
Þá er enn leitað ofbeldismanna 
sem nauðguðu nýverið tveimur 
stúlkum, annarri í húsasundi hjá 
Menntaskólanum í Reykjavík en 
hinni við Þjóðleikhúsið. Tveir 
menn voru að verki í bæði 
skiptin.

Yfirheyrður 
vegna stúlku

 Byggingafyrir-
tækið Sveinbjörn Sigurðsson 
hefur sagt upp öllum nema 
tveimur starfsmönnum á 
Akranesi, eða tuttugu iðnaðar-
mönnum og verkamönnum. 
Halldór Karlsson, verkefnisstjóri 
fyrirtækisins, segir að engar 
upplýsingar verði gefnar að svo 
stöddu. Þetta mál sé í vinnslu. 
Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segist 
hafa þær upplýsingar að næg 
verkefni séu hjá fyrirtækinu 
næstu tvö árin. Hann óttast að 
mönnunum hafi verið sagt upp til 
að ráða verktaka með ódýrt, 
erlent vinnuafl í staðinn. 
„Fyrirtæki sem greiða hefðbund-
in markaðslaun eru ekki sam-
keppnisfær við fyrirtæki með 
ódýrara vinnuafl,“ segir hann.

Segir upp 20 
starfsmönnum

Valgerður Sverris-
dóttir, utanríkisráðherra heldur á 
morgun í fjögurra daga opinbera 
heimsókn til Úkraínu í boði Borys 
Tarasjúk, utanríkisráðherra 
Úkraínu.

Í heimsókninni mun Valgerður 
hitta Viktor Jústsjenskó forseta, 
Viktor Janúkóvitsj forsætisráð-
herra og Borys Tarasjúk, 
utanríkisráðherra, auk þess sem 
ráðherra fer í heimsókn í 
úkraínska þingið í boði forseta 
þess, Oleksandr Moroz.  Þá leiðir 
utanríkisráðherra viðskiptanefnd 
sem skipuð er fulltrúum 23 
íslenskra fyrirtækja.

Valgerður til 
Úkraínu
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bóksalaverðlaunin 2004

Bókmenntaverðlaun
Danska ríkisútvarpsins

„Ógnarspennandi“

 Ungir frjálshyggjumenn 
stóðu fyrir bjórsölu við Héraðs-
dóm Reykjavíkur á Lækjartorgi í 
gær. 

Hlynur Jónsson, formaður 
Ungra frjálshyggjumanna, sagði í 
samtali við Fréttablaðið áður en 
salan hófst að tilgangurinn væri 
að mótmæla einokun ríkisins á 
áfengissölu hér á landi. Til stæði 
að selja hverjum þeim sem náð 
hefði 20 ára áfengiskaupaaldri 
bjórinn. Félagið vildi með þessu 
hvetja alþingismenn til að afnema 
einokun ríkisins á sölu áfengis. 

Hlynur reiknaði þó ekki með 
því að salan fengi að standa lengi 
yfir enda lögreglan líkleg til að 

vera mætt á staðinn til að stöðva 
hana í startholunum. Það reyndist 
enda raunin og salan var stöðvuð 
eftir sölu á fyrsta bjórnum. Hlyn-
ur var handtekinn og var að eigin 
sögn látinn dúsa óþarflega lengi í 
fangaklefa. Honum var sleppt síð-
degis í gær að loknum yfirheyrsl-
um. Hann var samt sem áður 
ánægður með uppátækið. „Þetta 
gekk mjög vel. Við seldum einn 
bjór, þó að salan hafi einungis 
staðið yfir í eina sekúndu.“ 

Seldu bjór á Lækjartorgi í mótmælaskyni

 Ögmundur Jónasson, 
alþingismaður og formaður 
BSRB, segir það til vinnandi að 

senda viðskipta-
bankana úr landi 
til að geta aukið 
jöfnuð í samfé-
laginu. Ögmund-
ur segir mis-
skiptingu og 
ranglæti þrífast 
og breiða úr sér 
sem aldrei fyrr. 
Bankarnir greiði 
aðeins 12 

milljarða fjármagnstekjuskatt af 
120 milljarða hagnaði og hóti að 
hverfa úr landi verði skatturinn 
hækkaður. 

Spurning sé hvort jafnaðar-
samfélaginu sé fórnandi fyrir 12 
milljarða og nokkra stráka og 
stelpur í silkifötum. „Er þotulið-
inu fórnandi fyrir meiri jöfnuð og 
félagslegt réttlæti? Mitt svar er 
já,“ skrifar Ögmundur. 

Bankar mega 
fara úr landi

 „Það blasir við að ólöglegar 
veiðar eru orðnar þeim sem þær 
stunda dýrkeyptari en áður. Og 
við sjáum að sífellt fleirum er að 
verða það ljóst að það getur einnig 
verið dýrkeypt að eiga viðskipti 
við þá sem stunda ólöglegar veið-
ar,“ segir Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra.

Fjögur ráðuneyti undir forystu 
sjávarútvegsráðuneytisins vinna 
nú að því að yfirfara íslenskt laga-
umhverfi og möguleika á því að 
herða á lögum og reglum sem snúa 
að sjóræningjaskipum og þeim 
aðilum sem tengjast sjóræningja-
veiðum. Einar vonast til að búið 
verði að samþykkja þær laga-
breytingar sem nauðsynlegar eru 
áður en yfirstandandi þingi lýkur. 
„Lögin munu eiga við um skip sem 
eru að veiða ólöglega á Reykjanes-
hrygg og útgerðum þeirra. Við 
höfum heilmikil úrræði í núgild-
andi lögum en teljum að herða 
þurfi þau enn þá meira. Allt lýtur 
þetta að sama markmiði sem er að 
gera þessar veiðar óbærilegar 
fyrir þá sem eru að stunda þetta 
ólöglega athæfi.“

Ísland er aðili að Norðaustur-
Atlantshafs-fiskveiðinefndinni,
NEAFC, sem fer með stjórn fisk-
veiða á Reykjaneshryggnum á 
grundvelli Alþjóðahafréttarsátt-
málans. Íslendingar hafa haft for-
ystu um þessi mál á alþjóðlegum 
vettvangi og beitt sér hart innan 
NEAFC að sögn Einars. Þær 
aðgerðir hafi skilað heilmiklum 
árangri og gott dæmi séu hremm-
ingar skipsins Polestar sem flutti 
ólöglegan afla af Reykjaneshrygg 
í haust.

„Vegna afskipta okkar tókst að 
koma í veg fyrir að minnsta kosti 
þrjár tilraunir Polestar til að landa 
aflanum þó að að lokum hafi þeim 
tekist að landa þessu í Hong Kong 
með miklum kostnaði og fyrir-
höfn.“

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær var Landsbankinn 
skráður eigandi þess afla þar sem 
bankinn hafði veitt kaupanda afl-
ans afurðalán. Þegar í ljós kom að 
um ólöglegan afla var að ræða 
breytti bankinn afurðalánasamn-
ingi sínum á þann veg að verði við-

skiptavinur uppvís að tengslum 
við ólöglegar veiðar þá verður 
samningnum rift, að því gefnu að 
honum hafi verið kunnugt um 
þær.

Einar segir frumkvæði Íslands 
og gott samstarf við Landsbank-
ann hafa gert það að verkum að 
möguleikar til sjóræningjaveiða 
séu að þrengjast. „Æ fleirum er að 
verða ljós alvara málsins. Og ég er 
sannfærður um að útgerð Polestar 
hefur lært sína lexíu og haft af því 
mikinn kostnað.“

Sjóræningjaveiðar 
gerðar ómögulegar
Sjávarútvegsráðherra segir möguleika til sjóræningjaveiða sífellt að þrengjast 
og verði jafnframt dýrkeyptari þeim sem þær stunda. Hann boðar hertari lög á 
yfirstandandi þingi gagnvart sjóræningjaskipum og aðilum sem þeim tengjast.

Stjórn AFLs, Starfs-
greinafélags Austurlands, lýsir 
yfir fullum stuðningi við störf 
Odds Friðrikssonar, yfirtrúnaðar-
manns á Kárahnjúkasvæðinu. 

Stjórnin lýsir furðu og skömm 
á ummælum sem Eiður Baldvins-
son, forstöðumaður Starfsmanna-
leigunnar 2b, lét falla við 
vitnaleiðslu í máli sem AFL 
höfðaði á hendur 2b til innheimtu 
á vangoldnum launum starfs-
manna fyrirtækisins. En við 
vitnaleiðslur sakaði Eiður Odd 
um mútuþægni. 

Stjórn AFLs beinir því til 
samstarfsnefndar verkalýðshreyf-
ingarinnar að Eiður verði kallaður 
til ábyrgðar orða sinna.

Lýsir yfir stuðn-
ingi við Odd

Nýtt afbrigði af fuglaf-
lensuveirunni H5N1 hefur náð 
mikilli útbreiðslu og þolir lyf 
miklu betur þannig að erfiðara 
hefur reynst að ráða niðurlögum 
flensunnar.

Nýja veiruafbrigðið hefur 
fundist nánast alls staðar þar sem 
fuglaflensusmits hefur orðið vart 
í fuglum undanfarið ár og sums 
staðar þar sem menn hafa 
smitast. Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unin gagnrýndi kínversk stjórn-
völd fyrir að láta ekki í té 
sýnishorn af nýju veirunni.

Veiran þolir lyf 
miklu betur 

 Karlmaður á 
fimmtugsaldri rændi gínu úr 
verslun í Reykjavík í vikunni. 
Hann var þó handtekinn stuttu 
síðar í miðborginni og gínunni 
komið aftur á sinn stað. 

Við leit á manninum fannst 
einnig  töluvert magn af öðrum 
varningi sem hann átti í erfiðleik-
um með að gera grein fyrir. 

Að sögn lögreglu gaf maðurinn 
þær skýringar á gínustuldinum 
að hann væri einfaldlega kven-
mannslaus og ætlaði gínunni að 
fylla það tóm. 

Stal gínu vegna 
konuþurftar





Eru jólainnkaup hafin á þínu 
heimili?

Hefur þú keypt fíkniefni?

Actus ehf. hefur fengið 
vilyrði fyrir lóð vestan Þorláks-
hafnar undir svokallaðan áltækni-
garð. Í áltæknigarðinum á meðal 
annars að vera álvinnsla, þekk-
ingarsetur tengt áliðnaði með 
mögulegri rannsóknaraðstöðu í 
samstarfi við háskólana í landinu 
og álver með 60 þúsund tonna 
framleiðslugetu. Áltæknigarður-
inn mun þó á fyrstu stigum ekki 
standa að frumvinnslu á áli líkt 
og annar áliðnaður á Íslandi held-
ur er stefnt að því að þar fari  
fram fullvinnsla á vöru. Ef af 
verður yrði það í fyrsta sinn sem 
þannig vinnsla myndi fara fram á 
Íslandi. 

Ólafur Áki Ragnarsson, bæj-
arstjóri Ölfuss, segir þetta gott 
tækifæri fyrir svæðið enda skap-
ist um 300 störf og þar af fjöl-
mörg fyrir vel menntað fólk. 
„Það eru náttúrlega hátæknistörf 
í kringum þetta sem er mjög 

áhugavert fyrir okkur. Það er 
ekki verið að tala um álbræðslu 
líkt og hefur verið stunduð hér á 
landi heldur fullvinnslu á áli. Það 
yrði engin frumvinnsla fyrr en 
mögulega á seinni stigum máls-
ins og hún yrði þá eingöngu til 
vinnslu fyrir þetta fyrirtæki.“ 

Viðræður við helstu orkufram-
leiðendur landsins hafa staðið 
yfir undanfarna mánuði og er 
talið mögulegt að hægt verði að 
afhenda orku til starfseminnar í 
kringum 2011. Ólafur segir að 
umhverfismat ætti að liggja fyrir 
tveimur árum fyrr og þá ætti að 
vera hægt að hefja framkvæmdir 
á svæðinu. 

Kjartan Ólafsson, alþingis-
maður og formaður stóriðju-
nefndar Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga, segir samtökin 
hafa unnið að markaðssetningu 
Þorlákshafnar sem kjörsvæði 
undir stóriðju á undanförnum 

árum. Sú vinna sé nú að skila 
árangri. „Við erum búnir að vera 
að kynna þetta víða um heim og 
það er að skila sér núna. Við erum 
búnir að eiga fundi með Actus 
um þeirra markmið og mér skilst 
að þeir séu tengdir við fjölþjóð-
leg stórfyrirtæki í álframleiðslu. 
Við eigum ekki að vera einungis 
frumframleiðsluland á áli. Við 
eigum að fullvinna það, fá meiri 
verðmætasköpun og skapa fleiri 
hátæknistörf tengd þessum iðn-
aði.“ 

Kjartan segir þetta verkefni 
ekki vera sérstaklega orkufrekt í 
samanburði við önnur tengd 
álvinnslu á Íslandi. „Endur-
vinnsla og uppbræðsla á áli þarf 
einungis um 15% af orkunni sem 
fer í það að framleiða ál.“ 

Ekki náðist í Jón Hjaltalín 
Magnússon, eiganda Actus ehf., í 
gær þar sem hann er staddur í 
Kína. 

Áltæknigarður að 
rísa við Þorlákshöfn
Actus ehf. hefur fengið vilyrði fyrir lóð undir áltæknigarð í Þorlákshöfn. Bæj-
arstjóri segir fyrst og fremst um fullvinnslu á áli að ræða. Það yrði í fyrsta sinn 
sem slík vinnsla færi fram á Íslandi. Talið er að framkvæmdir geti hafist 2009.

 Hvalur 9 er hættur 
veiðum eftir að hafa veitt sjö lang-
reyðar af þeim níu dýra kvóta sem 
gefinn var út um miðjan október 
vegna hvalveiða á fiskveiðiárinu 
2006 til 2007. Ástæðan er versn-
andi skilyrði til veiðanna en þær 
eru háðar góðri birtu og sæmilega 
góðu sjólagi. Undanfarna daga 
hafa birtuskilyrði versnað en þau 
voru afar hagstæð þá daga sem 
tókst að ná þeim dýrum sem komin 
eru á land. Ekki bætir bræluspá 
fyrir næstu daga úr skák og því 
var ákveðið að hætta þessari 
fyrstu vetrarvertíð íslenskra hval-
veiða.

Kristján Loftsson, forstjóri 
Hvals hf., segir að ef aðstæður 

hefðu verið betri hefði ekkert 
verið því til fyrirstöðu að veiða 

fleiri langreyðar og veiðarnar hafi 
gengið mun betur en útlit var 
fyrir. „Þetta er alveg lyginni líkast 
og það má segja að hvalaslóðin sé 
eins og hverasvæði, svo mikið er 
af blásandi hval út um allt. Þeir 
voru komnir í hval um leið og á 
miðin var komið. Í svartamyrkri 
urðu þeir varir við hval alveg við 
skipið.“

Kristján segir að Hval 9 verði 
nú lagt við bryggju í Reykjavík 
næstu mánuðina eða þangað til 
vorar. Hann segist vona að gefið 
verði leyfi til að veiða fleiri en 
þær tvær langreyðar sem eftir 
eru af núverandi kvóta því varla 
sé farandi til veiða að nýju fyrir 
tvö dýr.

Hvalur 9 hættur veiðum í ár

Gylfi Arnbjörns-
son, framkvæmdastjóri ASÍ, 
segir að það komi sér ekki á óvart 
að Seðlabankinn treysti sér ekki 
til að slaka á aðhaldi í efnahags-
málum, fullsnemmt sé hjá 
forsætisráðherra að lýsa því yfir 
að hættuástandið sé liðið hjá.

„Enn einu sinni er komin upp sú 
staða að stefna stjórnvalda og 
Seðlabankans er ekki samstæð,“ 
segir Gylfi. „Í vor eru kosningar og 
þá verða hagsmunir stjórnmála-
flokka sem vilja vera áfram við 
völd ríkari en hagsmunir þjóðar-
innar hvað varðar jafnvægi í 
efnahagsmálum. Þetta kemur fram 
í viðvörun Seðlabankans.“

Ekki samstiga í 
efnahagsstefnu 

Árni M. Mathie-
sen fjármálaráðherra 
vísar því á bug að 
íslenska ríkið gæti ekki 
nægilegs aðhalds í ríkis-
fjármálum. 

Davíð Oddsson seðla-
bankastjóri gagnrýndi 
íslensk stjórnvöld á 
fundi á fimmtudag fyrir 
að sýna ekki nægilegt 
aðhald í ríkisfjármálum 
á þenslutímum. Á sama 
tíma kynnti bankinn ákvörðun 
sína um að halda stýrivöxtum í 
fjórtán prósentum. „Það hefur 
verið mikið aðhald í ríkisfjármál-
unum og aðgerðir í þá veru hafa 

haft mikil sveiflujöfnun-
aráhrif út í samfélagið. 
Þetta sýna mælingar í 
þessum efnum,“ segir 
Árni og bendir á að 
sveiflujöfnunaráhrif rík-
issjóðs hafi jafnvel verið 
meiri heldur en aðgerðir 
Seðlabanka Íslands. „Ég 
held að það sé vel hægt 
að sýna fram á það, með 
skýrum rökum, að 
sveiflujöfnunaráhrif 

vegna aðgerða ríkissjóðs hafi 
haft meiri áhrif heldur en sam-
bærilegar aðgerðir Seðlabanka 
Íslands, án þess að í því felist sér-
stök gagnrýni á Seðlabankann.“

Í máli Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra á opnum fundi bank-
ans á fimmtudag, kom fram að 
tímasetning stjórnvalda um að 
aflétta gjöldum af innfluttum 
matvælum í mars á næsta ári 
væri óheppileg. Því er Árni ekki 
sammála. „Allir þeir sem hafa 
fylgst með stjórnmálum síðustu 
árin, hafa mátt búast við því að 
farið yrði í lækkun virðisauka-
skattsins fyrr eða síðar. Það hefur 
verið lengi á stefnuskrá Sjálf-
stæðisflokksins. Eðlilegt er að 
besta tímasetningin komi til 
þegar stóriðjuframkvæmdum er 
að ljúka og þannig verður það í 
vor.“

Segir aðhalds hafa verið gætt
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 Hæstiréttur dæmdi í gær mann, sem sterk-
lega er grunaður um að eiga þátt í stórfelldu kókaín-
smygli, í gæsluvarðhald til 20. desember. Héraðs-
dómur hafði áður kveðið upp úrskurð á sömu lund.

Maðurinn er undir sterkum grun um aðild að inn-
flutningi á nær tveimur kílóum af kókaíni, sem voru 
flutt inn frá Spáni 9. ágúst. Þau fundust í farangri 
konu sem var honum samferða til landsins. Maðurinn 
fór á undan henni í gegnum tollskoðun í þeirri von að 
tollverðir beindu athygli sinni að honum til þess að 
konan kæmist í gegn með fíkniefnin, að því er segir í 
greinargerð lögreglu. Honum tókst ekki það ætlunar-
verk sitt.

Enn fremur segir, að maðurinn hafi farið til Spán-
ar þar sem hann hafi sótt efnið til annars sakbornings 
og afhent konunni það. Þáttur mannsins í málinu sé 
talinn verulegur þar sem hann hafi viðurkennt að 
hafa hitt tvo aðra sakborninga og skipulagt innflutn-

ing kókaínsins. Þá hafi hann fengið samferðakonu 
sína til þess að fara með efnin til baka og fara með 
þau í gegnum tollskoðun.

Ákæra hefur verið gefin út á hendur manninum og 
fleira fólki.

Reyndi að rugla tollverðina

 Ákvörðun stjórn-
valda að veita einungis einum 
aðila aðgang að öllum gögnum um 
símhleranir á dögum kalda stríðs-
ins, stangast á við tjáningarfrels-
isákvæði mannréttindasáttmála 
Evrópu að sögn Ragnars Aðal-
steinssonar lögmanns. Hann gerði 
þetta að umtali á ráðstefnu 
Háskólans í Reykjavík um tján-
ingarfrelsi sem stendur nú yfir.

„Í tjáningarfrelsisákvæðinu 
er talað um rétt til þess að fá upp-
lýsingar en sá réttur vill oft 
gleymast,“ sagði Ragnar. Hann 
benti á að einn sagnfræðingur 
hefði fengið aðgang að öllum upp-
lýsingum um hleranir í kalda 
stríðinu sem geymdar væru í 
Þjóðskjalasafni. „Margir sóttust 

eftir aðgangi í kjölfarið en 
menntamálaráðherra ákvað að 
veita fórnarlömbum hlerananna 
takmarkaðan aðgang að gögnun-
um þrátt fyrir þetta ákvæði,“ 
sagði Ragnar.

Hann benti á að samkvæmt 
ákvæðinu mættu stjórnvöld tak-
marka aðgang að upplýsingum er 
til að mynda vörðuðu öryggi rík-
isins eins og í þessu tilviki. Hins 
vegar væri liðinn tilskilinn tími 
til að opinbera megi upplýsing-
arnar, eða þrjátíu ár samkvæmt 
lögum.

„Það er ekki nóg að gangast 
undir mannréttindasáttmálann. 
Við þurfum að vera meðvituð um 
hvaða merkingu tjáningarfrelsis-
ákvæðið hefur,“ sagði Ragnar.

Takmörkun er brot 
gegn tjáningarfrelsinu

 Réttarhöldunum yfir Sadd-
am Hussein var ætlað að sætta 
sundraða þjóð. Tilgangurinn var að 
afhjúpa glæpi einræðisherrans í 
löglegum réttarhöldum til þess að 
Írakar gætu horfst í augu við fortíð 
sína. Í framhaldi af því gætu þeir 
haldið áfram uppbyggingarstarfi 
sínu, og verið samtaka.

Núna, þegar dómur er í vænd-
um níu mánuðum eftir að fyrstu 
réttarhöldin hófust, bendir þó fátt 
til þess að þau göfugu áform ræt-
ist. Þvert á móti spá margir því að 
dómurinn, ekki síst ef niðurstaðan 
verður dauðadómur, geti leyst úr 
læðingi enn eina ofbeldishrinuna í 
landinu, þar sem lítið lát hefur 
verið á átökum allt frá því Banda-
ríkjaher réðst inn í landið ásamt 
bandamönnum sínum í mars árið 
2003.

„Ofbeldi og manndráp munu 
aukast og Saddam verður að þjóð-
ardýrlingi í augum súnnía,“ sagði 
Ibrahim Khalid, rúmlega fimmtug-
ur súnní-arabi frá Bagdad, þar sem 
margir styðja enn einræðisherr-
ann, sem steypt var af stóli.

Á hinn bóginn ættu margir sjía-
múslimar afar erfitt með að sjá 
Saddam sleppa við dauðadóm. Í 
síðasta mánuði sagðist forsætis-
ráðherra landsins, Nouri al-Mal-
iki, sem sjálfur er sjía-múslimi, 
reikna fastlega með því að ¿þessi 
glæpsamlegi harðstjóri verði tek-
inn af lífi¿ og fylgismenn hans 
missi þá móðinn og láti af upp-
reisn sinni.

Fyrstu réttarhöldin yfir Sadd-
am Hussein og sjö félögum hans 
hófust 19. október á síðasta ári. 
Þau réttarhöld snúast um fjölda-
morð á um það bil 150 sjía-mús-
limum í þorpinu Dujail, sem fram-
in voru skömmu eftir að Saddam 
Hussein var sýnt banatilræði árið 
1982.

Önnur réttarhöld yfir Saddam 
hófust í ágúst síðastliðnum, en þar 
er hann sakaður um þjóðarmorð á 
kúrdum. Búist er við að fleiri rétt-
arhöld séu í vændum, en á hinn 
bóginn er óljóst hvort þeim verður 
haldið áfram ef Saddam hlýtur 
dauðadóm á morgun.

Óvissa þegar 
dómur fellur 
Á morgun er reiknað með því að dómur verði kveð-
inn upp í fyrstu réttarhöldunum yfir Saddam Huss-
ein. Dauðadómur gæti hrint af stað uppþotum.

 Ráða-
menn í Venesúela og Gvatemala 
hafa fallist á að Panama fái sæti 
Suður-Ameríku í öryggisráði Sam-
einuðu þjóðanna. Bæði Gvatemala 
og Venesúela sóttust eftir þessu 
sæti, en hvorugt ríkið hefur náð 
tilskildum meirihluta í atkvæða-
greiðslum á allsherjarþingi Sam-
einuðu þjóðanna.

Bandaríkin höfðu stutt Gvate-
mala vegna þess að ráðamenn í 
Venesúela þykja afar vinstrisinn-
aðir og frægt er þegar Hugo 
Chavez, forseti Venesúela, sagði 

George W. Bush vera djöfulinn 
sjálfan í ræðu á allsherjarþinginu 
í haust.

Panama fær sæti í ráðinu

Tveir skipverjar á 
rússneska fiskflutningaskipinu 
Artois voru sektaðir vegna 
smyglmálsins sem upp kom á 
Raufarhöfn fyrir rúmri viku. 
Lögreglan á Húsavík kom upp um 
smygl á 1.400 kartonum af 
sígarettum auk smygls á lítilræði 
af vodka-flöskum. Skipið er farið 
frá Íslandi.

Að sögn Sigurðar Brynjólfs-
sonar yfirlögregluþjóns stendur 
rannsókn á tengslum fimm manna 
sem búsettir eru í landi enn yfir. 
Þrír af þeim eru Íslendingar en 
tveir eru erlendir ríkisborgarar. 
Óljóst er hvort þeir verða allir 
ákærðir. 

Málið enn til 
rannsóknar
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 Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra er sammála 
þeim grundvallarsjónarmiðum 
sem breski hagfræðingurinn 
Nicholas Stern setur fram í 
skýrslu sinni um aðgerðir gegn 
loftlagsbreytingum og tekur undir 
mörg af sjónarmiðum hans. 

Stern telur grundvallaratriði 
að kolefnissambönd verði verð-
lögð af stjórnvöldum til að hvetja 
fyrirtæki til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og að 
stuðningur við rannsóknir verði 
aukinn. Jónína telur að Ísland eigi 
að leiða umræðu og framkvæmd-
ir í hópi annarra Norðurlanda-
þjóða, enda sé um að ræða hnatt-

ræna ógn við framgang lífsins á 
jörðinni.

„Þetta eru allt hugmyndir og 
aðgerðir sem við, eins og aðrar 
þjóðir, þurfum að huga að. Það er 
enginn undanþeginn því,“ svarar 
Jónína aðspurð hvort Ísland eigi 
að vera fyrst til að verðleggja kol-
efnissambönd og láta fyrirtæki 
greiða fyrir losun á gróðurhúsa-
lofttegundum. „Ísland er leiðandi 
á margan hátt í umhverfismálum, 
ekki síst vegna hlutdeildar okkar í 
endurnýjanlegri orku.“

Jónína kynnti á fundi sam-
starfsráðherra Norðurlandanna í 
vikunni hugmyndir að norrænni 
loftlagsmiðstöð. Þar yrði komið á 

víðtæku samstarfi vísindamanna 
um rannsóknir á losun gróður-
húsalofttegunda og afleiðingum 
þeirra.

Ísland á að leiða umræðurnar
Meðalhitinn í Norðursjó 

var þremur gráðum hærri í 
október en í meðalári. 

„Við höfum miklar áhyggjur 
af þessu,“ hefur fréttavefur 
Politiken eftir Tore Johannessen 
hjá Hafrannsóknastofnun 
Danmerkur. Breytt hitastig 
hafsins getur haft mikil áhrif á 
æxlunarmöguleika fiskistofna, 
auk fleiri tegunda.

„Hækkað hitastig mun virka 
hvetjandi á nokkrar lífverur í 
hafinu, meðal annars verða 
breytingar í þörungaflórunni – og 
það er eitthvað sem við óttumst 
meira en nokkuð annað,“ sagði 
Johannessen.

Hækkaði um 
þrjár gráður

 Íslenskunám-
skeið fyrir útlendinga eru misdýr. 
Námskeiðin eru langódýrust í 
Kópavogi þar sem þrjátíu stunda 
nám. Fyrir erlenda Kópavogsbúa 
kostar 9.300 krónur en dýrust eru 
námskeiðin á Vesturlandi. Þar 
kostar fimmtíu stunda námskeið 
45 þúsund krónur. Íslenskunám-
skeiðin á höfuðborgarsvæðinu eru 
í lægri kantinum, kosta um 22 þús-
und krónur. 

Sveitarfélögin í landinu niður-
greiða yfirleitt ekki námskeið í 
íslensku fyrir útlendinga. Sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu 
heyra þó til undantekninga. Náms-
flokkar Reykjavíkur hafa samn-
ing við Mími símenntun og eru 
námskeið fyrir útlendinga í 
Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í 
Garðabæ og Mosfellsbæ niður-
greidd um helming. Útlendingar 
sem búa í þessum sveitarfélögum 
borga því 22 þúsund krónur. 
Útlendingar sem búa í Hafnarfirði 
og Kópavogi borga fullt verð, 44 
þúsund krónur, hjá Mími. Annars 
stendur þeim til boða námskeið í 
sínu sveitarfélagi og borga þá 
rúmlega níu þúsund í Kópavogi og 
22 þúsund í Hafnarfirði. Akureyr-
arbær greiðir hallann hjá Alþjóða-
stofu ef námskeiðin standa ekki 
undir sér.

Guðrún Vala Elísdóttir er náms- 
og starfsráðgjafi hjá Símenntun-
armiðstöð Vesturlands. Hún bend-
ir á að erlendir makar, sem ekki 
séu komnir í vinnu, verði að greiða 
íslenskunámskeið að fullu. Hún 
telur að námskeiðin eigi að vera 
ókeypis.

„Vinnuþrælkunin er svo mikil 
að útlendingar hafa ekki tíma til 
að stunda nám, meira að segja 
ekki á laugardagsmorgnum því 
sumir vinna um helgar. Fólk sem 
vinnur frá sjö á morgnana fram 
yfir kvöldmat hefur ekki orku til 
að fara á námskeið á kvöldin,“ 
segir hún. 

Útlendingar fá oft allt að 75 
prósenta styrk frá viðkomandi 
stéttarfélagi auk þess sem vinnu-
veitendur styrkja gjarnan 
íslenskunámskeið. Það er því ekki 
óalgengt að útlendingarnir þurfi 
ekkert að greiða úr eigin vasa. 
Þetta er þó ekki algilt. Makar, sem 
ekki vinna úti, verða til dæmis að 
greiða fullt verð. 

Útlendingum gefst oft kostur á 
starfstengdum íslenskunámskeið-
um á vinnustöðum á vinnutíma, 
gjarnan þeim að kostnaðarlausu. 
Vinnustaðirnir greiða þá nám-
skeiðin og fá styrk frá Lands-
mennt eða öðrum sjóðum.

Dýrast að læra 
á Vesturlandi
Íslenskunámskeið fyrir útlendinga eru misdýr eftir 
landshlutum. Íslenskan er langódýrust fyrir þá sem 
búa í Kópavogi en dýrust á Vesturlandi. 



 Mannréttindanefnd 
Reykjavíkurborgar lýsir þungum 
áhyggjum vegna ítrekaðra 
nauðgunarglæpa í og við miðborg 
Reykjavíkur að undanförnu.

Vill nefndin að löggæsla í 
miðborginni verði aukin og lýsing 
bætt. Þá þurfi að finna leiðir til að 
auka fræðslu meðal almennings 
um eðli kynbundins ofbeldis og 
hvetja til samábyrgðar og 
umræðu um glæpi af þessu tagi.

Lagt er til að nefnd um 
löggæslumálefni verði falið að 
koma með tillögur til úrbóta.

Áhyggjur vegna 
nauðgana

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráð-
herra spyr sig hvernig geti staðið á því að mót-
mælaskjal frá 25 þjóðlöndum auk framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins, geti verið byggt á 
jafn miklum rangfærslum og í ljós kom í vikunni.  Í 
mótmælaskjalinu, sem var afhent utanríkisráðu-
neytinu á miðvikudag, segir að Íslendingar hafi 
ákveðið veiðikvóta út frá gögnum sem hvorki hafi 
verið kynnt, farið yfir né samþykkt af vísindanefnd 
Alþjóðahvalveiðiráðsins og það grafi undan 
starfsemi ráðsins. Á sama tíma eru upplýsingar 
Hafrannsóknastofnunar um mat á stofnstærð og 
sjálfbæru veiðiþoli birtar á heimasíðu Alþjóðahval-
veiðiráðsins og hafa verið viðurkenndar af vísinda-
sviði þess. 

Einar segir þetta mjög alvarlegt. „Það er 
umhugsunarefni að svona margar þjóðir skuli hafa 
byggt málflutning sinn á tómum rangfærslum. 

Þetta er hneisa fyrir þessar virðulegu þjóðir að hafa 
sent frá sér svona skjal.“ 

Greg Donovan, yfirmaður vísindasviðs Alþjóða-
hvalveiðiráðsins, staðfestir þetta og sagði í viðtali 
við Fréttablaðið: „Við höfum skoðað fjölda lang-
reyða við Ísland og stofninn er eitthvað í kringum 
25 þúsund dýr. Það sem Íslendingar ætla að veiða 
hefur engin áhrif á stofninn.“ 

 Lagt hefur verið 
fram í bæjarstjórn Ölfuss 
verðmat á 336,3 ha landsvæði 
vegna samnings um sölu á landi 
undir golfvöll á Hafnarsandi. 
Landsvæðið sem var verðmetið 
afmarkast að sunnan af núver-
andi golfvallarsvæði ofan 
Þorlákshafnar, að vestan af 
Þorlákshafnarvegi, að norðan af 
Eyrarbakkavegi og að austan af 
sjávarkambi. Drög að kaupsamn-
ingi voru kynnt á síðasta bæjar-
stjórnarfundi en afgreiðslu 
málsins frestað. Hvorki kemur 
fram í fundargerð hvert er 
verðmat alls svæðisins né hversu 
mikið land á að selja undir 
golfvöll eða hvert er söluverð og 
kaupandi.

Selja land undir 
golfvöll

 Leiðin milli Reykjavík-
ur og Akureyrar gæti styst um 
allt að 20 kílómetra. 
Í svari við fyrirspurn Halldórs 
Blöndal, Sjálfstæðisflokki, segir 
samgönguráðherra að við 
endurskoðun samgönguáætlunar 
séu til skoðunar þrír staðir á 
leiðinni milli Reykjavíkur og 
Akureyrar vegna hugsanlegrar 
styttingar á hringveginum. 
Staðirnir eru um Grunnafjörð 
nálægt Akranesi, þar sem 
stytting gæti orðið um einn 
kílómetri, um Svínavatn í Austur-
Húnavatnssýslu þar sem stytting 
gæti orðið um sextán kílómetrar 
og í Skagafirði þar sem stytting 
gæti orðið 2–3 kílómetrar.

Gæti styst um 
20 kílómetra

 Stjórn Læknafé-
lags Reykjavíkur hefur sent frá 
sér ályktun með eindregnum 
tilmælum til yfirstjórnenda 
Landspítalans um að Stefán E. 
Matthíasson yfirlæknir verði 
settur aftur í fyrra starf.
Í ályktun félagsins segir að 
Héraðsdómur Reykjavíkur hafi 
fyrr á þessu ári dæmt áminningu 
sem yfirstjórnendur LSH veittu 
Stefáni ólögmæta og yfirstjórn-
endur LSH virðist hafa komist að 
sömu niðurstöðu. Það veki því 
athygli að ekki sé fallist á 
endurkomu Stefáns í fyrra starf 
sitt og að yfirstjórnendur LSH 
hyggist láta brottvikninguna 
standa.

Yfirlæknir fái 
aftur fyrra starf



[Hlutabréf]

Greiningardeild Landsbankans 
mælir með kaupum á bréfum 
Bakkavarar og að fjárfestar yfir-
vogi þau í eignasafni sínu sem taki 
mið af íslenska hlutabréfamark-
aðnum.

Samkvæmt nýju verðmati 
greiningardeildarinnar er verð-
matsgengi félagsins 62,5 og vænt 
verð eftir tólf mánuði 69,4. Loka-
gengi félagsins í fyrradag, sem 
nýja verðmatið miðast við, var 
60,4.

Rekstur Bakkavarar þykir hafa 
gengið vel á árinu og hefur félagið 
vaxið umfram markaðinn. Á 
fyrstu níu mánuðum ársins óx 
markaðurinn fyrir fersk tilbúin 
matvæli í Bretlandi um 6,4 pró-
sent á meðan sala Bakkavarar 
jókst um 8,7 prósent. Á markaði 
með óskorið grænmeti óx sala 
Bakkavarar nánast tvöfalt meira 
en markaðurinn. 

Sjóðstreymi Bakkavarar hefur 
jafnframt verið sterkt undanfarin 

misseri sem félagið hefur nýtt sér 
til að greiða niður langtímaskuld-
ir. Er því spáð að eiginfjárhlutfall 
muni verða rúm 19 prósent í árs-
lok 2006 en hlutfallið hefur hækk-
að úr 12,4 prósentum, frá árslok-
um 2005, í 16,5 prósent í lok níu 
mánaða uppgjörs. 

Hagnaður Bakkavarar á þriðja 
ársfjórðungi nam 15 milljónum 
punda sem samsvarar tveimur 
milljörðum króna og var umfram 
væntingar greiningaraðila.

Mælt með kaupum í Bakkavör

Stjórn plastframleiðslufyrirtæk-
isins Polimoon ASA getur ekki 
mælt með því að hluthafar sam-
þykki yfirtökutilboð frá Plast 
Holding A/S. Þetta kemur fram í 
yfirlýsingu sem stjórnin sendi 
frá sér í kjölfar þess að Promens, 
dótturfélag Atorku, lýsti því yfir 
að það hygðist gera yfirtökutil-
boð um kaup á öllu hlutafé fyrir-
tækisins.

Tilboðið frá Plast Holding A/S 
hljóðar upp á 27,50 norskar krón-
ur á hlut og er því töluvert lægra 
en tilboð Promens upp á 32,50 
norskar krónur á hlut, sem jafn-
gildir heildarvirði hlutafjár Pol-
imoon upp á 1.279 milljónir 
norskra króna, um 13,34 millj-
arða íslenskra króna. 

Tilboð Promens er háð því 
skilyrði að náist að afla nægjan-
legs fjármagns, annars vegar 
með sambankaláni sem Lands-
bankinn mun veita forystu að 

afla, og hins vegar með öflun á 
nýju hlutafé sem Atorka og 
Landsbankinn munu leiða. Þrátt 
fyrir að ákveðin óvissa ríki um 
hvort Promens muni leggja fram 
formlegt tilboð, en Plast Holding 
hafi þegar tryggt sína fjármögn-
un og klárað áreiðanleikakönnun, 
eru stjórnarmenn fyrirtækisins 
ekki tilbúnir til að ráðleggja hlut-
höfum að selja Plast Holding A/S 
sinn hlut að svo stöddu. 

Stjórn bíður átekta

Osta og smjörsalan hefur áfrýjað 
til áfrýjunarnefndar samkeppnis-
mála ákvörðun Samkeppniseftir-
litsins frá því 13. október síðast-
liðinn. Þar var kveðið á um að  
Osta- og smjörsalan hefði 
brotið gegn samkeppnis-
lögum með því að mis-
muna viðskiptaaðil-
um með ólíkum 
skilmálum í samskon-
ar viðskiptum með 
undanrennuduft.

„Áfrýjun Osta- og 

smjörsölunnar sf. byggir á því að 
hvorki séu efnislegar né lagalegar 
forsendur fyrir ákvörðun Sam-

keppniseftirlitins,“ segir í 
tilkynningu Osta- 
og smjörsölunnar.

Ákvörðun Sam-
keppniseftirlits-
ins í síðasta mán-
uði kom eftir 
kvörtun sem 
Mjólka sendi 20. 
október í fyrra. 

Ákvörðun áfrýjað
Eigendur stofnfjárhluta í SPH 
samþykktu í vikunni að auka 
stofnfé tæplega fimmfalt til að 
mæta skiptihlutföllum vegna fyr-
irhugaðs samruna við SPV. 

SPH er metinn á 39 prósent af 
heildarstærð beggja sparisjóða. 

Stofnfé í SPH er ekki nema 
átján milljónir króna en verður 
aukið um 67 milljónir króna. Hafa 
stofnfjáreigendurnir, sem eru þrjá-
tíu talsins, forkaupsrétt á nýjum 
bréfum á genginu einum. Stofnféð 
verður selt á næstunni. 

Stofnfé SPH 
verður aukið

Tap Símans á árinu 
nemur þremur milljörð-
um króna vegna gengis-
áhrifa á fyrri hluta 
ársins. Afkoman á þriðja 
ársfjórðungi er 250 pró-
sentum betri en í fyrra.
Síminn skilaði 3.264 milljónum 
króna í hús á þriðja ársfjórðungi 
og er þetta mesti hagnaður í sögu 
félagsins á einum fjórðungi. Til 
samanburðar var afkoma Símans 
929 milljónir króna á sama tíma 
árið 2005. Afkoman batnar því 
um 250 prósent á milli ára.

Fyrir árið í heild nemur tap 
Símans 3,1 milljarði króna sem 
stafar fyrst og fremst af lækkun 
á gengi krónunnar á fyrri hluta 
ársins og áhrifum hennar á 
erlendar skuldir félagsins.

Þótt styrking krónu hafi haft 
jákvæð áhrif á rekstur þriðja árs-

fjórðungs sjást þess merki að 
grunnrekstur sé einnig að bæta 
afkomu félagsins. Rekstrarhagn-
aður að viðbættum afskriftum 
var 1.439 milljónir króna og 
hækkaði um nærri helming á 
milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) jókst um tíu 
prósent á milli ára og 3.264 millj-

ónir króna.
Tekjur Símans voru 6,2 millj-

arðar króna á þriðja ársfjórðungi 
og jukust um nítján prósent á 
milli ára.

Stærsti eigandi Símans er 
Exista með 43,6 prósenta hlut. Sú 
eign samsvarar 3,5 prósentum af 
heildareignum Exista. 

„Eitt af því sem vekur athygli við 
síðustu verðbólguspá Seðlabank-
ans er hversu hárri verðbólgu 
bankinn spáir á allra næstu 
mánuðum,“ segir greining-
ardeild Landsbanka 
Íslands og telur spá bank-
ans of háa til skamms tíma 
litið. „Skammtímaspár 
bankans hafa verið óvenju 
slæmar í ár. Þannig var 
spáin allt of lág í mars, en 
allt of há í júlí,“ segir 
deildin í nýrri umfjöllun. 

Ákvörðun Seðlabank-
ans um óbreytta stýrivexti var í 
samræmi við spá greiningardeilda 

bankanna og gera þær jafnframt 
ráð fyrir að vextir verði ekki 
hækkaðir á aukavaxtaákvörðun-

ardegi sem Seðlabankinn 
hefur boðað 21. desember. 
Þó sagði Seðlabankinn 
þegar vaxtaákvörðun var 
kynnt í vikunni að frekari 
hækkunar kynni að verða 
þörf. Greiningardeild 
Glitnis telur það hins vegar 
ólíklegt.  „Að minnsta kosti 
þarf eitthvað mikið að ger-
ast til að svo verði svo sem 
snögg gengislækkun á 

allra næstu vikum.“ 
Að sama skapi segir greining-

ardeild Kaupþings að frekari 
vaxtahækkanir gætu valdið mikl-
um samdrætti í hagkerfinu á 
næstu tveimur árum sem endur-
speglast myndi í harðri og sárs-
aukafullri lendingu í efnahagslíf-
inu. „Því telur greiningardeild 
ólíklegt að bankinn vilji feta þá 
braut,“ segir deildin í nýju sérriti 
af Peningamálum Seðlabankans.

Þá segir Gunnar Árnason, efna-
hagssérfræðingur SPV, jafnvel 
frekar líkur á að vextir verði 
lækkaðir í desember. „Veður geta 
skipast fljótt í lofti og þá getur 
verið langt í 26. janúar,“ segir 
hann.

Hækkunarferli talið lokið

Peningaskápurinn ...



Íslandspóstur og handPoint ehf. 
hafa samið um innleiðingu allt að 
40 greiðsluhandtölva sem verða 
meðal annars notaðar við 
útkeyrslu- og afhendingu pakka 
sem er dreift af Íslandspósti. 
Lausnin byggir á því að í greiðslu-
andtölvu af gerðinni XPDA-S er 
settur handtölvuferill sem tekur á 
öllu afhendingarferli Íslands-
pósts, frá því að pakki er skannað-
ur inn í bíl og þar til greiðsla fyrir 
afhendingu hans er móttekin. Bíl-
stjóri velur ákveðinn útkeyrslu-
rúnt og síðan eru pakkarnir skann-
aðir inn í bílinn. Þegar pakki er 
svo afhentur er hann skannaður út 
af bílstjóra.

Þetta tryggir að réttir pakkar 
eru hjá viðtakenda þegar afhend-

ing fer fram, viðtakandi kvittar 
fyrir móttöku á handtölvuna og 
greiðsla getur farið fram þegar í 
stað, enda getur handtölvan tekið 
á móti debet- og kreditkorta-
greiðslum og prentað út kvittun á 
staðnum.

Einfalt er að forgangsraða 
sendingum þannig að þær eru sér-
staklega merktar og þá er auðvelt 
að auðkenna hvort um venjulega 
sendingu, hraðsendingu eða póst-
kröfu sé að ræða. Allt ferlið trygg-
ir skilvirkari og hraðari afhend-
ingu, fækkar röngum afhendingum 
og flýtir afgreiðslu til muna. 

Greiðsluhandtölvan hefur seg-
ulkortalesara fyrir greiðslukort, 
innbyggðan prentara og snerti-
skjá og byggir handtölvan á lausn 

sem handPoint hefur þegar þróað 
og innleitt hjá flugfélögum, veit-
ingastöðum og fleiri fyrirtækjum 
hérlendis og erlendis. 

Innleiða nýja handtölvulausn

Stefán Svavarsson lætur 
af stjórnarformennsku 
Fjármálaeftirlitsins um 
áramót þegar skipunar-
tími hans rennur út.

Stefán segist hafa 
verið búinn að taka þessa 
ákvörðun fyrir nokkru 
síðan, enda búinn að vera 
í stjórn eftirlitsins síð-
ustu sex ár. Hann segir 
hins vegar hafa tryggt 
algjörlega brotthvarf 
hans úr stjórninni að 
hafa nýverið verið ráð-
inn aðalhagfræðingur 
Seðlabanka Íslands. 

„Stjórnin þar er skipuð 
þremur mönnum og 
þremur varamönnum. Ég 
er skipaður af ráðherra 
og svo skipar Seðlabank-
inn einn,“ segir Stefán og 
bætir við að augljóst sé 
að ekki gengi að Seðla-
bankinn fengi með þess-
um hætti meirihluta í 
stjórn Fjármálaeftirlits-
ins.

„Ég klára mínar skyld-
ur hjá Fjármálaeftirlit-
inu á ársfundi þess í 
næstu viku, mæti og held 
smátölu.“

Lætur af stjórnar-
formennsku FME

Hagnaður bandaríska fjölmiðla- og 
útgáfusamsteypunnar Time Warn-
er tæplega þrefaldaðist á þriðja 
fjórðungi ársins. Mestur hluti hagn-
aðarins kemur frá auglýsingatekj-
um nethluta félagsins, American 
Online (AOL).

Hagnaður samsteypunnar nam 
2,3 milljörðum Bandaríkjadala, 
jafnvirði 155,8 milljarða íslenskra 
króna, en hann nam 853 milljónum 
dala eða 57,7 milljörðum króna á 
sama tíma fyrir ári.

Time Warner hefur hagrætt tals-
vert í rekstri með það fyrir augum 
að bæta afkomu AOL. Meðal ann-
ars var 5.000 starfsmönnum sagt 
upp í sumar auk þess sem breskur 
armur AOL var seldur í sumar.

Time Warner 
þrefaldar gróða

Verðbólga innan Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) 
mældist 2,1 prósent á ársgrundvelli 
í september, samanborið við 3 pró-
sent mánuðinn á undan. Verðbólgan 
er líkt og fyrri mánuði næstmest 
hér á landi.

Lækkunin er að mestu tilkomin 
vegna lækkunar á raforkuverði.

Ef matvöru- og raforkuverð er 
undanskilið mælingunni mældist 
verðbólga á ársgrundvelli 2,2 pró-
sent í september innan OECD, sem 
er óbreytt frá mánuðinum á undan.

Mesta verðbólgan mældist sem 
fyrr í Tyrklandi eða 10,5 prósent. 
Hún var næstmest á Íslandi á tíma-
bilinu eða 7,6 prósent.

Verðbólgan er 
næstmest hér

vaxtaauki!
10%
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Captiva

Chevrolet Captiva
Frá GM - stærsta bílaframleiðanda í heimi

Kalos Aveo Lacetti StationLacetti Sport Lacetti Tosca

Evrópulínan frá Chevrolet

Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Áberandi glæsileiki
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og
útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvélin í sjálfskiptum glæsijeppanum eyðir aðeins 8,7 lítrum á 

hundrað km í blönduðum akstri og þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl. Að reynsluaka þessum bíl er verkefni sem öll 
fjölskyldan hefur gaman af. Láttu sjá þig - þín bíður einstök upplifun og heitt kaffi á könnunni.

Chevrolet Captiva







greinar@frettabladid.is

Þegar rætt er um stöðu 
kynjanna innan stjórnmála-

flokka á Íslandi þá er hún að 
mörgu leyti býsna góð. Í þremur 
stjórnmálaflokkum, Vinstrihreyf-
ingunni – grænu framboði, 
Samfylkingu og Framsóknar-
flokki, er forystusveitin þéttskip-
uð konum. Allir hafa þessir 
flokkar sett einhverjar reglur til 
að tryggja jafna stöðu kynjanna á 
framboðslistum og búast má við 
því að í þingkosningum vorið 
2007 muni þessir flokkar tryggja 
kjósendum nægt framboð af 
hæfum konum til að velja um, við 
hlið margra hæfra karla sem 
einnig munu verða í framboði.

Samt sem áður er staða kvenna 
í íslenskum stjórnmálum í 
uppnámi. Væntingar kjósenda 
virðast vera þær að konum á 
Alþingi muni fækka eftir næstu 
kosningar. Hvernig má það vera 
þegar litið er til góðrar stöðu 
kvenna innan þriggja stjórnmála-
flokka? Enginn vafi er á því 
hverju um er að kenna. Innan 
Sjálfstæðisflokksins eru hlutföll 
kynjanna engan veginn þau sömu 
og innan annarra flokka. Þar ná 
konur ekki því að vera hálfdrætt-
ingar á við karlmenn á framboðs-
listum. Og á meðan 40% þjóðar-
innar styður þennan 
karlveldisflokk þá er það hann 
sem mestu ræður um að hlutföll 
kynjanna á löggjafarþinginu eru 
ekki í meira jafnvægi en raun ber 
vitni.

Flestir sjálfstæðismenn sem 
þurfa að svara fyrir þetta eru 
sammála um að þetta sé óæski-
legt. Að þeir vilji hlut kvenna 
meiri í íslenskum stjórnmálum. 
Engin ástæða er til að efast um að 
þetta sé mælt af heilindum og 
þeir meini það sem þeir segja um 
þessi mál. En hvers vegna eru 
sjálfstæðismenn þá ófærir um að 
breyta ástandinu? Af hverju 
viðhelst þar misrétti sem búið er 
að útrýma í öðrum flokkum?

Orðræða sjálfstæðismanna 
veitir vísbendingu um svarið. 
Þeir vilja velja „hæfustu einstakl-

ingana“ til forystu. Í sjálfu sér er 
ekkert athugavert við það 
sjónarmið en ég á hins vegar 
erfitt með að ímynda sér slíkan 
hóp án þess að í honum séu 
kynjahlutföll í jafnvægi. Ef 
sjálfstæðismenn ráða við það þá 
er skýringin líklega sú að þeir 
sækja fyrirmyndir í eina átt: Til 
hins alráða markaðar.

Á Íslandi er misrétti kynjanna 
hvergi meira áberandi en þegar 
kemur að atvinnutekjum. 
Atvinnutekjur kvenna eru ríflega 
60% af tekjum karla og hefur það 
hlutfall ekkert haggast áratugum 
saman þrátt fyrir öfluga og 
skelegga jafnréttisbaráttu. Enda 
hefur hún beinst í annan farveg; 
það sem einkum hefur verið 
leiðrétt er staða kynjanna innan 
hins opinbera geira. Sú jafnréttis-
barátta hefur litlu skilað vegna 
þess að undanfarna áratugi hefur 
margt sem áður tilheyrði 
opinberri þjónustu verið fært inn 
á svið einkageirans, til viðskipta-
lífsins. Innan viðskiptalífsins 
ríkir grímulaus mismunun sem 
formgerist í launaleyndinni, valdi 
forstjóranna til að leyna því 
hvernig sumum starfsmönnum er 
hampað á kostnað annarra. 

Launaleyndin er ein leið til að 
viðhalda mismunun kynjanna en 
þær eru fleiri. Nægir þar að líta á 
stjórnunarstöður hjá viðskiptalíf-
inu. Þar kemst ein og ein kona á 
blað en hlutfallstölur ljúga ekki: 
Íslenskt viðskiptalíf er karlveld-
issamfélag.

Að mati sjálfstæðismanna er 
enginn æðri dómstóll en markað-
urinn og það sem viðgengst á 
markaði er alltaf rétt. Þess vegna 
vilja þeir jafnan skerða hlut 
opinberra aðila sem mest enda er 
sá hlutur í hugum þeirra frávik 
sem truflar hina ósýnilegu og 
alvitru hönd. Þar af leiðir 
sjálfkrafa að karlveldissamfélag 
innan viðskiptalífsins, þar sem 
karlar púkka upp á aðra karla 
undir því yfirskyni að þeir séu 
„hæfustu einstaklingarnir“, 
hlýtur að vera bein eða óbein 
fyrirmynd í flokksstarfinu. Til 
hvers ættu sjálfstæðismenn að 
haga málum öðruvísi í eigin 
samfélagi en því samfélagi sem 
þeir skilgreina sem fyrirmynd 
allra annarra, samfélagi stórfyr-
irtækisins?

Umræðan um það hvort lítið 
framboð sé á hæfum konum í 
Sjálfstæðisflokknum, eða þá 
hvort lítil eftirspurn sé eftir þeim 
sem þó eru í boði, er að mínu mati 
einungis hliðarspor frá stærri 
umræðu, um stöðu kvenna innan 
íslensks viðskiptalífs. Flokkur 
sem trúir á viðskiptalífið sem 
hina einu réttu fyrirmynd mun 
aldrei laga heimsmynd sína að 
öðru módeli sem hann fyrirlítur, 
jafnréttissamfélagi hins opin-
bera.

Þess vegna voru úrslitin í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins um 
seinustu helgi ekki óvænt. En ef 
við, kjósendur og almenningur í 
landinu, viljum breyta þessu þá 
nægir ekki að skammast út í 
íhaldið. Við ættum frekar að líta 
gagnrýnum augum til hinna 
raunverulegu valdhafa á Íslandi, 
viðskiptamógúlanna. Það eru þeir 
sem viðhalda karlveldinu á 
Íslandi.

Vilja sjálfstæðismenn ekki konur?

Það þarf vart að minnast á þær ógeð-
felldu nauðganir sem hafa verið framd-

ar nýlega, flestir lesendur hafa þegar heyrt 
á þær minnst – sem betur fer! Umfjöllunin 
sem þessi voðaverk hafa fengið í fjölmiðl-
um gefa það sterklega til kynna að almenn 
vitundarvakning hafi orðið í þjóðfélaginu. 

Þegar einhver gerir innrás inn í líkama 
annarrar manneskju, eða gerir tilraun til þess, er 
sjálfsákvörðunarréttur hennar brotinn á bak aftur 
og sömuleiðis kynfrelsi hennar. Kynfrelsi einstakl-
ings felst í rétti hans til að neita kynlífi við hvern 
sem er, hvar sem er og hvenær sem er. Konur eiga 
að njóta þeirra réttinda í sama mæli og karlmenn. 

Nauðgun er eitt langalvarlegasta brotið á ein-
staklingsfrelsinu. Engin kona „býður upp á nauðg-
un“ enda felur orðið „nauðgun“ í sér að hún sé neydd 
til kynmaka. Klæðnaður konu, áfengismagn í blóði 
eða ytri aðstæður eiga ekki að afsaka nauðgun, karl-
ar hafa ekki rétt til að misnota konur. 

Margar hindranir mæta fórnarlömbum nauðgana 
þegar þau leita réttar síns, ekki síst af völdum dóms-

kerfisins. Þegar brot er kært til lögreglu er 
það óskoraður réttur þess sem brotið er á 
að mál hans verði rannsakað og ákært 
verði í kjölfarið. Það er réttur viðkomandi 
að málið hljóti sanngjarna málsmeðferð og 
einnig að setja fram kröfur um bætur í 
opinberu máli vegna glæpsins. 

Baráttan gegn nauðgunum er sameig-
inlegt átak sem bæði kynin þurfa að taka 
þátt í. Allir hagnast á baráttunni gegn 
nauðgunum. Það er réttur kvenna að geta 
gengið óhræddar um götur borgarinnar, 

farið óáreittar á snyrtingu skemmtistaða og fundið 
fyrir öryggi heima hjá sér. Þeir aumingjar og 
hrottar sem nauðgarar eru, koma óorði á aðra karl-
menn. Þeir karlmenn sem ekki nauðga verða fyrir 
fordómum og í leiðinni er litið á suma þeirra sem 
mögulega nauðgara. Barátta gegn nauðgunum er 
barátta gegn óréttlæti, misbeitingu, fordómum og 
frelsisskerðingu. Nauðgun er smánarblettur á okkar 
samfélagi og það er í senn samfélagsleg skylda 
okkar að afmá þennan ljóta blett. Stöndum vörð um 
kynfrelsið, stöðvum nauðganir!

Höfundur er varaformaður Ungra Vinstri grænna í 
Reykjavík. (Greinin er birt í heild á Visir.is.)

Innan Sjálfstæðisflokksins eru 
hlutföll kynjanna engan veginn 
þau sömu og innan annarra 
flokka. Þar ná konur ekki því 
að vera hálfdrættingar á við 
karlmenn á framboðslistum.

F
yrir þá sem trúa að „athafnafrelsi fólks og fyrirtækja 
verði best tryggt með lágmarksafskiptum hins opin-
bera“ orkar margt tvímælis þessa dagana.

Í vikunni keypti ríkisfyrirtækið Íslandspóstur prent-
fyrirtækið Samskipti. Þar með er þetta ríkisfyrirtæki 

skyndilega komið í samkeppni við fjölmörg einkafyrirtæki um 
verkefni sem ríkið sinnti ekki áður, enda nákvæmlega engin eft-
irspurn eftir innkomu hins opinbera á prentmarkaðinn.

Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts og fyrrver-
andi bæjarstjóri Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ, rökstyður 
kaupin með því að benda á að þar sem vettvangur fyrirtækisins 
sé „býsna rúmt skilgreindur“ og það sé „rekið sem hvert annað 
hlutafélag“ verði það að vera opið fyrir nýjungum á sviðum sem 
geta tengst starfssviði þess.

Nú vill svo til að flokksfélagi Ingimundar, Sturla Böðvarsson 
samgönguráðherra, fer fyrir hönd ríkissjóðs með allt hlutafé 
Íslandspósts, þannig að allt tal um að Íslandspóstur sé eins og 
„hvert annað hlutafélag“ er í besta falli hlægilegt.

Þessi þróun þarf þó ekki að koma á óvart því eins og forstjóri 
Íslandspósts segir er vettvangur félagsins rúmt skilgreindur og 
því ekkert til fyrirstöðu að það seilist inn á markað sem einka-
fyrirtæki kepptu á sín á milli áður ef stjórnendur þess hafa á 
því áhuga.

En það er ekki eins og Íslandspóstur sé eina ríkisfyrirtæk-
ið sem sjálfstæðismenn hafa notað til að ríkisvæða einkafyrir-
tæki.

Fyrir réttum tveimur árum keypti Síminn, sem þá var í fullri 
eigu ríkissjóðs, sjónvarpsstöðina Skjá einn og rökstuddi for-
stjóri Símans þau kaup á nákvæmlega sama hátt og kollegi hans 
og flokksfélagi hjá Íslandspósti. Sami sjálfstæðisráðherra fór 
þá með hlutabréf ríkissjóðs í Símanum og fer nú með hlutabréf-
ið í Íslandspósti.

Næst ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að snúa sér að hlutafélaga-
væðingu Ríkisútvarpsins. Á þeim málatilbúnaði er þó sá stóri 
galli að hlutverk RÚV er svo vítt skilgreint að ekki þarf að velkj-
ast í vafa um að stofnunin verður mun plássfrekari á erfiðum 
samkeppnismarkaði fjölmiðla en hún er núna.

Auðvitað hafa sannir áhugamenn um „lágmarksafskipti hins 
opinbera“ af þessu áhyggjur. Einn af þeim er Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, en hann gerir 
verulegar athugasemdir við RÚV-frumvarpið í grein á heimasíðu 
samtakanna. Í umsögn SA við frumvarpið er tekið enn sterkar 
til orða en framkvæmdastjórinn leyfir sér, og meðal annars bent 
á að það sé „algjörlega fráleitt að skilgreina með svo víðtækum 
hætti þá starfsemi sem réttlætir ríkisaðstoð til RÚV.“

Fyrir þá sem ekki þekktu tilvísunina sem þessi pistill hófst 
á, er rétt að geta þess að hún er einmitt hornsteinn stefnu Sjálf-
stæðisflokksins. Sá flokkur á einmitt fjölmennustu sveit Alþing-
is. Enn er því von til þess að þingið varpi frumvarpinu um 
hlutafélagavæðingu RÚV á dyr, eða geri að minnsta kosti á því 
verulega bragarbót. Og þó …

Ríkisvæðing 
Sjálfstæðisflokks

www.torhildur.is





Guðfinna S. Bjarnadóttir hlaut 
glæsilega kosningu í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
um síðustu helgi og má heita 
öruggt að hún setjist á þing eftir 
kosningarnar í vor. Hún er talin 
eiga bjarta framtíð fyrir sér í 
stjórnmálum og þó ferill hennar 
sé vart hafinn er hún sögð koma 
til álita sem ráðherraefni í næstu 
ríkisstjórn.

Guðfinna varð 49 ára á fyrri 
degi prófkjörsins. Hún fæddist í 
Keflavík 27. október 1957 og er 
elst fimm systkina. Foreldrar 
hennar eru Bjarni Guðmundsson 
rafvirki og Hólmfríður Jónsdóttir 
húsmóðir. 

Guðfinna var 16 ára þegar hún 
kynntist eiginmanni sínum, Vil-
hjálmi Kristjánssyni, og eiga þau 
eina dóttur. 

Guðfinna var skýr og dugleg 
stelpa og var yngri systkinum 
sínum góður leiðtogi. Hún átti 
auðvelt með nám og var virk og 

áhugasöm um umhverfi sitt. 
Þjóðfélagsmál voru rædd við 

eldhúsborðið og tók Guðfinna 
jafnan virkan þátt í umræðunum.

Eftir hefðbundna skólagöngu 
nam Guðfinna sálarfræði við 
Háskóla Íslands og hélt þaðan til 
Vestur-Virginíu í Bandaríkjunum 
til náms í sálfræði með áherslu á 
atferlisfræði. Hún sótti um – og 
hlaut – styrk til námsins og það 
segir sína sögu að þó hún hafi ekki 
komist utan til viðtals við skóla-
stjórnendur til að sýna þeim mátt 
sinn og megin tókst henni hins 
vegar að sannfæra þá í gegnum 
síma. Guðfinna lauk doktorsprófi 
í sálfræði/atferlisfræði með 
áherslu á árangursstjórnun 1991. 

Eftir að náminu lauk stofnaði 
Guðfinna ráðgjafarfyrirtæki í 
Bandaríkjunum og stýrði því þar 
til henni bauðst að verða rektor 
Viðskiptaháskólans í Reykjavík 
sem síðar varð Háskólinn í 
Reykjavík.

Fljótlega eftir að Guðfinna 
fluttist til Íslands og varð rektor 
voru henni falin önnur ábyrgðar-
störf í atvinnulífinu. Sat hún 
meðal annars í stjórn almennings-
hlutafélagsins Baugs en sagði sig 
úr henni í mars 2003 eftir fréttir 
Fréttablaðsins úr fundagerðum 
stjórnarinnar. Sagði hún trúnað-
arbrest hafa orðið innan stjórnar-
innar en trúnaður og heilindi 
væru forsendur fyrir samstarfi 
manna.

Guðfinna nýtur almennrar 
virðingar meðal samstarfsfólks í 
Háskólanum í Reykjavík. Orðin 
sem viðmælendur Fréttablaðsins 
úr þeirra röðum völdu henni voru; 
vingjarnleg, kraftmikil, ákveðin, 
aðlaðandi, framsýn, nútímakona, 
sjálfsörugg og frumkvöðull. Hún 
er þó sögð eiga uppáhaldssam-
starfsmenn sem hún á mikil sam-
skipti við en veiti fólki utan þess 
kjarna síður athygli. 

Sumir vilja meina að uppbygg-

ing Háskól-
ans í Reykja-
vík sé 
kraftaverki
líkast og 
segja heiður-
inn alfarið 
Guðfinnu.
Með smitandi 
verkgleði og 
löngun til að 
ná árangri 
hafi henni 
tekist að gera 
HR að skóla 
sem tekinn er 
alvarlega og veitir öðrum háskól-
um verðuga samkeppni.

En á Guðfinna erindi á Alþingi 
þar sem hlutirnir ganga öðruvísi 
fyrir sig en í atvinnulífinu og 
starfshættir eru ekki alltaf í takt 
við nútímann? Já, segir vinkona 
og fullyrðir að hún sé manneskja 
til að breyta vinnubrögðum þings-
ins.

Þó Guð-
finna hafi 
marga kosti 
til að bera 
er hún ekki 
gallalaus.
Samskipti
við aðra 
ganga ekki 
alltaf
snurðu-
laust fyrir 
sig. Sumir 
skýrðu það 
svo að ekki 
ættu allir 

gott með að skilja hana vegna 
þess að hún hugsaði stærra en 
gengur og gerist á meðan aðrir 
vildu meina að hún ætti til að vera 
tilgerðarleg.

Í öllu falli er ljóst að Guðfinna 
er aðsópsmikil og mun án efa 
vekja mikla athygli í störfum 
sínum í stjórnmálum í framtíð-
inni.

Alþjóðleg kona með djúpar 
íslenskar rætur

Blekkingar stjórn-
valda í skatta-

málum sýna virðing-
arleysi og vanmat á 
skilningi og þekk-
ingu almennings.

Staðreynd er að 
skattbyrði flestra 
heimila í landinu 
jókst á árunum 1995-
2005. Skattbyrði lág-
tekjufólks, þ.á m. 
ellilífeyrisþega,
öryrkja og láglauna-
fólks á vinnumark-
aði svo sem bændur, 
einstæðar mæður og 
húsmæður jókst 
mest, en minnkaði 
hjá fámennum hópi 
hátekjufólks. Að vísu 
hafa stjórnvöld 
lækkað álagningu 
skatta úr 41,9 pró-
sentum í 36,72 pró-
sent á árunum 1995 
til 2006 og hamra 
stöðugt á þessari tak-
mörkuðu skýringu í 
öllum svargreinum. 
Stjórnvöld „gleyma“ 
að geta þess að sam-
tímis var skattfrjálsi hluti tekn-
anna takmarkaður með því að 
hækka ekki skattleysismörkin frá 
upptöku staðgreiðslu með verð-
laginu eða þá sem réttast væri 
með launavísitölu. Smávegis 
hækkun á skattleysismörkun í ASÍ 
samningum í sumar úr 79.000 kr. í 
90.000 fyrir árið 2007, dugir 
skammt.

Skattleysismörk ættu nú að 
vera um 137.000 hefðu þau fylgt 

launavísitölu. Stjórn-
völd telja að almenn-
ingur greiði meiri 
skatt því að tekjur 
hafi hækkað. Með 
þessari fullyrðingu 
gera stjórnvöld sig 
sek um villandi mál-
flutning, beinlínis 
fölsun staðreynda. 
Ljóst er að þeir urðu 
fyrir mestri aukn-
ingu skattbyrðarinn-
ar sem búa við 
minnsta hækkun 
tekna, þ.e. að sífellt 
lægri rauntekjur eru 
skattlagðar af fullum 
þunga. Þetta er ekki 
einungis skoðun 
okkar í LEB heldur 
margítrekaðar skoð-
anir prófessora og 
margra fræðimanna 
í viðskipta- og hag-
fræði við háskóla 
landsins. (Sjá töflu).

Margt bendir til 
þess að grunnhyggn-
ar skýringar stjórn-
valda í þessum 
málum muni koma 
þeim í koll hafandi í 
huga að almenning-
ur á Íslandi hefur 
verið vel læs frá 

miðri 18. öld.
Í næstu grein verður skýrt frá 

því hvernig skattstefna stjórn-
valda og breyting á lögum frá 1995 
sem ollu lægri greiðslum almanna-
trygginga hefur stóraukið launa-
mismun í landinu sl. áratug og 
sorfið mjög að högum þeirra er 
lægstar tekjur hafa.

Ólafur er formaður LEB og Einar 
hagfræðingur LEB.

Fjöldi ellilífeyrisþega 
lifa vart við mann-
sæmandi lífskjör





Vísindarannsóknir snúast oft um 
sjálfsagða hluti rétt eins og vís-
indafólkið hafi aldrei heyrt talað 
um heilbrigða skynsemi og þaðan 
af síður mannlega náttúru. 

Í Mogganum er doktor í fjöl-
miðlafræði við Háskóla Íslands 
kynntur með mikilli Þórðargleði 
vegna þess að doktorinn hefur 
lokið „rannsókn á tengslum milli 
eignarhalds og auglýsinga í 
íslenskum dagblöðum“. 

Ef ég er ekki að misskilja frá-
sögn Moggans af hinum vísinda-
legu rannsóknum doktorsins þá 
munu þær meðal annars hafa leitt 
í ljós að fyrirtæki í eigu Baugs 
auglýsi í Fréttablaðinu - en Baug-
ur á hlut í Fréttablaðinu.

Ef ég ætti í blaði og þyrfti að 
auglýsa er alveg klárt mál að ég 
mundi ekki láta eignarhlutinn 
koma í veg fyrir að ég auglýsti í 
mínu blaði - ef það næði til þess 
hóps sem ég teldi mig eiga erindi 
við. Sennilega mundi ég frekar 
auglýsa í mínu blaði en einhverju 
blaði sem kæmi mér ekkert við. 
Þannig er mannleg 
náttúra.

Á þessu sviði tala 
ég af nokkurri 
reynslu því að 
þannig er, að einu 
sinni fyrir langa 
löngu vann ég á 
Þjóðviljanum, en 
það var hlutdrægt 
dagblað sem tók 
málstað þeirra sem 
ekkert áttu gegn 
þeim sem áttu allt. 

Þetta hafði þær 
fjölmiðlafræðilegu
afleiðingar á aug-
lýsingasölu blaðs-
ins að þeir sem allt 
áttu sniðgengu 
Þjóðviljann og 
auglýstu ein-

hverra hluta vegna í Mogganum 
sem á þeim árum tútnaði út eins 
og náunginn á fjósbitanum forð-
um tíð. Það var ljót saga.

Þetta og reyndar ýmislegt 
fleira um mannlega náttúru og 
sjálfsagða hluti hefði ég getað 
sagt doktornum ókeypis og sparað 
heilmikla fyrirhöfn og kostnað við 
rannsóknarvinnuna.

Hvort mannleg náttúra er 
heppileg eða ekki í augum fjöl-
miðlafræðinnar er svo aftur allt 
önnur spurning sem enn þá hefur 
ekki verið rannsökuð nægjanlega 
mikið vísindalega, þaðan af síður 
heilbrigð skynsemi - en margir 
telja samt heppilegt að hún og vís-
indin haldi opnu sambandi sín í 
milli.

Góður dagur.
Bauð frú Sólveigu 

í bíó að sjá Mýrina. 
Þetta er fínasta bíó-
mynd og ekkert 
hefur verið til spar-
að að gefa henni 
alþjóðlegt yfirbragð 
(lúkk á ný-íslensku). 

Ef þessi mynd 
fær ekki Óskar-
inn út á svið og 
sjálfskeiðung þá 
verður að láta Erlend stífa 
súrsaða hrútspunga og hval-
spik úr hnefa í næstu mynd.

Síðan fórum við út að borða 
á stað þar sem ég borgaði 4.500 
kr. fyrir ólseiga og ofsteikta 
nautasteik. En frú Sólveig sem 
af kvenlegu innsæi hélt sig við 
lambakjötið gaf mér bita af 
sínum diski til að ég færi ekki 
svangur heim. 

Þegar heim kom biðu frétt-
irnar af prófkjörinu hjá Sjálf-
stæðisflokknum. Gulli vann. 
Björn tapaði. 

Í minni litlu veröld vill meiri-
hluti fólks - hvar í flokki sem það 

stendur - að leyniþjónustu-, 
njósna-, og öryggislögreglurugl 
sé úr sögunni; og vonandi fá 
gömul hlerana- og njósna-
mál normal meðferð áður 

en langt um líður.

Í tilefni af fundi Norður-
landaráðs hafa ýmsir 
fjölmiðlar verið með 
ónot út í starfsemi 
þess og telja hana 
engu skila og væri 
best að leggja ráðið 
niður. Ég get verið 
sammála þessu.

Í stað hinnar 
dauflegu starf-
semi Norður-
landaráðs vil 
ég efla sam-
starf Norður-
landa um mik-
inn mæli og 
helst vildi ég 
sameina öll 

Norður-
löndin í eitt 
ríki eða ríkja-
samband með um tut-
tugu og fimm milljón 
íbúa. Hvílík samlegðar-
áhrif. Maður fær vatn í 
munninn.

Og svo væri alveg gráupp-
lagt að æðsti embættismaður í 
norrænu samstarfi væri gerður 
að Keisara Norðurlanda með 
smákóngana fyrir töskubera. 

Til að tryggja snjóléttan 
vetur fór ég á dekkjaverk-
stæðið mitt og bað um að 
vetrardekkin sem þar voru í 
geymslu væru sett undir bíl-
inn. Það var auðsótt mál. En 
þegar dekkin voru sótt í 

geymsluna kom í ljós að þau voru 
ónýt. Mér er nær að halda að eig-
andi verkstæðisins hafi sett þau 
undir bílinn sinn og notað þau í 
fjallaferðir í sumar. En hann sór 
það af sér og sagði að það væri 
lífshættulegt að nota sömu vetrar-
dekkin í meira en þrjá vetur.

Svo flutti hann geysifróðlegan 
fyrirlestur um vetrardekk og 

hvers vegna óslitin vetrardekk 
verða ónýt með tímanum 

og hvers vegna sumar-
dekk eru beinlínis 
lífshættuleg á vetr-

in.
Þetta hefur eitthvað 

að gera með gúmmíið í 
dekkjunum og undarlega og  
ónáttúrulega tilhneigingu 

þess til að harðna með aldrin-
um og sérstaklega í kulda. 

Loftbóludekk eru 
best, sennilega 
vegna þess að 
loftbólur geta 
varla harðnað að 
ráði. Ég skildi 
þetta ekki allt 
saman. En 
þetta var mjög 
sannfærandi

og ég keypti 
fjögur ný 
dekk og 
bíð spennt-

ur eftir 
hálku og 

ófærð.

Tollstjóri gerir það ekki enda-
sleppt við mig, blessaður drengur-
inn. Tíunda þessa mánaðar sendi 
hann mér ávísun upp á 49.568 kr. 

sem var einkar kær-
komin. Því miður 

skildi ég ekki 
hvað ég hafði 
gert til að 
verðskulda
þessa pen-
ingasend-
ingu, en þar 
sem ég á 
hvort sem er 
í miklum erf-
iðleikum
með að skilja 
innheimtu-

seðla frá þessu 
embætti lét ég 

kyrrt liggja og 
skellti peningun-

um beint í hítina.
En þessi blíðuhót í minn garð 

urðu endaslepp. Núna sé ég að 
Tollstjóri hefur gert sér lítið fyrir 
og skammtað sér sjötíuþúsund 
kall af laununum mínum - umfram 
þessa óveru sem tekin er í stað-

greiðslu um 
hver mán-
aðamót eins 
og sjálfsagt 
er og mér 

hefur aldrei 
dottið í hug að 

telja mér til 
tekna.

Við fórum 
á fagnaðar-
fund hjá Öss-

uri frænda 

sem er að hefja prófkjörsbaráttu 
sína. Þarna var troðfullt út úr 
dyrum og ef einhverjum hefði 
dottið í hug að brjóta stólana á 
staðnum og nota í barefli hefði 
verið hægðarleikur að fremja 
valdarán í landinu og losna við 
allar áhyggjur sem fylgja próf-
kjörum.

En Össur er lýðræðislega 
þenkjandi og biður hæversklega 
um stuðning í annað til þriðja sæti 
á framboðslistanum. Ég hugsa að 
margir freistist til að setja hann 
ofar. 

Miðað við hvað maðurinn brill-
erar í skrifum á heimasíðunni 
sinni er ég steinhissa á að Rithöf-
undasambandið skuli ekki vera 
búið að kæra hann fyrir Sam-
keppnisstofnun.

Dagurinn fór í að hengja upp mál-
verkasýningu í Galleríinu hjá 
Sævari Karli. Það er að segja frú 
Sólveig hengdi upp málverkasýn-
inguna. Ef ég hefði hjálpað henni 
hefði þetta tekið mun lengri tíma.

Sýningin opnar núna á laugar-
dag klukkan tvö og allir frambjóð-
endur allra flokka í öllum próf-
kjörum eru velkomnir svo og allir 
lesendur Fréttablaðsins og vinir 
og velunnarar. Því fleiri, því 
betra.

Næstu tvær vikur ætlar Sævar 
Karl svo að hafa mig hangandi hjá 
sér.

„Aðalatriðið er að hafa gaman 
af þessu,“ segir Sævar Karl og ég 
gæti ekki verið meira sammála.

Er mannleg náttúra heppileg?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um 

heilbrigða skynsemi, vísindi og mannlega nátt-

úru. Einnig er minnst á bófahasar, prófkjör, 

bíómynd, fagnaðarfund, vetrardekk, sameinuð 

Norðurlönd og Tollstjóra og loks er lysthafend-

um og listunnendum boðið á málverkasýningu.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar





Góður matur á diskinn þinn!

kr.
stk.498

UNGNAUTA BURRITOS
BEINT ÚR KJÖTBORÐI OG Í OFN

kr.
kg2.698

UNGNAUTAFILLET
MEXICANA

Þú sparar 700 kr. kg
kr.
kg2.698

LAMBA RIB-EYE
DUBAI

Þú sparar 700 kr. kg

kr.
kg1.528

GOURMET SALTFISKUR
HNAKKASNEIÐAR

398 kr.
kg898KINDAGÚLLAS

ÚR KJÖTBORÐI

Þú sparar 800 kr. kg

Odense
í baksturinn!

20%
afsláttur

hnetur í úrvali!

KINDAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg398

15%
afsláttur



Girnilegt

kr.
kg1.498

LAXASTEIK
MEÐ BERNAISE HJÚP

LAMBALÆRI
RIO GRANDE

1.498kr.
kg

um helgina!

Þú sparar 300 kr. kg 500
kr. kg

Þú sparar

RAUÐ EPLI
149 kr. kg

KIWI
169 kr. kg

RUCULA SALAT
249 kr. pk.

NÓATÚNS KARTÖFLUR
20% AFSLÁTTUR

GRÆN VÍNBER
429 kr. kg =

EGILS JÓLAÖL 
500 ML

99kr.
stk.

McCAIN
FRANSKAR

259kr.
pk.

Franskar með
   svörtum pipar! Skyr.is drykkur

15%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,,

Sigríður Ingvarsdóttir, 
varaþingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, vill að stjórnvöld 
marki sér stefnu í málefn-
um skapandi starfsgreina. 
Hún segir efnahagslegt 
gildi sköpunar ótvírætt. 

„Við þurfum að temja okkur nýja 
hugsun. Þetta er heilmikill iðnað-
ur, þarna eru miklir fjármunir og 
það er til mikils að vinna að gera 
sig gildandi á þessu sviði,“ segir 
Sigríður.

Svonefndur afþreyingariðnað-
ur fellur undir það sem Sigríður 
er að tala um en í sumum kreð-
sum þykir afþreying heldur ófínt 
fyrirbæri. Sigríður tekur undir 
að þetta viðhorf sé til staðar og 
segir það til marks um nauðsyn á 
breyttri hugsun. 

Nýlega var gerð úttekt á efna-
hagslegum áhrifum skapandi 
starfsgreina í Kaupmannahöfn. 
Fjöldi ársstarfa og velta af nítján 
stórum viðburðum á einu ári var 
könnuð. Í ljós kom að ársstörfin 
voru 1.425 og veltan nam 173 
milljónum evra – rúmum 15 millj-
örðum íslenskra króna. 

Og Sigríður tekur einstök 
dæmi. „Í Kaupmannahöfn eru 
um eitt hundrað heilsársstörf 
vegna fótboltaleikja og um tvö 
prósent alls gistirýmis í Stokk-
hólmi eru keypt vegna söngleiks-
ins Mamma Mia.“

Tillaga Sigríðar lýtur að því að 
úttekt verði gerð á eðli og 
umfangi skapandi starfsgreina 
og að í kjölfarið verði gerðar til-
lögur að stefnumörkun ríkis-
stjórnarinnar í málaflokknum. 
Hún segist telja að breyta megi 
lögum og reglugerðum til að gera 
starfsumhverfi sköpunar og 
afþreyingar hagstæðara en er 
ekki talsmaður ríkisstyrkja eða 
sérstakrar ríkisaðstoðar. 

„Það hefur margt orðið til af 
sjálfu sér, til dæmis Latibær, CCP, 
Vesturport, alls konar bæjarhátíð-
ir og hitt og þetta,“ segir Sigríður 

en bendir einnig á jákvæð áhrif 
stjórnvaldsákvarðana. „Umfang 
kvikmyndagerðar útlendinga á 
Íslandi hefur stóraukist síðan 
skattaívilnanir voru teknar upp og 
það hefur skilað sér til baka.“ 

Atvinnulífinu hefur verið 
skipt upp í þrjár stoðir; frum-
framleiðslu, iðnað og þjónustu. 
Sigríður segir skapandi greinar 
vera fjórðu stoðina og henni þurfi 
að gera hátt undir höfði.

Óheiðarleiki og fleira

Stóra málnefndarmálið
Hvernig í ósköpunum 
stendur á því að við 
fáum svona svör frá 
hæstvirtum iðnaðarráð-
herra? Er ekkert lát á 
fjandskap iðnaðarráð-
herra hæstvirtra 
Framsóknarflokksins
gegn Suðurnesjum?

Það er greinilega enginn 
vilji hjá ríkisstjórnar-
flokkunum til að virða 
þessi fornu réttindi 
bænda og það ber að 
harma. Ég hygg að þetta 
málefni verði til 
umræðu í kosningunum 
á vori komanda.

Mömmustund





Rabin skotinn til bana

„Lífið er fullt af kommum, ekki 
punktum.“

„Ég kveð minn gamla vinnustað með 
miklum söknuði,“ segir Þór Jónsson, 
fráfarandi varafréttastjóri NFS. 
Hann ætlar að sigla á önnur mið og 
tekur við stöðu upplýsingafulltrúa 
félagsmálaráðuneytisins og hlakkar 
mikið til að starfa á nýjum vettvangi. 

Óhætt er að fullyrða að með brott-
för Þórs er skarð fyrir skildi enda er 
hann einn reynslumesti fréttamaður 
stöðvarinnar. „Ég hef unnið á frétta-
stofu Stöðvar 2 og síðar NFS síðan 
1990, með einu hléi milli 1992 og 1994. 
Hér hef ég fengið að njóta mín í marg-
víslegum störfum og kynnst hreint út 

sagt frábæru fólki og met það mik-
ils.“

Hann segir að erfiðleikar á stöð-
inni undanfarið hafi ekki orðið til 
þess að hann ákvað að söðla um. „Nei 
blessaður, á þessum sextán árum frá 
því ég byrjaði þarna hef ég oft séð 
stöðuna svartari. Okkur hefur verið 
spáð dauða oftar en ég kæri mig um 
að muna. Eins og staðan er núna hefur 
fréttastofa NFS alla burði til að gefa í, 
vera lifandi afl, veita stjórnvöldum 
aðhald og vera upplýsandi miðill sem 
enginn getur verið án. Fái hún tæki-
færi til þess það er að segja.“ 

Þótt hann tregi viðskilnaðinn við 
gamla vinnustaðinn hlakkar Þór til að 
takast á við ný verkefni í félagsmála-
ráðuneytinu og minnir á hið forn-
kveðna að heimskt er heimaalið barn. 
Hann bætir við að hann eigi ábyggi-
lega eftir að hitta fyrrverandi vinnu-
félagana í nýju starfi, þótt hann verði 
þá hinum megin við borðið.

„Það kemur að þessum vendi-
punkti í lífi allra að þeir þurfa að 
breyta til og ég held svei mér þá að 
það hafi bara verið komið að 
mínum.“

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Jónsson
Holtsgötu 41, Reykjavík,

lést á Landspítala, Hringbraut sunnudaginn 29. október.

Anne Gísladóttir        Reynir Kristbjörnsson
Erling Bjarnason        Elín Ryan
Arnór Bjarnason        Margrét Elfa Jónsdóttir
Hildur Bjarnadóttir        Jørgen Weje
afa- og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

Andrés Magnússon
Kleppsvegi 10, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn
2. nóvember. Útför auglýst síðar.

Svava Jónsdóttir
Jóna Andrésdóttir Sigurður Ingi Ingólfsson
Edda Andrésdóttir   Stefán Ólafsson
Gunnar Andrésson    Margrét Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabarn

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafað-
ir, afi og langafi,

Jón Guðmundsson
frá Raufarhöfn,

lést á öldrunarhjúkrunardeild FSA, Seli, að
morgni 30. október. Hann verður jarðsunginn frá
Raufarhafnarkirkju þriðjudaginn 7. nóvember og hefst
athöfnin kl. 14.00.

Hrefna Friðriksdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir Þórarinn Stefánsson
Friðrik Jónsson Steinunn Leósdóttir
Gissur Jónsson
börn, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigfús J. Johnsen
kennari og félagsmálastjóri, Sóltúni 28,
Reykjavík,

lést fimmtudaginn 2. nóvember á Landspítalanum í
Fossvogi. Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 9. nóvember kl. 13.00.

Kristín S. Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Ingi Sigfússon       Bergþóra K. Ketilsdóttir
Árni Sigfússon         Bryndís Guðmundsdóttir
Gylfi Sigfússon                      Hildur Hauksdóttir
Margrét Sigfúsdóttir              Bjarni Sigurðsson
Þór Sigfússon                    Halldóra Vífilsdóttir
Sif Sigfúsdóttir                    Búi Kristjánsson
og barnabörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Guðmundur Siggeir
Ágústsson
Frá Aðalbóli, Eyjahrauni 11,
Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum þriðju-
daginn 17. október. Jarðarförin hefur farið fram 
í kyrrþey að ósk hins látna. 

Gústaf Ólafur Guðmundsson       Marta Jónsdóttir
Guðmundur Guðmundsson         Margrét Sveinsdóttir
Geir Guðmundsson
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Stefánsson
Hrafnistu, Reykjavík, áður til heimilis að
Bústaðavegi 89,

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 1. nóvember.
Jarðarförin auglýst síðar.

Stefán Jónsson   Sigríður Sveinsdóttir
Karen Jónsdóttir   Þröstur Eyjólfsson
Bryndís Jónsdóttir   Ágúst Ingi Andrésson
Steinunn Jónsdóttir   Hallur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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BÓKAVEISLA

NÚ Á AÐ TÆMA LAGERINN!

Missið ekki af einstöku tækifæri til að
gera reyfarakaup á frábærum bókum.

Bækur fyrir alla fjölskylduna:
Barnabækur - Teiknimyndasögur - Landakort - Tímarit

Listaverkabækur - Heilsubækur - Ljóðabækur
Skáldsögur - Ævisögur - Ferðabækur

og margt fleira
40-90%

afsláttu
r

FJÖLVA

Opnunartími:
Virka daga kl. 12-18

Laugardaga kl. 10-17
Sunnudaga kl. 12-17

www.fjolvi.is
Sími: 565 6500
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Smiðjuvegi 4, Kópavogi, græn gata

Allir sem kaupa fá bók í kaupbæti!
Allir sem kaupa 3 eða fleiri 

Tinnabækur fá Tinnabol
í kaupbæti!

Kaupið jólagjafirnar
fyrir alla fjölskyldunaá einu bretti

FJÖLVI

SÍÐASTA SÖLUHELGI!







Þ
ví fylgir alltaf góð 
tilfinning, segir Arn-
aldur, að handleika 
hugverk sitt í fyrsta 
sinn eftir að það er 
komið á þrykk. 

„Fram að því hafa þetta verið ein-
hverjir rafstraumar í höfðinu á 
manni, kannski árum saman áður 
en sest er niður og byrjað að 
skrifa. Ritunartíminn tekur yfir-
leitt ár svo það er mjög gaman að 
fá bókina loksins fullbúna í hend-
urnar.“ 

Í Konungsbók hverfur Arnald-
ur aftur til fortíðar. Sagan gerist 
mestan part haustið 1955 og segir 
frá Valdemar, ungum íslensku-
fræðingi sem heldur til Kaup-
mannahafnar að nema norræn 
fræði. Þar finnur hann fyrir landa 

sinn, prófessor sem má muna fífil 
sinn fegurri, enda þjakaður af 
leyndarmáli sem snertir höfuð-
gersemi íslensku þjóðarinnar – 
Konungsbók Eddukvæða. Leynd-
armálið leiðir tvímenningana í 
mikla háskaför um Evrópu, sem 
er enn að rísa úr öskustó stríðsár-
anna, á slóðir þar sem mannslíf 
eru léttvæg fundin. 

Eins og allir höfundar kveðst 
Arnaldur vilja hafa eitthvað að 
segja; glæpasagan er ekki aðeins 
afþreying heldur aðferð til að 
rýna í samfélagið og bregða ljósi 
á vissa þætti þess. Fljótt á litið 
virðist hann hafa lagt samtíðar-
spegilinn til hliðar í Konungsbók 
en þegar betur er að gáð hefur 
honum ef til vill aldrei legið meira 
á hjarta.

Hann játar að minnsta kosti að hér 
sé líklega um að ræða hans metn-
aðarfyllsta verk hingað til. „Ég 
hafði afskaplega gaman af því að 
skrifa bókina, af málinu, af per-
sónunum, söguslóðunum og síðast 
en ekki síst neftóbaksfræðunum. 
Þetta er í rauninni óður til þeirra, 
til Konungsbókar, handritanna og 
ársins 1971, þegar við fengum þau 
aftur heim. Ég er dálítið hræddur 
um að meðan allir muna hvenær 
bjórinn var leyfður 1989, muna 
sífellt færri fyrir hvað 1971 stend-
ur. Það væri slysalegt ef þessi 
eilífu verðmæti okkar gleymdust 
inni á söfnum og öll umræða um 
þau lognaðist út af. Á sama tíma 
eru fleiri blöð gefin út í hverri 
viku og lögð undir fréttir af hluta-

bréfum og ofsagróða. Mér finnst 
eins og margir séu búnir að gleyma 
fortíð sinni, sögunum, og verð-
mætum sem við eigum og eru var-
anleg og eilíf. Mér fannst tíma-
bært að að minna á það og reyni að 
gera það með þessari bók.“

Eins og gefur að skilja er Erlend-
ur rannsóknarlögreglumaður víðs-
fjarri, rétt svo fæddur þegar 
sagan gerist. „Þetta er fyrsta bók 
mín þar sem hann er ekki nefndur 
á nafn; Erlendur er nefndur í 
Bettý og kemur lítillega við sögu í 
Napóleónsskjölunum. Það var viss 
léttir að leggja Erlend aðeins til 
hliðar og fara yfir í eitthvað allt 
annað, það var partur af því hvað 
ég hafði gaman af því að skrifa 
þessa bók.“ 

Þótt 1971 sé ártalið sem Arn-
aldur vill halda á lofti er það ekki 
tilviljun að sagan gerist að mestu 
árið 1955. „Þetta er eitt merkileg-
asta árið í menningarsögu okkar. 
Ekki aðeins fékk Halldór Nóbel-
inn, heldur gaf Ólafur Jóhann Sig-
urðsson út Gangvirkið og Indriði 
G. Þorsteinsson, faðir minn, send-
ir frá sér 79 af stöðinni auk þess 
sem Hannes Pétursson gefur út 
kvæðabók, svo ég nefni nokkur 
dæmi. Í bókinni dreg ég fram 
þetta ártal og tveir höfundanna 
koma við sögu með einum eða 
öðrum hætti. Halldór er sérstök 
skrautfjöður í sögunni því ég ber 
mikla virðingu fyrir honum og 
skynja hann svo víða í íslensku 
mannlífi.“

Auk þess að gera föður sinn heit-
inn að persónu í sögunni tileinkar 
Arnaldur honum bókina.

„Þetta er tíunda bókin mín og 
pabbi hefði orðið áttræður á árinu. 
Ég lít mikið upp til föður míns og 
tel að þetta sé sú bók sem ætti að 
vera tileinkuð honum. Hugmynd-
ina fékk ég líka óbeint frá honum, 
hann var úti í Kaupmannahöfn 
haustið 1955 og skrifaði um 
atburði sem þá gerðust.“ 

Arnaldur segir að starf föður 
síns hafi haft mikil áhrif á sig. 
Hann minnist tikksins í ritvélinni 
á heimilinu þegar sá gamli sat við 
skriftir og telur að varla sé það til-
viljun að sjálfur hefur hann starf-
að við skriftir frá tvítugu. Í mörg 
ár starfaði hann sem blaðamaður 
en rithöfundarferillinn hófst nokk-
uð seint. „Mögulega byrjaði ég 
seint að skrifa bækur vegna þess 
að pabbi var rithöfundur. Sumir 
vilja síður gera það sama og for-
eldrar sínir. Ég hikaði líka því 
hann var áberandi í þjóðfélaginu, 
þekktur maður, og kannski upp-
lifði ég mig í skugganum af 
honum.“

Spurningin hvort hann gæti 
skrifað bók sótti hins vegar á hann 
lengi og þegar hann fékk hug-
myndina að Sonum duftsins lét 
hann slag standa. „Ég vildi vita 
hvað ég þyrfti að gera til að semja 
handrit upp á 300 blaðsíður, hvern-
ig væri ferlið og gæti ég það yfir-
leitt? Ég ákvað því að kýla á það 
og hugsaði með mér að ef mér 
mistækist myndi ég bara gleyma 
þessu, annars sjá til hvert fram-
haldið yrði.“ 

Framhaldið þekkjum við. Arnald-
ur er langsöluhæsti rithöfundur á 
Íslandi í seinni tíð. Hann berst 
hins vegar ekki mikið á, er hlé-
drægur að eðlisfari og kann illa 
við sig í sviðsljósinu.  Að vissu 

Átaksverkefni að bregðast 
við vinsældunum
Arnaldur Indriðason
er á nýjum slóðum í 
sinni tíundu skáldsögu 
– Konungsbók – sem 
kom út í vikunni. Í 
samtali við Bergstein 
Sigurðsson ræðir Arn-
aldur um nýju bókina, 
áhrifin frá föður sínum 
heitnum og hvernig 
það er fyrir hlédrægan 
mann að verða vinsæl-
asti höfundur landsins.    



leyti komu vinsældirnar honum 
því í opna skjöldu. 

„Í fyrsta lagi kom þetta mér á 
óvart og var ekki ætlunin, enda 
var ég að skrifa mig inn í bók-
menntahefð sem var varla til á 
Íslandi.“ Fyrir mann með slíka  
skaphöfn var athyglin sem fylgdi 

truflandi, bæði persónulega og 
faglega. „Ég kann illa við mig í 
viðtölum, hef aldrei lært að tala 
um sjálfan mig eða kynna mig og 
satt best að segja var það átaks-
verkefni fyrir mig að bregðast við 
þessu. Ekki síður var þetta farið 
að trufla mig sem rithöfund og 
setti vinnurytmann úr skorðum. 
Það fór sífellt meiri tími í viðtöl og 
ferðalög, því maður vill ógjarnan 
spæla erlenda útgefendur. Eftir að 
ég eyddi þremur mánuðum á 
ferðalagi í fyrra ákvað ég hins 
vegar að draga verulega úr þessu 
öllu saman. Ég fer sárasjaldan í 
viðtöl núorðið og ekki nema í þrjú 
ferðalög á þessu ári, sem er mikill 
munur frá því sem var.“

Ekki svo að skilja að honum þyki 
það verra að margir lesi bækur 
sínar. Arnaldur er einn fárra 
íslenskra rithöfunda sem hefur 
komist til sæmilegra bjargráða 
gegnum skriftirnar og fyrir það er 
hann þakklátur. 

„Mér finnst stórkostlegt að 
geta unnið fyrir mér sem rithöf-
undur því á Íslandi er það alls ekki 
sjálfsagt mál. Vandaðir og góðir 
höfundar, sem selja vel hérna 
heima, eru margir á lúsarlaunum. 
Þetta hefur veitt mér ágætis líf. 
Ég var í fullu starfi á Mogganum 
þegar ég skrifaði fyrstu bækurnar 
og vinnudagurinn var oft helvíti 
langur. Það hefur lagast, það gefst 
miklu meiri tími til að sinna rit-
störfunum og ég hef þroskast sem 
höfundur. Ég held að Konungsbók 
beri þess til dæmis vitni.“ 

Bækur Arnaldar hafa átt góðu 
gengi að fagna erlendis en hann 
segist þó ekki skrifa með það í 
huga. „Ég skrifa fyrst og fremst 
fyrir íslenska lesendur, þeim á ég 
allt að þakka eins og ég tók fram 
þegar ég tók við Gullna rýtingn-
um í Bretlandi fyrir ári. Hafi ein-
hver rutt nýrri bókmenntastefnu 
braut hér á landi þá eru það les-
endur. Konungsbók er eins íslensk 
bók og hugsast getur en auðvitað 
vona ég að útlendir lesendur geti 
líka fundið einhverjar tengingar í 
henni.“ 

Arnaldur hefur gefið út bók á 
hverju ári í tíu ár. Hann segir það 
vissulega geta verið strembið en 
býst ekki við að gera hlé á skrift-
um á næstunni og er byrjaður á 
nýrri sögu um Erlend. „Ég veit 
ekki hvað bækurnar um hann 
verða margar í viðbót, kannski er 
ég fyrst núna farinn að skilja 
hann,“ segir hann og kímir. 

Erlendur er maður tíma sem 
eru að renna sitt skeið. Arnaldur 
telur að margir Íslendingar standi 
í sömu sporum  og rannsóknarlög-
reglumaðurinn. „Mörgum hugnast 
ekki þær miklu breytingar sem 
hafa orðið á samfélaginu á stutt-

um tíma og finnst þeir hreinlega 
vera skildir eftir. Efnishyggjan á 
Íslandi er orðin ofboðslega mikil. 
Allt snýst um það hvort einhver sé 
að meika’ða. Það sem er gamalt 
fer á haugana, nýir bílar og nýtt 
eldhús eru draumurinn. 

Fyrir vinsælan höfund er kraf-

an sú að hann á að vera alls staðar, 
í matreiðsluþáttum að gefa upp-
skriftir og hvaðeina. Framboð á 
fjölmiðlum er orðið fáránlega 
mikið hér á landi og ég held að 
aldrei í sögu lýðveldisins hafi jafn 
margir haft jafn lítið að segja í 

jafnmörgum viðtölum. Ég neita 
að taka þátt í því. Ég kann ekki að 
vera markaðsvara. Það eina sem 
ég get lagt fram eru verk mín.“ 

Að vera rithöfundur segir Arnald-

ur að sé eins og hvert annað starf 
að því leyti að það útheimtir 
vinnusemi og elju. „Þetta myndi 
ekki ganga án agaðra vinnu-
bragða, ég er alltaf sestur niður 
um níuleytið, þegar fjölskyldan 
er farin í nám og vinnu, og hætti 

klukkan fimm. Ég sest ekki niður 
með fullbúna hugmynd, heldur 
ákveðinn grunn og þróa mig svo 
áfram. Það kemur sjálfum mér 
oft á óvart hvernig sagan þróast 
og það gerir vinnuna skemmti-
lega. Auðvitað er sköpunarþráin 
hluti af þessu, ég er í mínum eigin 

heimi þegar ég skrifa. Víman sem 
fylgir skriftunum  er þegar maður 
dettur niður á eitthvað nýtt og 
skapandi og það gerist yfirleitt 
milli klukkan níu og fimm, eins 
rómantískt og það nú hljómar.“ 

Hann segir það agandi að skrifa 

fyrir íslenska lesendur. „Sagan 
verður að vera trúverðug og 
íslenskir lesendur eru erfiðir að 
því leyti að þeir trúa engu. Sögurn-
ar þurfa að vera á jörðinni allan 
tímann til að fólk trúi því að þetta 
geti gerst á Íslandi.“ 

Arnaldur vinnur mikla heim-
ildavinnu fyrir bækur sínar, lík-
lega aldrei meiri en í Konungsbók 
og fyrir vikið kvikna spurningar 
hvar mörkin milli þess sem er satt 
og logið liggja. „Ég held að það sé 
allt saman lygi í þessari sögu, en 
það er líka allt saman sannleikur. 
Ég vona bara að það verði skemmti-
legur leikur fyrir fólk að finna út 
úr því. Ég hef gaman af því að 
leika mér með eðli skáldskaparins. 
Það þarf svo lítinn sannleik til að 
ljúga svo heilmiklu.“ 

Mögulega byrjaði ég seint að semja bækur vegna þess að pabbi var rithöfundur. Sum-
ir vilja síður gera það sama og foreldrar sínir. Ég hikaði líka því hann var áberandi í 
þjóðfélaginu, þekktur maður, og kannski upplifði ég mig í skugganum af honum.



I
ngnes leiðir fimm ára verkefni í 
Noregi um börn og unglinga sem 
brjóta af sér kynferðislega og við-
brögð yfirvalda við þeim. Þessu 
verkefni er ætlað að finna lausnir á 
þeim vanda sem fagfólk, og ekki 

síst ungmennin sjálf, standa frammi fyrir 
þegar kemur að meðferð þessara barna og 
unglinga.

Meðalaldur þeirra sem komið hafa til Bet-
anien-barnageðdeildarinnar vegna kynferð-
isafbrota sem þau hafa framið er 14,4 ár.

„Við fáum til okkar börn sem eru nýbyrj-
uð í skóla og upp í 18 ára. Það er mun breið-
ari aldursdreifing meðal ungra ofbeldis-
manna en við höfðum áður gert okkur grein 
fyrir … Börnum sem grípa til ofbeldis líður 
ekki vel eða eitthvað er að í umhverfi 
þeirra,“ sagði Ingnes.

Jón Friðrik Sigurðsson sálfræðingur, sem 
hefur sérhæft sig í meðferð kynferðisbrota-
manna á Íslandi, tók þátt í ráðstefnunni í 
Björgvin ásamt öðrum norrænum fagmönn-
um sem sinna greiningu og meðferð á ung-
mennum sem beita aðra kynferðislegu 
ofbeldi.

Þar kom fram að samkvæmt alþjóðleg-
um tölum er allt að þriðjungur kynferðisaf-
brotamanna undir 18 ára aldri.

„Við höfum enga ástæðu til að trúa því að 
Noregur sé betur settur en önnur lönd sem 
við berum okkur saman við, til dæmis Sví-
þjóð, England, Holland og Bandaríkin,“ 
sagði Ingnes.

Jón Friðrik sagði tölur yfir íslensk ung-
menni sem beita aðra kynferðisofbeldi vera 
svipaðar og erlendis, eða á bilinu 20 til 30 
prósent allra gerenda.

„Þessi hópur fer sístækkandi og við þurf-
um að athuga af hverju það er,“ sagði Sigríð-
ur Björnsdóttir hjá samtökunum Blátt 
áfram í samtali við Fréttablaðið, en tilgang-
ur samtakanna er að efla forvarnir gegn 
kynferðislegu ofbeldi á börnum á Íslandi.

„Þetta eru oft ungir strákar sem vantar 
fræðslu, þeir fá bara upplýsingar sínar af net-
inu eða frá eldri ofbeldismönnum. Við þurfum 
að fræða þessa krakka,“ bætti hún við.

En það eru ekki bara ungmennin sem 
þurfa á fræðslu að halda. Eitt af því sem allir 
þeir sem starfa innan þessa geira þurfa að 
fást við eru mýturnar sem eru við lýði í þess-
um málum. Til dæmis bendir kanadísk rann-
sókn til þess að konur séu eingöngu um sjö 
prósent allra kynferðisglæpamanna. „Sú tala 
er svo sannarlega of lág,“ sagði Ingnes.

Á Íslandi, líkt og í Noregi og annars stað-
ar, gerist það að ungir gerendur týnist í 

kerfinu.
„Maður hefur það á tilfinningunni að ekki 

sé alltaf tekið nógu vel á málum ungmenn-
anna,“ sagði Jón Friðrik.

Á Íslandi hafa barnaverndaryfirvöld í 
öllum tilvikum afskipti af málunum, en við-
brögðin fara eftir alvarleika brotanna og 
aldri gerandans.

Hafi hann náð 15 ára aldri, sem er lögleg-
ur sakhæfisaldur, getur brotamaðurinn átt 
von á dómi og jafnvel fangelsisvist, en sjald-
an er þó gripið til slíkra ráðstafana, að sögn 
Jóns Friðriks.

Algengara er að gripið sé til annarra 
úrræða, svo sem að afplána refsivistina á 
meðferðarheimili Barnaverndarstofu. Eins 

er líka algengt að brotamenn séu skikkaðir í 
sálfræðimeðferð.

Þó er kerfið á Íslandi götótt og fyrir 
kemur að málum sé ekki fylgt nógu vel eftir, 
líkt og reynslan hefur verið í Noregi.

Norska verkefninu sem Ingnes leiðir er 
ætlað að koma með tillögur um meðferð og 
greiningu barna og unglinga sem brjóta af 
sér kynferðislega. Það hófst árið 2004, svo 
nú þegar er tveggja ára reynsla komin á 
það, en því lýkur árið 2009.

Niðurstöðunum verður svo deilt með því 
fagfólki í Noregi sem sinnir þessum málum, 
og gera má ráð fyrir að önnur norræn lönd 
fái einnig að njóta góðs af afrakstrinum.

„Ástæðan fyrir því að nauðsynlegt er að 
taka vel á þessum málum er til þess að bæði 
gerandinn og þolandinn geti unnið úr þess-
um málum sem fyrst, svo afleiðingarnar 
verði ekki erfiðar þegar tíminn líður. Þessi 
mál hafa tilhneigingu til þess að vaxa innra 
með fólki, þó það gerist auðvitað ekki í öllum 
tilfellum,“ sagði Jón Friðrik.

Því er nauðsynlegt að hjálpa börnum og 
unglingum við að vinna úr afbrotinu og 
sagði Jón Friðrik að slík úrvinnsla gæti 
komið í veg fyrir að viðkomandi haldi áfram 
sem kynferðisbrotamaður.

Um helmingur allra kynferðisglæpa-
manna brýtur fyrst af sér á unglingsárun-
um, en eingöngu um 20 prósent þeirra sem 
brjóta af sér á unglingsárum grípa aftur til 
kynferðisofbeldis.

„Þess vegna er það gríðarlega mikilvægt 
að ná til þeirra sem eru í áhættuhóp,“ sagði 
Ingnes.

Sigríður hjá samtökunum Blátt áfram 
áréttaði að almenn kynlífsfræðsla skipti 
jafnframt öllu máli.

„Við verðum að velja. Viljum við fræða 
börnin okkar, eða viljum við að ofbeldis-
mennirnir geri það?“ spurði Sigríður.

Samkvæmt alþjóðlegum tölum er þriðjungur kynferðisglæpamanna undir átján ára aldri. Á ráðstefnu í Björgvin í Noregi ný-
verið var fjallað um ungmenni sem beita aðra kynferðisofbeldi og mýtur sem eru við lýði í sambandi við þessi mál, svo sem að 
stúlkur brjóti ekki af sér á þennan hátt. „Vandamálið er að hvorki barnavernd né barnageðdeildir vita hvað gera skal við unga 
kynferðisafbrotamenn,“ sagði Eili Knudsen Ingnes, yfirlæknir Betanien barna- og unglingageðdeildarinnar í Björgvin í Noregi, í 
samtali við norska blaðið Aftenposten.

Þriðjungur gerenda undir 18 ára

Vandamálið er 
að hvorki barna-
vernd né barna-
geðdeildir vita 
hvað gera skal 
við unga kyn-
ferðisafbrota-
menn.





A
ðalkosningamálið í 
Bandaríkjunum er 
tvímælalaust stríðið 
í Írak. Bandaríkja-
menn ganga til þing-
kosninga á þriðju-

daginn og flestir reikna með því 
að Repúblikanaflokkurinn, sem er 
flokkur Bush forseta, muni tapa 
fylgi. Jafnvel missa meirihlutann í 
báðum þingdeildum.

Skoðanakannanir benda þó til 
þess að mjótt geti orðið á munun-
um, einkum í kosningu til öldunga-
deildarinnar þar sem demókratar 
þyrftu að bæta við sig sex þingsæt-
um til að ná meirihluta. Sex þing-
sæti eru býsna drjúgur hluti þeirra 
33 þingsæta sem kosið er um að 
þessu sinni, því að venju er einungis 
kosið um þriðjung þingsæta 
öldungadeildarinnar.

Meiri líkur þykja á því að 
Demókrataflokkurinn nái þing-
meirihluta í fulltrúadeildinni, enda 
er kosið um öll 435 þingsæti þeirra 
deildar á þriðjudaginn. Þar þurfa 
demókratar að bæta við sig fimmt-
án þingsætum.

Demókratar segjast þess full-
vissir að þeir muni sigra og ástæðan 
sé vaxandi óánægja Bandaríkja-
manna með stríðið í Írak. Skoðana-
kannanir sýna að nú sé meirihluti 
Bandaríkjamanna kominn á þá skoð-
un að mistök hafi verið að senda her-
inn þangað og enn fleiri eru óánægðir 
með það hvernig Bush forseti hefur 
staðið að stríðsrekstrinum.

Sjálfur lét þó George W. Bush engan 
bilbug á sér finna þegar hann talaði 
á fundi í borginni Billings í 
Montanaríki á fimmtudaginn.

„Ímyndið ykkur þetta: Við erum í 
miðju stríði gegn hryðjuverkamönn-
um og ein mikilvægasta baráttan á 
sér stað í Írak, en samt hafa demó-
kratar enga áætlun til sigurs. Þeir 
hafa enga hugmynd um hvernig 
eigi að ná sigri. Hörð gagnrýni er 
ekki það sama og áætlun til sigurs,“ 
er haft eftir Bush í fréttaskeytum 

frá AP fréttastofunni.
Demókratar láta sér hins vegar 

fátt um finnast, þótt Bush beri sig 
vel.

„Hvíta húsið virðist vera að 
spila þessu upp í hendurnar á 
okkur,“ sagði til dæmis öldunga-
deildarþingmaðurinn Chuck Schum-
er, sem hefur stjórnað kosninga-
baráttu Demókrataflokksins í ár. 
„Þeir eru sífellt að minna almenn-
ing á að það verða engar breytingar 
í Írak,“ bætti hann við, og vísaði 
þar meðal annars til þess að Bush 
forseti lýsti því yfir á miðviku-
daginn að hinn afar umdeildi 
varnarmálaráðherra, Donald Rums-
feld, sem þykir bera einna mesta 
ábyrgð á því hvernig staðið hefur 
verið að stríðinu í Írak, verði 
áfram í embætti sínu allt til loka 
kjörtímabils forsetans, sem rennur 
út í ársbyrjun árið 2009.

Annað sem sett hefur svip á 
kosningabaráttuna og saxað veru-

lega á fylgi repúblikana eru 
hneykslismál af ýmsu tagi, sem 
virðast hafa sannfært marga kjós-
endur um að repúblikanar séu ekki 
endilega sú fyrirmynd í siðferðis-
málum sem þeir hafa gefið sig út 
fyrir að vera. 

Eitt af þessum málum snýst í 
kringum Jack Abramoff, sem lengi 
vel starfaði við það að afla 
hagsmunamálum af ýmsu tagi fylgis 
meðal þingmanna en varð uppvís að 
því að bjóða þingmönnum bæði pen-
inga og annars konar greiða í skipt-
um fyrir atkvæði. Hann situr nú í 
fangelsi. Í sumar sagði síðan Tom 
Delay, leiðtogi þingmeirihlutans í 
öldungadeildinni, af sér, meðal ann-
ars vegna ásakana um að hafa tekið 
þátt í peningaþvætti. Og nú síðast 

þurfti þingmaðurinn Mark Foley að 
segja af sér vegna þess að hann varð 
uppvís að því að senda dónaleg 
skilaboð til snúningapilta í þinginu.

Mestu munar að þessi mál virð-
ast hafa kostað Repúblikanaflokk-
inn fylgi margra kristinna 
heittrúarmanna á hægri væng 
stjórnmálanna, sem telja sig ekki 
lengur geta greitt flokknum atkvæði 
sitt vegna spillingar í röðum þing-
manna. Kristnir hægri menn hafa 
löngum þótt ein af burðarstoðum 
Repúblikanaflokksins og Bush 
hefur jafnan lagt mikla áherslu á að 
höfða til þeirra, meðal annars með 
misvinsælum yfirlýsingum um 
eigin trúarskoðanir.

Fari svo að Repúblikanaflokkurinn 
missi meirihlutann, þótt ekki sé 
nema í annarri deildinni, þarf Bush 
að reiða sig á stuðning andstæðinga 
sinna í Demókrataflokknum í hvert 
einasta skipti sem hann vill koma 
einhverju máli í gegnum þingið. Og 

jafnvel þótt repúblikanar haldi 
þingmeirihlutanum í báðum deild-
um, þá þykir flest benda til þess að 
þingið verði tregara til þess að sam-
þykkja áform forsetans í stríðinu í 
Írak þau tvö ár sem eftir eru af kjör-
tímabili hans.

Eins og venjulega skiptir þó 
verulegu máli hvort kosninga-
þátttakan verður mikil eða lítil. 
Úrslitin ráðast meðal annars af því 
hve stór hluti þeirra, sem eru 
óánægðir með Bush, nenna að fara á 
kjörstað. Verði kosningaþátttakan 
lítil má síður búast við því að 
repúblikanar missi meirihlutann.

Bandaríska fréttastofan AP 
skýrði síðan frá því í gær að í þess-
um kosningum sé óvenju mikið not-
ast við nýjar kosningavélar, sem 

eykur verulega líkurnar á því að 
tafir og ýmiss konar vandræði 
komi upp við talningu atkvæðanna. 

Venjulega hafa um það bil fimm 
prósent kjördæma notast við nýjar 
kosningavélar, en í ár er það hlutfall 
sextíu prósent.

„Það er óhugnanlegt. Það er 

virkilega óhugnanlegt,“ sagði Sheld-
on Gawiser, sem stjórnar kosninga-
umfjöllun hjá NBC sjónvarpsstöð-
inni, og bætti því við að það sem 
hann hefði mestar áhyggjur af í 
sambandi við þessar kosningar sé 
hættan á því að kosningavélar bili í 
stórum stíl. 

Demókratar bjartsýnir á sigur
Það verða spennandi kosningar í Bandaríkjunum á þriðjudag. Kannanir benda til að demókratar nái meirihluta í fulltrúadeild-
inni og mögulega í öldungadeildinni einnig, þótt það sé tvísýnna. Þrátt fyrir kannanir segist Bush sigurviss. Guðsteinn Bjarnason
skoðar helstu kosningamálin. 
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Hvíta húsið virðist vera að spila 
þessu upp í hendurnar á okkur.
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Arna Gunnarsdóttir hefur aldrei viljað setj-
ast upp í veiðibíl eiginmannsins Kristjáns 
Gylfasonar, en á brúðkaupsdaginn tók hún 
til sinna ráða og kom honum að óvörum við 
kirkjudyrnar. 

Bíllinn sem er Toyota Hi-Lux árgerð ´82 
keyptu þeir félagarnir Kristján Gylfason og 
Steinþór Guðmundsson fyrir um sex árum í 
Reykjavík. Bíllinn er fagurlega skreyttur í 
felulitunum og er í daglegu tali þeirra félag-
anna kallaður veiðitrukkurinn. „Við notum 
hann mest í veiðiferðir og handmáluðum 
hann í felulitunum þegar við fengum hann,“ 
segir Kristján hlæjandi, bersýnilega ánægð-
ur með gripinn. Þeir félagarnir hafa farið í 
ótal veiðitúra á bílnum og finnst mikilvægt 
að viðhalda veiðiútlitinu. „Við höfum stund-
um tekið með málningardollu og pensla í 
veiðiferðir og dyttað að honum þegar ekk-
ert er að gera,“ segir Kristján og finnst það 
ekki ósennilegt að bíllinn hafi aukið á veiði-
lukku þeirra félaganna. Innan bæjarmark-
anna vekur bíllinn alltaf mikla athygli en þó 
mest meðal yngri kynslóðarinnar. „Krökk-

unum okkar, þeim Aðalheiði og Gylfa sem 
eru sjö og átta ára, finnst alveg rosalegt 
sport að rúnta um bæinn á þessum bíl, en 
hann er bara tveggja sæta, svo það er stund-
um rifist um þetta eina sæti,“ segir Kristj-
án. Fjölskyldan notar þó Subaru í mun eðli-
legri litum dagsdaglega enda harðneitar 
Arna eiginkona Kristjáns að setjast upp í 
bílinn að öllu jöfnu. „Ég var búin að fá lán-
aðan stóran og flottan jeppa á brúðkaups-
daginn okkar um verslunarmannahelgina 
síðustu, en þegar ég kom út úr kirkjunni var 
veiðitrukkurinn mættur og þá hafði Arna 
platað Steinþór út í þetta,“ segir Kristján 
brosandi. Veiðitrukkurinn var þá glansandi 
fínn og hreinn í tilefni dagsins og vakti 
trukkurinn mikla athygli þessa helgi á 
Akureyri, þar sem þau hjónin búa. Kristján 
segir þó að veiðitrukkurinn eigi sennilega 
bara eitt eða tvö sumur eftir. „Við fáum 
okkur bara nýjan þegar þessi getur ekki 
meir og málum hann að sjálfsögðu í felulit-
unum eins og hinn,“ segir Kristján Gylfason 
að lokum. 

Veiðilukka á brúðkaupsdaginn 
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Reynsluakstur Kia Sorento.

Árið 2002 kom Kia Sorento sport-
jeppinn fyrst á markað og mark-
aði stefnubreytingu hjá Kia fyrir-
tækinu. Fram að því hafði öll 
áhersla verið lögð á að smíða litla 
og mjög hagkvæma bíla, en með 
Kia Sorento varð breyting þar á. 
Átak var gert til að bæta alla 
framleiðslulínuna, sem skilaði sér 
mjög fljótlega, og tveimur árum 
seinna varð Kia Sorento söluhæsti 
bíll Kia. Vinsældir jeppans hafa 
aukist jafnt og þétt síðan og hefur 
honum verið vel tekið hér á landi.
Sportjeppinn Kia Sorento er 
fallegur að sjá og stærðin á honum 
er mjög þægileg. Miðað við hvað 
bíllinn er á hagstæðu verði kemur 
það manni á óvart hversu mikið 
hefur verið lagt upp úr innrétting-
um bílsins. Mælaborðið er einfalt 
en þjónar sínum tilgangi vel og 
gott er að komast í öll stjórntæki, 
bæði í mælaborði og hurðum. 
Mikið eru um hólf í bílnum og 
hugað að smáatriðum eins og að 
hafa gleraugnahulstur fyrir tvö 
pör af gleraugum. 

Vel fer um bílstjórann og 

farþega og útsýni gott úr öllum 
gluggum. Manni bregður aðeins 
við þegar bíllinn er settur í gang 
þar sem það heyrist dálítið hátt í 
vélinni, en svo sem ekki við öðru 
að búast þar sem um dísilvél er að 
ræða. Maður hættir þó algerlega 
að taka eftir hljóðinu um leið og 
ekið er af stað. Sjálfskiptingin er 
mjög þægileg þótt hún sé ekki 
sérstaklega snörp í skiptingum 
en þó ekki svo að það hái manni.

Hann lætur vel á mölinni, renn-
ur ekki til, liggur vel á veginum 
og bremsurnar standa sig sem 
skildi. Grýttar brekkur og blautir 
moldarvegir eru ekki mikil fyrir-
staða en fjöðrunin er dálítið höst, 
sem veldur því að hann hristist 
mikið á ójöfnu undirlagi. Fyrir þá 
sem oftast aka um á malbikuðum 
vegi ætti fjöðrunin ekki að vera 
vandamál þar sem maður finnur 
ekki fyrir þessari stífni. 

Kia Sorento er fyrirtaksbíll 
sem hentar vel fyrir innanbæjar-
akstur allan ársins hring, sér-
staklega þar sem allra veðra er 
von. Hann ætti að henta ferða-
fólki og fjölskyldum sérstaklega 
vel þar sem hann er rúmgóður 

og þægilegt er að sitja í honum 
langar vegalengdir. Einnig er 
hann góður til ferðalaga þar sem 
hann er fjórhjóladrifinn og 
ræður vel við þær hindranir sem 
geta orðið á vegi manns á ferða-
lagi um landið. Helsti kosturinn 
hans er þó óneitanlega verðið, og 
má segja að maður fái mikið 
fyrir lítið.

Fjórhjóladrifsbíll fyrir 
fjölskyldur og ferðafólk

Gabriel höggdeyfar, AISIN kúplingssett, TRISCAN spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós ofl. Sætaáklæði,
sætahlífar á stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn,
hestamenn o.fl. Kerruljós, bretti og nef-
hjól á kerrur. Bílamottur.

Jeppadekk

Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

31" heilsársdekk

verð frá kr. 12.900

www.alorka.is

Sendum frítt um land allt!

Við míkróskerum og neglum!

Úrval af stærðum upp í 33"

Opið á laugardögum 9-13
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Hekla velti bílafyrirtækja 
mest hérlendis á síðasta ári. 
Bernhard er aftur hástökkvari 
ársins.

Þetta kemur fram í nýjasta hefti 
Frjálsrar verslunar. Velta Heklu 
var 18.766 milljónir á síðasta ári 
sem er 36 prósenta aukin velta 
milli ára.

Mikill uppgangur var í bílasölu 
á árinu og óx vegur flestra 
umboða. Eðli málsins samkvæmt 
jókst velta minni fyrirtækja mest. 
Bernhard fer þar fremst í flokki 
en velta umboðsins jókst um 62 
prósent. Gamli risinn Ingvar 
Helgason jók veltu sína um 49 pró-
sent á sama tíma og Kraftvélar 
juku sína um sextíu prósent.

Aðeins Toyota gaf upp hagnað 
sinn en fyrirtækið skipti um eig-
endur á árinu. Það má ganga út frá 
því að hagnaður hafi verið mikill 
hjá flestum og á síðunni www.
billinn.is er greint frá því að nokk-
ur umboð hafi greitt starfsmönn-
um sínum 13. mánuðinn í bónus.

Hekla veltir mestu



Verið er að reisa aksturs-
íþróttasvæði á gatnamótum 
Grindavíkurafleggjara og 
Reykjanesbrautar, með full-
kominni formúlubraut.

„Formúlubrautin er 4,2 km að lengd 
og fellur í svokallaðan 2+t flokk, 
sem þýðir að Formúla 1 megi vera 
með æfingaakstur en ekki keppnis-
hald á brautinni,“ segir Vilhjálmur 
Vilhjálmsson, einn eigenda Moto-
Park, sem ásamt fleiri fyrirtækjum 
stendur að byggingu Iceland Mot-
oPark, eins og svæðið kallast.

Hönnun brautarinnar er unnin í 
samstarfi við alþjóðsambandið FIA 
og teikningarnar voru prófaðar í 
hermi áður en byggingafram-
kvæmdir hófust. „Ströngustu stöðl-
um var fylgt, svo fagmennska 
hefur hvarvetna verið höfð í fyrir-
rúmi,“ segir Vilhjálmur. „Því verð-
ur leyfilegt að keppa í öllu öðru en 
Formúlu 1.“

Auk formúlubrautarinnar verð-
ur 1,4 km kvartmílubraut og 1.200 
metra go-kart braut, sem hafa verið 
hannaðar út frá reglugerðum FIA 
svo hægt verði að keppa á þeim. 
Þarna verða einnig endurbyggðar 
motocross-braut og sérstök tor-

færubraut fyrir torfærujeppa. Vil-
hjálmur spáir því að nýju brautinar 
muni gjörbreyta aðstöðunni fyrir 
akstursíþróttir á Íslandi.

Á svæðinu verður líka glæsilegt 
hótel umkringt verslunum og skóli 
rekinn af Trevor Carling, sem hefur 
látið töluvert að sér kveða í aksturs-
íþróttum. „Þar verður kennd smíði 
og akstur einsætisbíla,“ útskýrir 
Vilhjálmur. 

Að sögn Vilhjálms kviknaði hug-
myndin að svæðinu í kjölfar kaupa 
MotoPark á go-kart brautinni í 
Reykjanesbæ. „Landið var seinna 
selt undir verslunarmiðstöð á 
vegum Smáratorgs og samkomulag 

gert við Reykjanesbæ um að færa 
brautina að gatnamótum Grinda-
víkurafleggjara og Reykjanes-
brautar, vegna þess aðdráttarafls 
sem hún hefur,“ útskýrir hann.

„Við fórum seinna í samstarf 
við Clive Bowen,“ heldur Vilhjálm-
ur áfram. „Hann á heiðurinn að 
viðskiptalíkani sem gaf góða raun 
í Dubai og við höfum haft að leið-
arljósi hér, en það gengur út á að 
byggja upp braut og landið í kring 
og selja síðan landið til að fjár-
magna brautina. Við höfum einnig 
fengið sömu aðila til liðs við okkur 
og stóðu að framkvæmdunum þar, 
enda með víðtæka reynslu á þessu 
sviði.“

Eins og stendur hefur verkefna-
vinna staðið yfir í tvö ár og hefur 
miðað vel áfram. Hönnunarvinnu 
er lokið, formúlubrautin fullmótuð, 
og vonast Vilhjálmur að skipulags-
ferlinu ljúki á næsta ári.

Nýtt akstursíþróttasvæði sem 
mun gjörbylta mótorsportinu

Nýja F-lína Arctic Cat vélsleð-
anna verður kynnt í B&L síðar 
í dag.

Á frumsýningunni verður jafn-
framt 2007 árgerðinni af M-línu 
fjallasleðum kynnt sem og Cross-
fire sleðar.

F-línan skartar ýmsum nýjung-
um á borð við IRP-stillingar 
(Infinite Rider Positioning) og 
Slide Action afturfjöðrun, ásamt 
nýrri 999 cc tveggja strokka vél. 
Hún er bæði aflmeiri og með betra 
viðbragð en þriggja strokka vélin 
sem hún leysir af hólmi.

Nýir Arctic 
Cat sleðar

Jay Leno vakti mikla athygli 
með afhjúpun ofurbíls í þætti 
sínum. Bíllinn er knúinn met-
angasi.

Bíllinn nefnist Ecojet og er hugar-
fóstur Lenos og General Motors. 

Yfirbygging bílsins er úr trefja-
plasti, gluggarnir úr lexan og 
grindin úr áli frá álverinu í 
Straumsvík.

Vélin er enginn kettlingur held-
ur 650 hestafla Honeywll LT1 þotu-
vél sem skila ætti Leno hratt en allt 
annað en örugglega í vinnuna.

Metan-ofurbíll Jay Leno

Í sprengihólfum véla er kveikt í 
bensíni svo sprenging verður. Við 
þessa sprengingu verður til orkan 
sem nýtt er til að knýja bílinn 
áfram. Nærvera súrefnis er for-
senda þess að bensín brenni 
þannig að í sprengihólfunum er 
ekki einungis bensín heldur 
einnig loft.

Hlutverk forþjöppu 
(supercharger) er að að 
þjappa loftinu saman 
áður en það fer inn í 
sprengihólfin svo 
meira súrefni sé til stað-
ar þegar sprengingin á 
sér stað. Meira súrefni 
þýðir að hægt er að brenna meira 
bensín, og það þýðir stærri spreng-
ingar og meiri kraft.

Forþjappan er tiltölulega ein-
föld að byggingu þó óteljandi 
afbrigði og útfærslur séu til. Drif-
skaft bílsins sér um að snúa viftu í 
forþjöppunni sem í kjölfarið knýr 
aðra viftu sem sogar loft inn um 
loftinntak vélarinnar. Í turbo 
superchargers, oft kallað turbo-
chargers, er það útblástur vélar-
innar sem sér um að knýja fyrri 
viftuna en það gerir forþjöppunni 
kleift að vinna betur við lágan 
snúning.

Venjulegar vélar vinna með 
loft við þrýsting sem nemur 14,7 
psi (pounds per square inch). Það 

er sami þrýstingur og í andrúms-
loftinu í kringum okkur. Meðal 
forþjappan eykur hins vegar 
þrýstinginn á loftinu í vélinni um 
6 til 8 psi. Hafir þú heyrt bílagúrú 
tala um að hann sé að dæla 6 pund-
um á vélina á hann við að for-

þjappan hans auki loftþrýst-
inginn úr 14,7 psi í 

20,7 psi.
Hitinn í túrbínum 

getur orðið mikill 
þar sem vifturnar 

snúast á ótrúlegum 
hraða. Þær ná allt að 
150.000 snúningum á 

mínútu, en til samanburð-
ar eyðileggjast vélar flestra 

fólksbíla ef snúningurinn fer mikið 
upp fyrir 7.000 snúninga á mínútu. 
Til að hindra skemmdir á vélinni 
af völdum forþjöppunnar þarf að 
koma til svokallaður „wastegate“ 
ventill, en hann hleypir lofti út af 
túrbínunni ef snúningshraðinn 
verður of mikill fyrir vélina.

Intercooler er oft nefndur í 
sömu andrá og forþjappa. Eins og 
alþjóð veit er kalt loft þéttara í sér 
en heitt loft. Þess vegna kemst 
meira af súrefni í sprengihólfið ef 
loftið er kalt. Intercooler er eins-
konar vatnskassi en hlutverk hans 
er að kæla loftið áður en það fer 
inn í sprengihólfin og auka þannig 
kraft vélarinnar.

Bílexport á Íslandi ehf.
Bóas sími 0049-175-271-1783 • Eðvald sími 896-6456  •  www.bilexport.dk  boas@bilexport.dk

BluCamp Sky 20 MAN 26.430

Höfum til afhendingar strax

Renders árg 1997

Getum einnig útvegað vörubíladekk á góðu verði

Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?

Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.



Harpa Hauksdóttir hafði 
starfað sem ráðgjafi og við 
ferðaþjónustu um árabil þegar 
hún ákvað að láta gamlan 
draum rætast og fara út í 
eigin rekstur. Hún opnaði 
heimagistinguna Town House 
síðastliðið sumar með mann-
vænum og grænum áherslum 
og lét drauminn rætast.

Strax í byrjun var Harpa staðráðin 
í að fara eigin leiðir og ákvað að 
láta hugmyndir sínar um vistvænt 
og grænt líferni ráða ferðinni. 

„Ég hef lengi haft áhuga á fjöl-
breyttri matarmenningu með 
grænt og vistvænt í forgrunni og 
fannst tilvalið að bjóða upp á gist-
ingu með þessum áherslum,“ segir 
Harpa. Hún fór síðan á frumkvöðla-
námskeið fyrir konur, Brautar-
gengi, hjá Iðntæknistofnun og 
segir það námskeið hafa styrkt 
hana mikið í rekstrinum og hug-
myndinni um þessa vistvænu leið. 
„Ég byrjaði á því að festa kaup á 
sérlega góðum rúmum með heilsu-
dýnum og hef markvisst gert það 

sem í mínu valdi stendur til að allt 
sé mannvænt hjá mér,“ segir 
Harpa brosandi. Gestum Town 
House er boðið upp á heimatilbúin 
brauð, lífræna vítamín safa og 
annað dýrindis lífrænt ræktað góð-
gæti sem Harpa galdrar fram. „Ég 
reyni sjálf að borða heilbrigðan 
mat, gjarnan lífrænt og fannst 
gaman að geta boðið upp á slíkt 
mataræði hérna á Town House,“ 
segir Harpa. Út af starfi sínu sem 
ráðgjafi, meðal annars hjá Kvenna-
athvarfinu, hafði Harpa menntað 
sig sem einkaþjálfari og  stefnir á 
að bjóða upp á líkamsræktar-
aðstöðu á gistihúsinu þegar hún 
stækkar við sig. „Það er margsann-
að að heilsurækt og heilnæmt fæði 
stuðlar að því að líkaminn varir 
lengur og manni getur liðið fimmtán 
árum yngri en lífaldur segir til 
um,“ segir Harpa og bætir við: „En 
þá á ég ekki við einhverja æsku-
dýrkun heldur að geta lifað full-
nægjandi, aktívu, hlaupandi gleði 
lífi eins lengi og hægt er.“ Town 
House hefur það að markmiði að 
gestum líði vel og Harpa spyr gest-
ina gjarnan álits til að geta bætt 
þjónustuna. „Ég hef morgunmat á 
boðstólnum fram á dag og hef 

fengið mjög góðar viðtökur,“ segir 
Harpa og bætir við: „Mér hefur 
sjálfri alltaf fundist pirrandi að 
geta ekki borðað þegar mér hentar 
svo ég ætla að reyna að sinna þeim 
sem vilja sofa aðeins frameftir.“ 
Hannes Sigurgeirsson, maður 
Hörpu, og sonurinn Ingvar standa 
þétt við bakið á Hörpu og finnst 
mikið til þess koma að vera með 
vistvænt og grænt gistihús heima. 
Aðsóknin hefur verið vonum framar 
og það er mikið búið að panta fyrir 
næsta sumar. „Hin hreina náttúra 
Íslands er það sem heillar erlent 
ferðafólk svo ég finn fyrir miklum 
áhuga á þessari grænu hugmynd,“ 
segir Harpa. Stefnan er tekin á 
nýtt gistihús sem verður opnað 
næsta vor með fallegum garði, 
líkamsræktaraðstöðu og potti þar 
sem grænu stefnunni verður hald-
ið á lofti og núna er Harpa að leita 
að húsi á góðum stað í Reykjavík 
þar sem fljótlega verður hafist 
handa. Allar nánari upplýsingar 
um Town House, Laugarteig 26, er 
að finna á www.townhouse.is en 
Harpa tekur fram að síðan er í 
vinnslu. Síðan má hafa samband 
símleiðis: 5532919/ 6637929.

rh@frettabladid.is

Vistvænt gistihús

Kúbu



Okkur Vesturlandabúum hefur 
alltaf þótt það flott að hafa smá-
vegis lit á líkamanum. Við það 
virðumst við hraustari og hress-
ari, en því miður fylgir sólbrúnk-
unni sú aukaverkun að húðin eld-
ist fyrr, svo ekki sé minnst á 
hættuna á húðkrabbameini. Það er 
eflaust af þessum ástæðum sem 
vinsældir brúnkukrema hafa auk-
ist svo mikið undanfarið, á sama 
tíma og gæði þeirra hafa orðið 
meiri.

Fólk flækir það fyrir sér hvernig 
bera skuli kremið á líkamann og 
sumir óttast að þetta sé skaðlegt, 
eða að maður eigi eftir að enda 
eins og feiminn blettatígur. Sann-
leikurinn er sá að öll þessi krem 
eru algerlega skaðlaus, enda er 
það gagnsær sykur sem framkall-
ar litinn á húðinni 

og eðlisfræð-
in á bak við 
þetta er sú 
sama og 
þegar súr-
efni
kemst í 
snertingu 

við skorið 
epli sem 

dökknar við 
það. Að

bera kremin á sig getur þó 
verið svolítið vandasamt og 
því um að gera að fylgja ein-
földum reglum við það.

Fréttablaðið fékk nokkrar 
konur til að prófa brúnkukrem 
fyrir sig og eftirfarandi eru 
umsagnir um kremin. 

Í dag hafa brúnkukrem tekið miklum framförum frá því 
sem áður var, en þau verða æ vinsælli eftir því sem áróður-
inn um neikvæð áhrif sólar á húðina verður meiri. 

Mikið ertu brún!

Heildsölu lagersala
2.-6. nóvember 2006

                                Listaverð        Útsöluverð frá
Útivistarjakki 29.990 11.900
Barnaúlpur 8.900 3.900
Skíðabuxur 15.900 7.900
Flíspeysa 12.990 5.900
HiTec Golfskór 12.990 5.900
Fótboltaskór 13.990 5.900

Einnig mikið úrval af:
Skíðafatnaði, Útivistarfatnaði, Golffatnaði, Íþróttafatnaði,

Brettafatnaði, Barna-, unglinga- og fullorðinsstærðir

Við rýmum til á lagernum fyrir  nýjum vörum.
Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði!

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað 

magn er til af öllum vörum

Opnunartími
  Fimmtud. 14-20
  Föstud. 14-20
  Laugard. 10-18
  Sunnud. 11-17
  Mánud. 14-20

ZO-ON Iceland
Nýbýlavegur 18

(gengið inn Dalbrekku megin)

50-90% afsláttur!!

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 4433

Peysur
í úrvali



Sérverslun fyrir mæður opnar 
í dag kl 14.

Mistök áttu sér stað sl. fimmtu-
dag þegar greint var frá því hér í 
Fréttablaðinu að verslunin 
Lykkjufall yrði opnuð þann dag 
kl 14. Hið rétta er að verslunin 
verður opnuð í dag, laugardaginn 
4. nóvember, klukkan 14. Versl-
unin, sem er til húsa í Garða-
stræti 2, sérhæfir sig í hvers 
kyns hönnunarvörum, en leggur 
sérstaka áherslu á vönduð og 
falleg föt fyrir konur sem hafa 
börn á brjósti. 

Lykkjufall í Garðastræti

Þau sem eitthvað vita um tískuna 
eru vel upplýst um að hönnuðir 
vinna margar árstíðir fram í tím-
ann. Nú er löngu búið að ákveða 
hvað verður í tísku næsta vor og 
afrakstur tískuhúsanna hefur 
verið sýndur á pöllum víða um 
heim undanfarna tvo mánuði. 
Skömmu eftir næstu áramót fáum 
við svo að sjá hvað verður í hillum 
búðanna haustið 2007. En viljir þú 
taka gott start á að vera smart, er 
um að gera að kynna sér hvað 
verður í tísku næsta vor og hafa 
svo augun opin.

Tískan 2007
Hugsar þú fram í tímann?

GYLLTI KÖTTURINN

25%

ER Í DAG
Í TILEFNI DAGSINS ER BOÐIÐ UPP Á LIFANDI MÚSÍK

OG LÉTTAR VEIGAR ÁSAMT

AFSLÆTTI AF
VÖLDUM VÖRUM

AUSTURSTRÆTI 8 •534 0005  •HALLO@GYLLTIKOTTURINN  •WWW.GYLLTIKOTTRUINN.IS
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Birna Sif Magnúsdóttir segir 
frænku sína, Steinunni Sigurðar-
dóttur, sína helstu fyrirmynd í 
tískunni.

Birna Sif fékk upphaflega 
áhuga á tísku og tískustraumum 
þegar hún var fjórtán ára og bjó í 
Kína með móður sinni og fóstur-
föður. „Það var svo mikið af mörk-
uðum þarna sem seldu alls konar 
flott föt, svo maður var bara vað-
andi um í Louis Vutton og Gucci 
aðeins fjórtán ára!“ segir hún 
hlæjandi, en foreldrar hennar eru 
hluthafar í framleiðslufyrirtæk-
inu á bak við Nikita merkið og 
dvöldust því oft í Kína vegna 
viðskiptaerinda.

Á daginn starfar Birna í verslun-
unum Retro og Sparks en nýlega 
lauk hún prófi frá EMM school of 
make-up þar sem tveir dagar fóru 
einungis í að stúdera stíliseringar 
með Önnu Claussen. 

Fatastíll Birnu er fjölbreyttur 
en hún heldur þó mismikið upp á 
það sem leynist í fataskápnum. 
Ein af hennar uppáhalds flíkum er 
peysa sem var hönnuð af frænku 
hennar og föðursystur, Steinunni 
Sigurðardóttur. „Þessi peysa er í 

algeru uppáhaldi hjá mér. Svo 
miklu að það liggur við að ég ofnoti 
hana. Hún er líka svo skemmtileg 
af því það er hægt að nota hana á 
fleiri en einn veg. Til dæmis 
þannig að hún sé síð að aftan með 
stuttum ermum og opin á magan-
um, en svo er líka hægt að snúa 
henni hinsegin og þá er hún allt 
öðruvísi; þröng um mittið og víð 
að ofan með stórum kraga,“ segir 
Birna.

Gallabuxurnar hennar Birnu 
eru frá Killah merkinu en skóna, 
sem eru í svokölluðum 50´s stíl, 
keypti Birna í Topshop þó ekki 
fylgi sögunni hvar fagurrauða 
naglalakkið á tánöglunum er 
keypt. Spurð að því hvort hún eigi 
sér fyrirmyndir í tískuheiminum 
segist Birna alltaf hafa litið mikið 
upp til frænku sinnar, Steinunnar. 
„Ég hef verið mikið með henni í 
gegnum tíðina og frá henni hef ég 
fengið strauma. En yfirleitt þegar 
ég fæ hól frá fólki um fötin sem ég 
er í þá er ég vanalega bara í hvít-
um bol, gallabuxum og einhverj-
um flottum skóm,“ segir þessi 
smekkvísa unga kona að lokum.

Hvítur bolur, galla-
buxur og flottir skór

Púðurfarði og hyljari frá 
Estée Lauder.

Það er kostur að þurfa ekki að 
bæta á andlitsfarðann yfir dag-
inn. Fæstar konur kunna við að 
draga upp púðurdós á almanna-
færi til að punta sig og nýi farð-
inn frá Estée Lau-
der er einmitt 
framleiddur
í þeim til-
gangi að 
farðinn 
endist 
lengi.

Flekklaus og 
falleg húð

Laugavegi 51 • s: 552 2201

NÝ SENDING

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Nú er í tísku að klæðast umhverfisvænum 
fatnaði.

Ráðamenn og hönnuðir nokkurra stærstu 
fyrirtækja innan tískuiðnaðarins hafa að  
undanförnu lagt sig fram við að gera umhverfis-
væn föt að eftirsóknarverðri tískuvöru.

Miklar væntingar eru bundnar við gallabuxur 
í eco-línunni frá Levis, sem eru úr hundrað 
prósent lífrænt ræktaðri bómull. 

Tvær gerðir eru til af þessum buxum, sem 
nefnast annars vegar Red Tab og hins vegar 
Capital E. Er talið að þær séu nægilega flottar 
til að slá í gegn verði rétt haldið á spilunum.

Robert Hanson, forseti Levis-fyrirtækisins, 

telur að buxurnar eigi eftir að vekja tölu-
verða lukku, með hliðsjón af vaxandi 
umhverfisvitund almennings eins og 
sjáist best af vinsældum lífrænnar 
fæðu.

Þá hefur breska fyrirtækið Bam-
ford & Sons sett á markaðinn 
herrafatnað sem unninn er úr 
japanskri, lífrænni bómull og 
leðurvörur litaðar með 
umhverfisvænum efnum. Er álitið 
að fleiri fyrirtæki eigi eftir fylgja for-
dæmi Levis og Bamford & Sons með fram-
leiðslu á umhverfisvænum fatnaði.

Grænar gallabuxur

Heiti ilmvatns er oft í litlu 
samhengi við innihaldið. Það 
á þó ekki við um ilmvatnið frá 
Christopher Brosius. 

Ilmvatnsframleiðandinn Christoph-
er Brosius frá Brooklyn, býr til 
ilmvötn með sérlega lýsandi heit-
um sem sumum gæti þótt hljóma 
undarlega.

Ilmvatnið „Í eldhúsinu“ ber 
þannig sterkan keim af ávöxtum 
og kryddjurtum og „Í bókasafn-
inu“ af leðri og bleki. „Brennd 
lauf“ þarfnast varla nánari útskýr-
ingar.

Brosius segist sjálfur veita 
nafni ilms eftirtekt og leggur sig 
fram við að finna upp heiti sem 
upplýsa neytendur um innihald 
ilmvatnsins.

Ilmvötn Brosius hafa að vonum 
vakið töluverða athygli og rokselst 
í verslun hans í Williamsburg. Við-
eigandi þykir að vörumerkið skuli 
kallast „CB I Hate Perfume“, eða 
„CB Ég hata ilmvatn“.

Um þessar mundir vinnur Bros-
ius hörðum höndum við nýja fram-
leiðslu, sem hann hefur í fyrsta 
sinn flokkað niður í herra- og 
dömuilm. Brosius er nefnilega 
mótfallinn slíkri aðgreiningu og 
telur hana gamaldags. Hann vill 
ekki að slík flokkun hindri fólk í að 
velja þann ilm sem því líkar. 
Væntanlegir kaupendur ættu því 
ekki að láta slíka flokkun ráða 
þegar það velur sér ilmvatn.

Annarleg 
ilmvötn

NEYTENDUR
HAFA TALAÐ SÍNU MÁLI!
Um leið og við viljum þakka viðskiptavinum okkar fyrir frábærar móttökur á 
opnunarhelgi Sappos viljum við óska neytendum til hamingju með því að stuðla
að í skóm & fylgihlutum! Sappos stendur við
sitt og býður áfram frábæra vöru á verðum sem hingað til hafa eingöngu átt heima 
erlendis . . . Kæru neytendur, njótið vel.

Miðhrauni 14 · Garðabæ
Sími 534 5700 · www.sappos.is

2000 kr.

1000 kr.

2500 kr.

1000 kr.

5000 kr.
LEÐUR
að innan
og utan

3000 kr.

LEÐUR
að

innan

2500 kr.

2500 kr.

2000 kr.

1500 kr.

2000 kr.

3000 kr.

500 kr.

1500 kr.

1000 kr.

1500 kr.

4000 kr.

300 kr.

2000 kr.

1500 kr.

2500 kr.



Gleraugu hljóta uppreisn æru á 
tískupöllunum.

Á tímum þar sem leiseraðgerðir á 
augum og augnlinsur hafa verið í tísku 
hafa gleraugun átt undir högg að sækja. 

Fyrirsætur eru nánast aldrei með gleraugu 
í tískuþáttum glansblaðanna og frægar og 

fallegar konur eru aldrei með gleraugu í við-
tölum. Fyrir vikið hafa gleraugu ekki verið í 

tísku. Nú getur orðið breyting þar á, enda kominn 
tími til þar sem mikið er til af ótrúlega fallegum 

og flottum gleraugum. Ýmiss konar hönnun 
hefur sótt í sig veðrið að undanförnu og eru 

gleraugu þar engin undantekning, eins og sjá 
má á tískupöllum tískuhúsanna.

Gleraugnaglamúr

Það hefur löngum verið vitað að 
umhirða húðarinnar er það sem 
viðheldur fallegu útliti. Og það 
sem kona gerir fyrir sjálfa sig 
milli tvítugs og þrítugs, því býr 
hún að milli þrítugs og fertugs. 
Árangurinn af því sem hún gerir 
fyrir sig milli þrítugs og fertugs 

er svo sjá-
anlegur 
milli fer-

tugs og fimmtugs, og svo koll af 
kolli. Það er því aldrei of seint að 
byrja að annast húðina vel og 
nota viðeigandi vörur fyrir sinn 
aldur. Clarins hefur lengi vel þótt 
gott merki þegar kemur að hvers-
kyns umhirðu húðar en þar eru, 
líkt og hjá öðrum framleiðend-
um, búnar til vörur sem eru sér-
staklega stílaðar inn á mismun-
andi aldurhópa.

Fertug og falleg
Krem fyrir konur sem vilja halda fögru útliti                                                                          

Líklega mesta úrval 
landsins af “second

hand” fatnaði.

Troðfullt af nýjum básum 

og allt á ótrúlegu verði.

Opið um helgina frá 11-17.



Japanskættaða snyrtivöru-
fyrirtækið Shiseido hefur nú 
sett þrjár skemmtilegar 
vörur á markaðinn. Um er að 
ræða augnskuggatvennu og 
varalit. Tom Pécheaux, aðal-
hönnuður Shiseido segir að 
innblástur hans fyrir haustið 

sé hið alþekkta austurlenska 
postulín, en það hefur löng-
um þótt mikil munaðarvara. 
Postulínsbrúður eru fölar á 
hörund með fallegar rauðar 
varir en það er einmitt sú 
stefna sem Shiseido hefur 
tekið í haust. 

Hörund þitt 
eins og silki
Nýjungar frá Shiseido minna á japanskt postulín.

„... andlitið eins og postulín“ söng hann Bubbi blessaður 
hér um árið en þó má draga það í efa að sá texti hafi orðið 
kveikjan að því að aðalhönnuður Shiseido ákvað að nota post-
ulín sem innblástur fyrir haustlínuna.



Berglind Jóna Hlynsdóttir, 
myndlistarkona, á mannlegan 
bonsaí ficus og sendi einmana 
ryksugu í Ráðhús Reykjavíkur.

Berglind Jóna hefur notað plöntur 
töluvert í myndlist sinni. Hún 
vinnur líka í blómabúð og því fer 
ekki hjá því að hún sé undir ein-
hverjum áhrifum frá blómum og 
plöntum.
„Ég held sérstaklega upp á þennan 
bonsaí ficus af því plantan er svo 
merkileg í laginu,“ segir Berglind. 
„Ef maður horfir á neðri hluta 
hennar þá er þetta eins og líkami 

sem teygir sig niður og setur hend-
urnar á milli hnjánna, en laufin 
eru höfuðið og hárið. Mér finnst 
svo gaman að því þegar náttúran 
þykist vera mannleg.“ Plöntuna 
fékk Berglind í Blómagalleríi fyrir 
tveimur mánuðum, en hún vinnur 
í þeirri verslun meðfram starfinu 
við myndlistina. Hún segist vona 
að hún eigi eftir að geta haldið í 
henni góðu lífi: „Ég er ágæt í því 
að hugsa um blóm og þykir ofboðs-
lega vænt um þau, en líf mitt hent-
ar samt ekki alveg umönnun blóma 
þar sem ég fer oft að heiman í 
kannski viku eða lengur í senn og 
þá þorna þau svolítið. Yfirleitt 

tekst mér samt að koma þeim til 
þegar ég kem aftur heim.“ 

Berglind Jóna segir að sér þyki 
mikilvægt að blóm séu inni á heim-
ilum en hún hefur pælt töluvert í 
þessu viðfangsefni. „Plöntur í 
almenningsrými eru til dæmis oft 
gerviblóm, eða þá að þau gleymast 
einhvern veginn og skrælna upp. 
Við það gefa þau aldrei frá sér það 
líf sem til er ætlast af þeim, en 
samt er verið að nota þau til að 
búa til náttúru í almenningsrými. 
Dauð blóm og gerviblóm minna 
samt ekkert á líf og þannig þjónar 
þetta engum tilgangi.“ 

Gerviblóm gefa ekkert líf

Mörgum vex í augum að 
strauja stóra borðdúka en þeir 
eru nauðsynlegir til að gefa 
veisluborði tilhlýðilega hátíð-
legan blæ.

Þegar strauja á stóran borðdúk er 
best að byrja á því að setja þykkan 
dúk eða rúmteppi á stórt borð, 
Leggið svo lak ofan á það og frotté-
handklæði þar ofan á. Breiðið 
hreint lak undir borðið til að 
hindra að borðdúkurinn snerti 

gólfið. Gætið þess að borðdúkur-
inn sé rakur en alls ekki rennblaut-
ur. Gott er að hafa vatnsúðara við 
höndina ef ekki er notað gufu-
straujárn. Ef dúkurinn á að vera 
sérstaklega stökkur og brakandi 
er ráð að nota strausterkju sem 
fæst á brúsa á meðan verið er að 
strauja eða setja hann í þvottavél-
ina áður en þvottavélin vindur 
dúkinn.

Strauið dúkinn langsum fram og 
aftur í sömu átt og munstrið í vefn-
aðnum liggur. Ekki strauja í hringi 
því það getur farið illa með efnið. 

Þegar straujun er lokið brjótið þá 
borðdúkinn saman í þrennt og 
hengið á herðatré. Hengið hann 
svo inn í skáp þangað til hann 

verður notaður næst. Einnig 
má rúlla dúknum upp utan 
um pappírshólk, til dæmis 
af jólapappír, og vefja inn í 
plast. Það er óvitlaust að 

taka einn dag í að strauja 
alla sína dúka og ganga svo 
að þeim vísum, hreinum og 

straujuðum næst þegar þarf 
að nota þá.

Svona gerum við er við 
straujum okkar dúk

Árlegur handavinnu- og köku-
basar Hringsins verður haldinn 
á Grand Hóteli á morgun, 5. 
nóvember. Ágóðinn rennur í 
Barnaspítalasjóð.

Margir fagrir munir ásamt góm-
sætum heimabökuðum kökum 
verða á hinum árlega basar kven-

félagsins Hringsins. Þar verður 
líka til sölu jólakort Hringsins árið 
2006 sem er hannað af Kolbrúnu 
Sigurðardóttur myndlistarkonu. 
Munirnir eru til sýnis í dag í glugg-
um Herragarðsins, bæði í Smára-
lind og Kringlunni. Eins og ævin-
lega rennur allur ágóði af fjáröflun 
félagsins í Barnaspítalasjóð 
Hringsins.

Jólabasar Hringsins



Heimilið
[ SÉRBLAÐ UM HEIMILI  – LAUGARDAGUR 4. NÓVEMBER 2006 ]

EFNISYFIRLIT
HORFT Í ANNAN HEIM
Innlit hjá Grétu 
Guðjónsdóttur BLS. 4

FYRIR GLINGUR OG GULL
Skartgripaskrín BLS. 6

GÓÐ VINNUAÐSTAÐA
Innréttingar í þvottahús
BLS. 8

GRÆJUR SEM HÚSGÖGN
Hönnun og útlit hljómtækja 
BLS. 16

FORMAÐAR KÖKUR
Falleg kökuform BLS. 18

TÍMINN LÍÐUR
HRATT
Veggklukkur eru mesta prýði.  
SJÁ BLS. 14

GULLMOLI Í
HAFNARFIRÐI
Esther Jökulsdóttir býr í 134 ára 
gömlu húsi. SJÁ BLS. 12
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jólagjöfum
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„Ég var lengi að leita að húsnæði áður 
en ég fann þessa íbúð,“ segir Gréta. „Ég 
heillaðist samstundis af aðkomunni sem 
minnti mig á útlönd og var ánægð með 
hversu hátt er til lofts og vítt til veggja 
í íbúðinni.“

Á gólfunum er sérstaklega innfluttur 
marmari en Gréta segir draumahúsið sitt 
vera gamalt timburhús með upprunaleg-
um gólffjölum. Hún er heilluð af göml-
um hlutum og á marga skemmtilega 
muni úr búslóð amma sinna. Auk þess 
sankaði hún að sér athyglisverðum grip-
um á meðan hún bjó erlendis, lengst af 
í Noregi og Hollandi en einnig í Svíþjóð 
og Þýskalandi.

„Ég eignaðist marga skemmtilega 
hluti, einkum á meðan ég var í ljós-
myndanámi við AKI, það er Akademi 
Voor Deleende Kunst, í Hollandi,“ segir 
Gréta. „Þaðan á ég líka margar góðar 

minningar enda viðburðaríkur og 
gróskufullur tími. Námið byggðist 
mikið til á sjálfstæðum vinnu-
brögðum og því lærði ég að til-
einka mér töluverða sjálfstjórn og 
aga, sem ég hef reynt að viðhafa 
síðan.“

Gréta fór strax að mynda eftir 
að heim kom. Fyrsta verkefnið 
vann hún fyrir alþjóðlega ráð-
stefnu bókasafnsfræðinga og 
hefur ekki setið auðum höndum 
eftir það. Nú fæst hún mikið við 
barna- og brúðkaupsmyndatökur. 
„Ég er ánægð með hversu fjöl-
breytt starfið er,“ segir hún og rifj-
ar hlæjandi upp heldur fámenna 
brúðkaupsvígslu þar sem hún 
gerðist vottur að athöfninni.

Gréta segir ótrúlega margt geta 
komið upp á meðan á myndatöku 
stendur. Einu sinni hafi brúður 
farið alveg út af laginu við að 
gleyma brúðarvendinum og um 
tíma hafi útlit verið fyrir að ekk-
ert yrði úr athöfninni. Allt hafi þó 
farið vel að lokum sem sé yfirleitt 
alltaf raunin.

Heimili Grétu ber þess augljós 
merki við hvað hún starfar. Uppi á veggj-
um hanga fallegar ljósmyndir frá farsæl-
um ferli, sumar hverjar innrammaðar í 
gamla og veðraða glugga, svo engu lík-

ara er en að horft sé inn í aðra heima. 
Sumar sýna þær mikilvægar stundir í lífi 
fólks sem Gréta segist hafa verið svo ein-
staklega lánsöm að eiga hlutdeild að.

Horft inn í annan heim
Gréta S. Guðjónsdóttir ljósmyndari hefur komið sér upp fallegu heimili í vesturbæ Reykjavíkur.



Til móts við framtíðina

Hátæknivætt álver Alcoa Fjarðaáls verður spennandi 

og öruggur starfsvettvangur fyrir iðnaðarmenn og 

iðnnema. Hjá Alcoa Fjarðaáli verða um 120 iðnaðar-

menn, tæknifræðingar og verkfræðingar auk fjöl-

margra tæknimenntaðra starfsmanna á vegum 

verktaka.

Nýsmíðar og viðhaldsverkefni verða unnin í teymum 

samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggis-

kröfum. Verkefnin verða fjölbreytt og mikið lagt upp 

úr símenntun og starfsþróun. 

Altækt, fyrirbyggjandi viðhald á að tryggja áreiðan-

leika framleiðslunnar og hámarka verðmætasköpun. 

Faglegur metnaður og stöðug iðnþróun verða 

leiðarljós okkar inn í framtíðina. 

Iðnaðarmenn og iðnnemar

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is (áður 

IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á 

www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og

Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal-

@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Okkur vantar fleiri vaskar konur og karla í hópinn. 
Launakjörin eru góð, vinnan stöðug og verkefnin 
fjölbreytt. Allir fá tækifæri til að læra og vaxa í starfi. 
Iðnaðarmenn vinna ýmist á vöktum eða í dagvinnu. 
Upplýsingar um launakjör og vinnufyrirkomulag er að 
finna á alcoa.is, undir liðnum starfsmannamál.

Við getum einnig boðið nokkrum nemum í rafvirkjun og 
vélvirkjun að ljúka réttindanámi með vinnu í álverinu. 
Námið verður sniðið að þörfum hvers og eins en miðað er 
við að umsækjendur hafi lokið hluta af námi og unnið í 
faginu.

Kerskálakrani

Á vinnusvæðinu verður 
meðal annars afkasta-
mesta rafveita á landinu, 
336 tölvustýrð rafgrein-
ingarker, háþróaður 
lofthreinsibúnaður,
fullkomin álvírasteypa, 
atvinnuslökkvilið og 250 
farartæki af öllum 
stærðum og gerðum. 
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Hvort sem þig langar 
að vera með nokkur 
falleg skartgripa-
skrín, (eitt undir 
hverja tegund), eða 
eitt stórt þar sem 
allt gullið þitt 
er saman-
komið, er 
nauðsynlegt 
fyrir skart-
gr ipa-unn-
endur að 
eiga góðan 
geymslustað 
fyrir þessa 

gripi. Skart-
gripaskrín má 

víða finna. Til 
dæmis fást þau 

yfirleitt í stórverslunum, mörgum 
skartgripaverslunum og í antíkversl-
unum. Svo má líka nota ýmislegt 
annað undir skartgripi. Til dæmis 
má taka könnu-stand, mála hann í 

fallegum litum og hengja háls-
festar á hann. Í fínar tága-
körfur má krækja síðum 
eyrnalokkum og fylla 
þær með armböndum 

og svo er hægt að leggja 
hálsfestar yfir alls konar 
styttur. Aðalmáli skiptir 
bara að hafa þetta í röð 
og reglu svo að þú getir 
gengið að skartinu þínu 
sem vísu á morgnana 
og valið eitthvað fallegt 
við fötin sem þú ert í. 

Skartgripaskrín
Glingrið okkar á það til að dreifa sér út um alla íbúð 

ef ekki er vel að því gætt, þess vegna er um að gera 

Færst hefur í aukana síðustu ár 
að fólk nýti sér netið til að kaupa 
inn til heimilisins. Rockett St. 
George er ein þeirra verslana 
sem finna má á netinu. Um er að 
ræða smávöruverslun sem selur 
allt milli himins og jarðar, allt frá 
húsgögnum niður í barnavörur, 
náttsloppa og veggfóður.

Vörurnar eru ákaflega róman-
tískar í hönnun, nýtískulegar og 
klassískar í bland. Hönnuðirnir 
sem starfa fyrir verslunina eru 
fjölmargir og hugmyndasviðið 
vítt og því ættu allir að finna 
eitthvað sem þeim líkar í verslun 
Rockett St. George en vefslóðin er 
www.rockettstgeorge.co.uk

Verslað á netinu

Rómantísk bresk hönnun
Á vefsíðunni www.rockettstgeorge.co.uk má finna 
fjölbreytt úrval af fallegri breskri hönnun.

Hótel Valhöll minnir á glæsilegt jólahlaðborð
Jólahlaðborðið byrjar 17. nóvember og er á föstudögum og laugardögum

Við getum líka verið með borðið á öðrum dögum fyrir hópa 40 manns eða fl.

Verð á jólaborðinu er kr. 6.200 per mann
Við bjóðum líka tilboð á gistingu og jólahlaðborð sem er
2 manna  herbergi morgunmatur og jólaborð kr. 24.500
1. manns herbergi morgunmatur og jólaborð kr. 14.900

Svíta  morgunmatur og jólaborð  kr. 27.500

Hótel Valhöll | Sími: 480-7100 | netfang: hotelvalholl@hotelvalholl.is
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Í Inn-X er hægt að fá vandaðar 
ítalskar innréttingar í þvottahúsin. 
„Helsti kosturinn við innréttingarnar 
hjá okkur er að allt innvolsið í þeim 
er úr rakaheldu efni sem hentar 
vel í þvottahús og frágangur mjög 
vandaður,“ segir Arnór Már Másson 
hjá Inn-X.

Arnór segir að síðustu ár hafi 
það aukist verulega að fólk fái sér 
innréttingar í þvottahúsin. „Við 
höfum fundið fyrir mikilli aukningu 
í sölu síðasta árið því að fólk er 
farið að leggja meira í þvottahúsin. 
Fólk vill hafa skápapláss og snyrti-
lega og stílhreina aðkomu. Allt á að 
vera á sínum stað og vel skipulagt 

því þvottahúsin eru yfirleitt ekki 
stór. Vinnuaðstaðan þarf að vera 
góð og algengt er að þvottavélin sé 
hækkuð upp svo að hún sé í þægi-
legri vinnuhæð og hægt sé að vera 
með skúffur undir henni.“

Hjá Brúnási er einnig hægt að 
fá fallegar innréttingar í þvotta-
húsin. „Allar innréttingarnar hjá 
okkur eru smíðaðar á Egilsstöðum 
og við erum með einingakerfi sem 
er mjög fjölbreytt þannig að það 
er auðveldlega hægt að púsla öllu 
saman,“ segir Bylgja Ríkharðsdóttir 
hjá Brúnási.

Bylgja tekur undir það að það 
hafi aukist mikið að fólk vilji fá 

innréttingar í þvottahúsin sín. 
„Þegar fólk er að klára að ganga 
frá heimilum sínum er ekkert 
undanskilið og yfirleitt er töluvert 
lagt í þvottahúsin líka. Fólk vill 
hafa eins mikið skápapláss og hægt 
er og nýta þetta alveg í botn því yfir 
höfuð eru þvottahúsin ekki stór.“

Bylgja segir áberandi að flestir 
vilji nú hafa þvottavélarnar upp-
hækkaðar en bendir þó á að ýmis-
legt þurfi að varast í þeim efnum. 
„Þetta eru þungar vélar sem geta 
færst til ef þær eru ekki vel fest-
ar svo frágangurinn skiptir miklu 
máli.“

emilia@frettabladid.is

Vinnuaðstaðan skiptir máli
Síðustu ár hefur það færst í aukana að húseigendur fái sér innréttingar í þvottahúsin 
og láti þá jafnvel hækka þvottavélarnar upp í þægilega vinnuhæð.



Hillukerfi SópararLagervagnar Tjakkar Sorptunnur Kerruskýli Skilti og rammar

Afgreiðslukælar Frysti & kælikistur Kjöt & fiskborð Kæli & frystiklefar Klakavélar

allt fyrir verslanir & þjónustufyrirtæki
VVEERRSSLLUUNNAARRTTÆÆKKNNII

SI A

Lagerinn..

Verslunin..

Stórir kælarHillukerfi Innkaupavagnar Minni kælar

www.verslun.is
Dragháls 4 110 Reykjavík Simi:5351300 verslun@verslun.is

19.900.-

Þekkt vörumerki..Tilboð..

án vsk
4.490.-

án vsk
22.900.-

án vsk
139.000.-

án vsk

Utanhúss..

Salatbarir Kæli & frystiskápar GlerhurðafrontarKassaborð

Sölustandar StýringarHandkörfur Afgreiðsluborð Vagnar Standar Eftirlitsspeglar

Panillausnir

Hjólahnallur Vindskilti 50x70 Lagervagn Framstillingakælir

Leiðandi á sínu sviði í yfir 30 ár







{ heimilið } 12

Esther Jökulsdóttir söngkona býr 
ásamt eiginmanni sínum Tómasi 
Axel Ragnarssyni og lítilli dóttur 
á Austurgötu 12, í einu af falleg-
ustu og elstu húsunum í Hafnar-
firði. „Mér finnst frábært að búa 
í þessu húsi, margir draugar og 
góður andi. Við erum bæði mikið 
fyrir gömul hús og þetta hverfi 
er alveg yndislegt, gamalt og 
gróið.“ Esther hafði búið í miðbæ 
Reykjavíkur í mörg ár áður en 
hún flutti til Hafnarfjarðar árið 
2002. „Ég hélt að það yrði erfitt 
og mikið stökk að flytja alla leið til 
Hafnarfjarðar en svo reyndist ekki 
vera.“ Húsið er byggt árið 1872 
og er eitt af menningarsögulegum 
gullmolum Hafnarfjarðar og hluti 
af sögusviði verslunar í bænum. 
Þar ráku bæði Ólafur Jónsson og 
Jörgen F. Hansen verslun á nítj-
ándu öldinni þrátt fyrir að húsið 
hafi þótt illa staðsett með hliðsjón 
af hinum verslunarhúsunum. Á 
síðari árum bjó þar stór fjölskylda 
og seinna var húsið svo notað 
undir skrifstofurekstur. 

„Þegar við fluttum hingað hafði 
húsið staðið autt í tíu ár en þar 
áður voru hér skrifstofur Hvals hf. 
í mörg ár. Við erum fyrsta fólkið 
sem býr sér heimili hér ansi lengi.“ 

Og það þurfti að taka til hendinni. 
„Hér voru halógenljós í loftunum 
og blá slitsterk teppi á gólfunum, 
það varð að búa til eldhús frá 
grunni og ýmislegt fleira. En þetta 
hefur verið mjög skemmtilegt ferli 
og gaman að sjá breytingarnar.“ 
Stór garður er umhverfis húsið 
og þar hefur fjölskyldan búið sér 
indælis afdrep. „Við tókum garð-
inn í gegn og það var heilmikil 
áskorun. Maðurinn minn réðist á 
hann í lok maí og henti um tuttugu 
ruslapokum af mosa.“ Í garðinum 
stendur stór Gráösp sem var valin 
tré ársins 2006 af Skógræktarfélagi 
Íslands. Hún er rúmlega ellefu 
metrar á hæð og áttatíu og fjög-
urra ára gömul. „Við höfðum nú 
ekki hugmynd um að öspin væri 
svona sérstakt tré, fannst hún bara 
einstaklega falleg og virðuleg. En 
við pössum auðvitað ennþá betur 
upp á hana núna.“  

Endurnýjun á húsinu er hvergi 
nærri lokið. „Neðri hæðin er komin 
í stand en  næst ætlum við að taka 
efri hæðina í gegn og flytja svefn-
herbergin upp því það er von á 
fjölgun í fjölskyldunni.“ Gamla 
húsið við Austurgötuna hýsir því 
glænýtt fólk enn á ný.

- bb

Gullmoli í 
Hafnarfirði
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Öll erum við í ákveðnu kapphlaupi við 
tímann daglega og því mikilvægt að 

vita svona nokkurn veginn hvað 
honum líður. Veggklukkur hafa 

löngum verið vinsælar því 
auðvelt er fyrir alla að fylgj-
ast með tímanum á þeim. 
Klukkurnar eru þó ekki 
einungis praktískar 
heldur geta þær 
verið hin mesta 
heimilisprýði ef 
valið er vandað. 
Í húsgagnaversl-

unum bæjarins má 
víða finna flottar vegg-

klukkur og ættu flestir að 
geta fundið einhverja sem 

höfðar til þeirra og hentar full-
komlega inn á heimilið.

14

Tíminn
líður hratt
Fallegar veggklukkur fást víða og 
koma sér vel á hverju heimili. 
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Þegar jólaskrautið tekur yfir 
heimilið á jólaföstunni verð-
ur eitthvað undan að láta og 
yfirleitt er það skrautmunirnir 
sem prýða stofuna annars, árið 
um kring. Því er mikilvægt að 
þeir munir séu geymdir vel svo 
þeir komi fram í heilu lagi eftir 
hátíðarnar. 

Settu handklæði eða bólu-
plast í botninn á nokkrum litl-
um en sterkum pappakössum. 
Klipptu svo annan kassa niður 
þannig að hægt sé að búa til 
hólf inn í kassana, líkt og í 
vínkössum. Þá eru komin hó  lf 
fyrir munina. Vefðu þá í ból-
uplast eða handklæði og settu 
hvern í sitt hólf. Lokaðu svo 
kössunum vandlega, merktu þá 
vel og skiptu á þeim og jóla-
skrautskössunum í geymslunni. 
Þá verður leikur einn að bregða 
heimilinu aftur í hversdags-

b ú n i n g -
inn eftir 
jólin.

Þegar velja á hljómtæki er að mörgu að 
huga. Hljómurinn þarf að vera kaup-
anda að skapi, krafturinn þarf að vera 
í samræmi við rýmið sem nota á tækið 

í, og hugsa þarf um verðið. Hljómtæki 
þurfa líka að líta vel út því fátt er leið-
inlegra en að þurfa að fela þær inni í 
skáp.

Hljómtæki er misfyrirferðar-
mikil og mjög mismunandi í útliti. 
Nú er vinsælt að kaupa heimabíó 
sem um leið eru hljómtæki heim-
ilisins. Heimabíói 
fylgja fimm hátal-
arar og bassabox, 
og þó svo hljóm-
urinn sé góður í 

stórum standhátölurum þarf að vera 
pláss fyrir þá í stofunni. Fátt er meira 
pirrandi en að hafa komið öllu vel fyrir 
og uppgötva svo að bassaboxið passar 

hvergi. Hátalararnir þurfa líka 
að passa við aðra muni, geta 
staðið einir líkt og húsgögn, og 
þeir þurfa að vera vel hannað-
ir. Útlitið skiptir miklu máli því 
þú þarf að vera sáttur bæði við 
að hlusta á hátalarana og að 
horfa á þá.

Allir framleiðendur bjóða 
upp á eitthvað annað en græj-
ukubbinn með þúsund blikk-

andi ljósum og um er að 

gera að kanna alla möguleika sem í 
boði eru. Sum merki gefa sig út fyrir 
góða hönnun, og í flestum tilvikum 
hafa þau eitthvað fyrir sér. Varist samt 
að falla ekki í þá gryfju að velja eitt-
hvað eingöngu vegna merkisins, eða 
vegna þess að fagaðili sagði að það 

væri flott að hafa svona tæki í stof-
unni. Veldu út frá sjálfum/sjálfri þér, 
þinni stofu og þínum smekk.

Eina vandamálið við fallega hönn-
un er að þú þarf að borga fyrir hana. En 
hugsaðu málið svona: Þú myndir aldrei 
kaupa ljótan sófa því það er svo þægi-
legt að sitja í hinum. Nei, hann verður 
bæði að vera þægilegur og líta vel út.

16

Græjur eru líka húsgögn
Hönnun og útlit hljómtækja skipta miklu máli.

Í geymslu 
yfir jólin



VVveisluréttir.isNánari upplýsingar og pantanir í síma 553 7737 og á heimasíðu okkar – www.veislurettir.is

Þau gerast ekki flottari!
Gullið tækifæri til að njóta
höfðinglegra veitinga og 
eiga notalega kvöldstund á 
þessum einstaka stað og virða 
fyrir sér jólaljósum prýdda
höfuðborgina.

Lifandi jólatónlist.

Við tökum á móti gestum með 
opnum eldi og heitri hressingu 
á bryggjunni.

Jólahlaðborðin verða dagana:

24. og 25. nóv. og 
1., 2., 8., 9., 15. og 16. des.

Jólahlaðborð fjölskyldunnar
Sunnudaginn 3. og 10. des.

Frítt fyrir 12 ára og yngri.

Kirkjan verður öllum opin!

Rjúkandi súkkulaðihressing
við komu!

H
im

in
n

 og
 h

af / SÍA

Jjólahlaðborð
í Viðeyjarstofu

Öðruvísi
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Fátt er heimilislegra en bökunarilmur sem 
berst að vitum. 
Yfirleitt vekur lukku þegar einhver á heimilinu 
er svo framtakssamur að skella köku í ofn. Ekki 
síst á þessum árstíma þegar veðráttan er rysjótt 
og fólk hefur sérstaka þörf fyrir hitaeiningar 
og huggulegheit. Það styttist líka í stórhátíð 
sem undirbúin er með einhverjum bakstri á 
velflestum íslenskum heimilunum. Því þótti 
okkur tilhlýðilegt að svipast um eftir formum 
sem henta bæði fyrir hrærðar kökur og hnoð-
aðar, stórar og smáar. Verslunin Pipar og salt á 
Klapparstíg er þekkt fyrir vandaðar heimilisvör-
ur og þar var úrvalið slíkt af formum að lengra 
þurfti ekki að leita að þessu sinni. Þar fást meðal 
annars konfektmót sem koma sér eflaust vel þegar 
nær dregur jólum. 

Það sem hér sést á síðunni er allt úr verslunninni Pipar 
og salt. - gg

Fallega formaðar 
kökur á borðum

Norm-x • Auðbrekku 6 • Kópavogi • Sími 565-8899.Skoðaðu heimasíðuna www.normx.is

NORM-X
Hita pottar

Ál-, stál- og 
trefjahúsgögn í miklu úrvali.

Íslensk framleiðsla

www.normx.is

   Viðarkamínur á 
               ótrúlega góðu verði

Mest seldu hita pottar á Íslandi
Framleiddir með sérstöku tilliti til 
íslenska hitaveituvatnsins  

Endingargóðir – yfir 30 ára reynsla
Þúsundir ánægðra notenda



LAUGAVEGUR 40A    SÍMI 5610500    WWW.ROSSOPOMODORO.IS

ROSSOPOMODORO ER EKTA ÍTALSKUR VEIT INGASTAÐUR

STAÐSETTUR Í HJARTA REYKJAVÍKUR. ÞAR GETURÐU NOTIÐ

Í TALSKRAR STEMNINGAR Í  NOTALEGU UMHVERF I  OG

BRAGÐAÐ Á LJÚFFENGUM Í TÖLSKUM MAT OG VÍN I  Á

MJÖG GÓÐU VERÐI.

RÚMGÓÐUR VEITINGASALURINN HENTAR EINSTAKLEGA

VEL FYRIR HÓPA.

KOMDU Í  HEIMSÓKN!



Sjöfn Jónsdóttir; 47 ára, sex barna móðir og tvöföld amma. 
Ég hef kennt veggjaklifur og fimleika til fjölda ára og var orðin það slæm af sinaskeiðabólgu 
og álagi á vöðva að ég var farin að sjá fram á að geta ekki kennt eða keppt í veggjaklifri. 
Eftir að ég byrjaði að taka inn AstaZan liðu ekki nema nokkrir dagar þar til ég fann mikla 
breytingu, betri líðan og meira vöðvaþol.  Ég hef haldið áfram að nota AstaZan og 
í dag klifra ég og kenni án nokkurra vandkvæða.

LifeStream AstaZan™ er andoxunarefni og hjálpar þeim sem vinna líkamlega álagsvinnu, 
stunda íþróttir eða líkamsrækt, gott á ferðalögum og við alla erfiðisvinnu. Fyrirbyggir skaða 
í vöðvum og lagar eymsli, strengi, bjúg og þreytu í baki, fótleggjum og í öllum líkamanum. 

Í þætti Hemma Gunn “ Í sjöunda himni” á Stöð 2” 
klifraði Sjöfn í beinni útsendingu húsvegginn á Hótel Borg 
upp á þak án alls hjálparbúnaðar nema öryggislínu.

Asta Zan

Klifraði upp 
        Hótel Borg 
í beinni útsendingu

1 hylki á dag,byrjar að virka strax!

Engin málamiðlun í gæðum

™

























Leikið á móti Chaplin

Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17 rumogsofi.is

Í tilefni af því að 70% þjóðarinnar
eru fylgjandi hvalveiðum veitum við

allt að 70% afslátt af rúmum og sófum!
Andstæðingar hvalveiða sem eru 10% fá 10% afslátt.
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Ég fæ að vera í 
Greenpeace

sófa!

Enginn fer til
Spánar því þar eru 

NAUTABANAR.

Ef mannslífið væri jafn 
hátt skrifað og mitt 
væri heimurinn betri.

Svíar selja 
hríðskotabyssur

en elska 
okkur.

Munaðarlausu börnin
samglöddust mér þegar

ég var ættleiddur.

Félagar!
öll dýr eru jöfn en
sum eru jafnari 

en önnur. 

Hro… Zzzz

9

H

Við og þorskseiðin
skiptum ljósátunni

jafnt á milli 
okkar.



Samkvæmt skilgreiningu á áróðri 
er markmið sendenda (þeirra 
sem standa fyrir áróðrinum) að 
hafa áhrif á skoðanir, viðhorf eða 
hegðun viðtakenda (þeirra sem 
áróðurinn beinist að). Þegar 
stjórnmálaáróður er skoðaður er 
því mikilvægt að kanna hvernig 
hafa megi áhrif á viðhorf fólks. Í 
því samhengi er orðið fortölur 
haft um þær aðferðir sem notað-
ar eru til viðhorfsbreytinga. 

Ein útbreiddasta kenningin um 
breytingar á viðhorfum nefnist 
ELM-líkanið (e. elaboration likeli-
hood model). Í því felst að viðtak-
endur fortalna geti unnið með 
tvennu móti úr skilaboðum sem 
ætlað er að hafa áhrif á þá. Ann-
ars vegar með því að huga gaum-
gæfilega að þeim rökum sem sett 
eru fram, að hvaða niðurstöðu er 
komist og hvernig það er gert. 
Þetta er nefnt kjarnaleið. Hins 
vegar með því að beina athygl-
inni að yfirborðskenndum eigin-
leikum skilaboðanna sem krefj-
ast ekki mikillar ígrundunar. 
Þetta kallast jaðarleið.

Viðtakendur sem fara kjarna-
leið að fortölum hafa jafnan meiri 
áhuga á því máli sem fjallað er 
um, til dæmis vegna þess að það 
snertir sjálfsmynd þeirra eða 
málefni sem eru þeim mikilvæg. 
Þeir sem hafa aftur á móti ekki 
áhuga eða getu til að íhuga skila-
boðin vandlega fara jaðarleið að 
fortölum. Því hafa önnur ein-
kenni boðanna frekar áhrif á þá, 
svo sem framsetning þeirra, boð-
beri eða höfundur. 

Af ofangreindu er ástæða til að 
ætla að kjósendur sem ekki hafa 
sérstakan áhuga á stjórnmálum 
fari jaðarleið að fortölum og láti 
þannig frekar stjórnast af öðrum 
þáttum en stefnumálum fram-
bjóðenda. Þannig geta myndar-
legir frambjóðendur, flottar aug-
lýsingar eða meðmæli frægs 
fólks valdið því að áhugalausir 
kjósendur kjósi tiltekinn 
stjórnmálaflokk. Einnig er hægt 
að birta skopmyndir eða auglýs-
ingar sem sýna frambjóðendur í 
skoplegum aðstæðum. Með slíkri 
framsetningu er athygli viðtak-
enda beint frá inntaki áróðursins 
og að gríninu. Sé þetta gert geta 
viðtakendur sem annars væru 
andsnúnir skilaboðunum ekki 
varist þeim jafn vel og ef þeir 
fylgdust grannt með inntaki 
þeirra.

Þekkt dæmi um pólitískan 
áróður þar sem ætlast var til að 
viðtakendur færu jaðarleið við 
úrvinnslu má finna í bandarísku 
forsetakosningunum árið 1988 
þegar George H. W. Bush, þáver-
andi varaforseti, síðar forseti og 
faðir George W. Bush sem varð 
forseti 2001, keppti við Michael 
Dukakis, ríkisstjóra Massa-
chusetts. Í sjónvarpsauglýsingu 
frá stuðningsmönnum Bush var 
skýrt frá máli blökkumannsins 
Willies Hortons sem sat í fangelsi 
í Massachusetts en framdi morð 
og nauðgaði þegar hann var í 
helgarleyfi frá fangelsinu. Aug-
lýsing þessi einkenndist af 
ýmsum þáttum sem gjarnan eru 
tengdir því að fara jaðarleið. Um 
var að ræða einstakt tilvik en 
samt var reynt að fá fólk til að 
alhæfa um stefnu Dukakis út frá 
því. Kjósendur voru hræddir með 
því að Dukakis mundi ekki taka 
ekki nógu hart á glæpamönnum, 
auk þess sem reynt var að höfða 

til fordóma hvítra Bandaríkja-
manna gagnvart svörtum.

Áhrif stjórnmálaáróðurs má ef 
til vill einnig rekja til svokallaðra 
sofandahrifa. Þau lýsa sér þannig 
að áhrif skilaboða frá ótrúverð-
ugum sendanda aukast eftir því 
sem lengri tími líður frá birtingu 
þeirra. Fyrst eftir birtingu boða 
frá slíkum sendanda hafa þau lítil 
eða engin áhrif á viðhorf viðtak-
anda. Dæmi um það gæti verið 
þegar flokkur í stjórnarandstöðu 
gagnrýnir ítrekað stefnu flokks 
sem situr í ríkisstjórn. Þar sem 
stjórnarandstöðuflokkurinn á 
greinilegra hagsmuna að gæta 
virðist hann ótrúverðugur í 
augum almennings og ekki er 
tekið mark á gagnrýninni. 
Almennt séð virðast þeir sem tala 
gegn eigin hagsmunum vera trú-
verðugri en þeir sem gera það 
ekki. Með tíð og tíma glatast hins 
vegar tengslin milli sendandans 
og skilaboðanna þar til boðin 
standa ein eftir. Þá getur gagn-
rýni stjórnarandstöðuflokksins 
farið að hafa áhrif á viðhorf við-
takanda, án þess endilega að hann 
geri sér grein fyrir orsök þess. 

Áhrif birtingar eru annað dæmi 
um að fortölur geti mótað viðhorf 
án þess að viðtakandi geri sér 
grein fyrir því. Þessi áhrif felast 
í því að ítrekuð birting einhvers 
getur nægt til þess að gera fólk 
jákvæðara í garð þess. Svo sterk 
eru þessi áhrif að þau geta jafn-
vel komið fram þegar áreiti birt-
ast svo hratt að viðkomandi verð-
ur þeirra ekki var. Því oftar sem 
stjórnmálaleiðtogar birtast í fjöl-
miðlum eða þeim mun oftar sem 
slagorð stjórnmálahreyfingar 
heyrist, því jákvæðara verður 
viðhorf fólks að öllu jöfnu. 

Þó er rétt að benda á að áhrif 
birtingar koma ekki fram ef fólk 
er þegar búið að mynda sér skoð-
un á stjórnmálamanninum eða 
–hreyfingunni þar sem birting 
ein og sér getur ekki breytt við-
horfum, heldur aðeins komið að 
mótun þeirra. Að auki verður að 
gæta þess að birta ekki of marg-
ar myndir af frambjóðendum, 
þar sem viðhorf viðtakenda fer 
aftur að verða neikvæðara eftir 
tiltekinn fjölda birtinga og þeir 
verða leiðir og pirraðir á sífelld-
um myndbirtingum.

Af þessu má sjá að samkvæmt 
rannsóknum og kenningum um 
viðhorfsbreytingar getur stjórn-
málaáróður vissulega haft áhrif á 
viðhorf fólks og að öllum líkind-
um einnig á kosningahegðun 
þess.

Anton Örn Karlsson, M.A.-nemi í 
sálfræði við Háskóla Íslands

Skilar stjórnmála-
áróður árangri?



„Agavandamál munu fylgja 
okkur um eilífð. Því verðum við að 
átta okkur á. Eins þurfum við að 
leiða hugann að ástæðum þeirra,“ 
segir Ingvar og bendir á að þegar 
hann byrjaði að kenna árið 1970 
hafi sex ára börn verið í um það bil 
tvo tíma í skóla á dag. 

„Hugsum okkur svo sex ára 
skólabörn nú á tímum. Á föstu-
dagseftirmiðdegi á skóladagheim-
ili. Það hefur líklega verið í þrjátíu 
kennslustundum yfir vikuna og 
farið á skóladagheimili eftir að 
kennslu lauk. Þar með verið í skól-
anum frá átta til fimm alla vik-
una.

Er nema von að hegðun margra 
barna sé ekki eins og best yrði á 
kosið í þessum aðstæðum? Við 
verðum að spyrja okkur að því 
hvort það hafi fengið næga hreyf-
ingu, næga hvíld, næga næringu, 
hvort það hafi fengið að leika sér 
nóg og hvort það hafi yfir höfuð 
fengið að vera barn þennan tíma?“ 

Ingvar segir brýnt að samfélagið 
og skólar komi til móts við börn 
vegna þeirra miklu breytinga sem 
orðið hafa á samfélaginu undanfar-
in ár. Lengri viðvera barna í skóla 
kalli á breytingar á námsstefnu. 
Mikilvægt sé að breyta áherslum á 
námstilhögun, eins og staðan sé nú 
skipi bóknám og bókverkefni alltof 
stóran sess í skólastarfi. 

Fyrirkomulagið reynist drengj-
um sérstaklega erfitt en í niður-
stöðum rannsóknarinnar kom 
fram að þau börn sem valda vanda-

málum í skóla séu í 81 prósenti til-
vika drengir. Honum virðist sem 
samfélagið sé farið að líta á það 
sem náttúrulögmál að drengir séu 
frekar til vandræða en stúlkur. 
Það viðhorf telur hann geta verið 
skaðlegt því frekar eigi að reyna 
að haga skólastarfinu þannig að 
drengir eigi auðveldara með að 
fóta sig í því heldur en að taka því 
sem gefnu að það henti þeim illa. 
Aukin útivera, náttúruskoðun og 
hreyfing væru meðal þeirra þátta 
sem myndu auðvelda drengjum 
lífið. „Þegar skólar leitast við að 
breyta starfsháttum sínum til að 
koma betur til móts við stráka, 
sýna rannsónir að það kemur 
stúlkum einnig til góða.“ 

Fáir þekkja umræðuna um mis-
munandi þarfir kynjanna í uppeldi 
jafn vel og Margrét Pála Ólafs-
dóttir skólastjóri. Hún er höfund-
ur Hjallastefnunnar svokölluðu í 
skólastarfi sem hefur vakið mikla 
athygli meðal  foreldra og fræði-
manna. Ástæðan er einkum sú að í 
henni er gert ráð fyrir kynjaskipt-
ingu.

„Ég veit ekki hvort fólki þótti 
verra, fyrst þegar við fórum af 
stað, kynjaskiptingin eða sú stefna 
okkar að börn skyldu gegna,“ segir 
Margrét.

Hún segist ekki hissa þótt 
íslensk börn séu agalaus. Það sé 
eitt af einkennum íslensks samfé-
lags og það læri börnin sem fyrir 
þeim sé haft.

„Við vitum öll að flestum 
drengjum hentar illa að sitja lengi 
við borð. Þeir eru í auknum mæli 
settir í aðstæður sem þeir ráða 
ekki við og upplifa mistök mun 
oftar en þeim er hollt vegna þessa. 
Stúlkurnar ráða betur við aðstæð-
ur skólakerfisins en á móti kemur 
að vegna þess hve mikla athygli 
þarf til að sinna drengjunum fá 
þær ekki þá hvatningu sem þær 
þurfa,“ segir Margrét Pála.

Ingvar og Margrét eru sammála 

um marga hluti í uppeldi barna. 
Eitt þeirra atriða er sameiginleg 
gagnrýni þeirra á ofnotkun grein-
inga á hegðun íslenskra barna.

Margrét talar um greiningar-
áráttu í íslensku samfélagi sem 
verði að linna. Fremur eigi að 
sinna börnum en stimpla þau með 
vandamál.

Ingvar telur aukna tilhneig-
ingu til að greina börn með hegð-
unarröskun til trafala. Sálfræð-
ingar séu meira og minna bundnir 
við að greina vanda barna. Þeir 
hafi því ekki tíma til að vinna með 
börnunum og bæta líðan þeirra.

„Skólar fá ekki aukið fjármagn 
til að sinna börnum sem þurfa á 
sérúrræðum að halda nema þau 
hafi viðurkennda greiningu. Biðin 
eftir henni getur tekið langan tíma 
og þegar hún kemur loksins segir 
hún oft ekkert meira um vanda-
málið en það sem vitað var fyrir.“

Undir þessi orð tekur Helgi 
Viborg, sálfræðingur og deildar-

stjóri Miðgarðs, þjónustumið-
stöðvar Grafarvogs og Kjalar-
ness. 

„Áherslan er of mikið á grein-
ingar í stað úrlausna. Undanfar-
ið hefur verið horft á málið út 
frá læknisfræði. Þannig verður 
barnið vandamál og sjúkdóms-
beri. Þetta á ekki að gera heldur 

á að horfa á uppeldisaðstæður 
þeirra. Það á ekki að sjúkdóms-
greina börn endalaust það felur 
ekki í sér neinar lausnir,“ segir 
Helgi. 

Hann telur þær sjúkdóms-
greiningar, sem nú eru algengar, 
óþarfar nema í algerum undan-
tekningartilfellum. 

Læknar hafi svo mætt sjúk-
dómsgreiningunum með heims-
meti í lyfjagjöf. Það sé afar tak-
mörkuð lausn og heldur eigi að 
líta til þess sem gert hefur verið í 
nágrannalöndum okkar til að 
stemma stigu við vanlíðan barn-
anna okkar. 

R
úmlega helmingur 
starfsmanna í 
grunnskólum
Reykjavíkur telur 
hegðunarvanda-
mál barna hafa 

færst í aukana á síðustu tíu árum. 
Þetta er meðal fjölda annarra 
niðurstaðna sem fram koma í 
nýrri rannsókn sem gerð var af 
Ingvari Sigurgeirssyni, prófess-
or við Kennaraháskóla Íslands, 
og Ingibjörgu Kaldalóns, verk-
efnisstjóra hjá Rannsóknarstofn-
un Kennaraháskóla Íslands. 

Rannsóknin var unnin fyrir 
menntasvið Reykjavíkur og var 
einkum ætlað að kanna umfang og 
eðli atferlisvandamála í almenn-
um grunnskólum borgarinnar og 
úrræði sem þeim tengjast.

Rætt var við 233 starfsmenn 
almennra grunnskóla og fyrir-
liggjandi gögn um skólastarf 
könnuð til hlítar. Ingvar segir að 
leitast hafi verið við að draga upp 
mynd af skilningi og viðhorfum 
starfsfólks til hegðunarvandamála 
í viðkomandi skóla, úrræða, stuðn-
ings og samstarfs við foreldra.

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 
mikill munur er á umfangi aga-
vandamála milli skóla. Í 20 pró-
sentum þeirra hvíldu agavanda-
mál mjög þungt á starfsfólki. 
Einhver vandamál voru í 60 pró-
sentum skóla en þar hafði starfs-
fólk tök á vandanum. Hverfandi 
agavandi var í fimmtungi skóla. 

„Það vakti athygli okkar að í 
þeim skólum þar sem vandamálin 
voru minnst var viðhorf til for-
eldra, sem og barna, afar jákvætt 
auk þess sem foreldrastarf var 
áberandi öflugt,“ segir Ingvar. 
Hann segir dæmi um að hegðun 
barna sem greind hafa verið með 
agavanda geti batnað verulega við 
það eitt að skipta um skóla. 

Því telur Ingvar ljóst að stefna 
hvers skóla og fyrirbyggjandi 
aðgerðir fyrir nemendur og for-
eldra skipti gríðarlegu máli. Hann 
nefnir sem dæmi að hann hafi 
vitað af einu máli þar sem dreng-
ur með miklar hegðunarraskanir 
hafi skipt um skóla. Pilturinn hafði 
verið þungur baggi í skólanum 
sem hann var áður í og því segir 
Ingvar að sér hafi þótt forvitnilegt 
hvernig starfið í nýjum skóla 
gengi. Svör hins nýja skólastjóra 
drengsins hafi einfaldlega verið á 
þá leið að pilturinn væri miklum 
mun skemmtilegri en erfiður. 

„Hvað segir þetta okkur?“ spyr 
Ingvar sem bendir á að varla hafi 
barninu batnaði yfir sumarið sem 
leið áður en það skipti um skóla. 

Ingvar segir rannsóknirnar hafa 
bent til þess að unglingar hegði 
sér betur en fyrir tíu árum. Vanda-
málin virðist aftur á móti hafa 
aukist meðal yngri barna. Hann 
vill þó ekki að gengið sé að því 
vísu að hegðunarvandamál séu til-
komin vegna agaleysis. Í allri 
umræðunni um þessi mál hafi 
gleymst að líta til þess að hegðun-
arvandi geti verið eðlileg viðbrögð 
barna við erfiðum aðstæðum. 

Agavandamál aukast
Unglingar hegða sér betur nú en fyrir áratug. Agavandamál yngri barna hafa hins vegar aukist á sama 
tíma, að mati helmings starfsmanna grunnskóla Reykjavíkur. Karen Kjartansdóttir ræddi við Ingvar 
Sigurgeirsson sem kannaði umfang hegðunarvandamála í grunnskólum borgarinnar.   





Þ
ar sem Sabine Kuegl-
er situr og bíður eftir 
blaðamanni á 101 
hóteli er ekki hægt 
að sjá að hún hafi 
alist upp við lögmál 

frumskógarins. Hún er óvenju fal-
leg, minnir frekar á fyrirsætu eða 
kvikmyndaleikkonu. Kannski er 
það vegna þess að það er eitthvað 
svo náttúrulegt við hana, eins og 
hún sé ennþá hálf villt í hinum 
vestræna heimi. 

Sabine er þýsk og fæddist í 
Nepal þar sem hún bjó til þriggja 
ára aldurs en þaðan fluttist fjöl-
skyldan aftur til Þýskalands. Faðir 
Sabine sem er málvísindamaður 
fékk fregnir af nýjum ættbálki 
sem hafði fundist í Vestur-Papua 
Nýju-Gíneu í Indónesíu. Svæðið 
þar sem Fayu-ættbálkurinn fannst 
nefnist Týndi dalurinn. „Faðir minn 
var beðinn um að komast að því 
hvaða tungumál þau töluðu, hvað 
þau voru mörg og hvar þau bjuggu 
því að ekkert hafði spurst til þeirra 
áður. Það ríkti blóðugt stríð í ætt-
bálkinum. Eitt það fyrsta sem þau 
sögðu föður mínum var að þau 
vildu hætta að berjast og drepa 
hvort annað en þau vissu ekki 
hvernig þau voru svo einangruð. 
Drápin byggðust á hefnd og Fayu-
ættbálkurinn var í útrýminga-
hættu vegna drápanna, sem er 
reyndar ekki svo óalgengt meðal 
ættbálka á svipuðum svæðum.“

Faðir Sabine ákvað að rannsaka 
Fayu-fólkið og fékk leyfi frá höfð-
ingja ættbálksins til að flytja með 
fjölskylduna inn á svæðið og þar 
bjó Sabine frá sex ára til 17 ára 
aldurs. „Í kringum Týnda dalinn 
eru há fjöll og þetta er tveggja 
tíma flug frá næsta þorpi með 
þyrlu. Þegar ég hitti frumskógar-
fólkið fyrst þá voru mennirnir 
naktir, með bein í gegnum nefið, 
fjaðrir á höfðinu og með boga og 
örvar á bakinu. Ég var vön því að 
hitta frumskógarfólk og hafði 
umgengist aðra ættbálka. En þau 
höfðu aldrei séð hvítt fólk áður og 
horfðu á okkur eins og við værum 
dauð. Fyrir þeim vorum við ekki 
hvít heldur litlaus. Þeim fannst 
við líta út eins og lík sem hefði 
verið of lengi í vatni.“

Það var mjög frumstætt og ein-
angrað líf sem beið Sabine og syst-
ur hennar sem er tveimur árum 
eldri en hún og bróður sem er 
tveimur árum yngri. Það var ekk-
ert rafmagn, rennandi vatn, útvarp 
eða sjónvarp. Fyrstu dagana forð-
aðist Fayu-fólkið systkinin. „Börn-
in vildu ekki leika við okkur. Þau 
léku sér aldrei og kunnu það ekki. 
Ef við reyndum að nálgast þau 
hlupu þau í burtu dauðhrædd. 
Einn strákur fylgdi okkur eftir og 
einn daginn var hann með boga og 
örvar sem mig langaði að skoða. 
Hann gaf mér bogann og í staðinn 
gaf ég honum lítinn spegil. Börnin 
höfðu aldrei séð spegil og voru 
mjög undrandi þegar þau sáu 
hvernig þau litu út í fyrsta sinn. Í 
Fayu-menningunni hafa börn ekk-
ert hlutverk fyrr en þau eru gift 
þannig að þeirra eina hlutverk var 
að halda sér á lífi þangað til þau 
giftust. Allt var mjög frumstætt 
og barnadauði um 70 prósent.“ 

En smátt og smátt lærðu börnin 
að leika sér. „Við kenndum þeim 

okkar leiki og þau kenndu okkur á 
lífið í frumskóginum. Hvernig átti 
að búa til boga, hvaða dýr voru 
eitruð og hvaða dýr var í lagi að 
borða, hvernig átti að kveikja eld 
og smíða kofa. Þannig lærðum við 
þeirra lifnaðarhætti.“

Voru foreldrar þínir aldrei 
hrædd um ykkur? „Nei, aldrei. 
Þegar við fluttum í frumskóginn 
vissu þau að við yrðum að aðlagast 
þeirra aðstæðum. En það sem þau 
áttuðu sig ekki á er að börn læra 
og þroskast eftir umhverfinu sem 
þau alast upp í. Heilinn er inn-
stilltur á ákveðið umhverfi. Í 
frumskóginum stjórnaðist lífið 
algjörlega af náttúrunni. Það var 
ekkert rafmagn þannig að við 
vöknuðum við sólarupprás klukk-
an sex á morgnana og fórum að 
sofa klukkan sex á kvöldin þegar 
sólin settist. Ég elskaði frumskóg-
inn. Ég elskaði dýrin og náttúruna. 
Ég var eins og innfædd og lærði 
tungumálið.“

Tíminn í frumskóginum leið mjög 
hægt að sögn Sabine og oft ekki 
mikið um að vera. „Frumskógar-
fólkið lifir bara fyrir líðandi 
stundu. Í Fayu-menningunni er 
engin fortíð og engin framtíð. Þau 
lifa algjörlega í núinu. Þegar ein-
hver deyr þá er nafn hans aldrei 
aftur nefnt þegar sorgartímabil-
inu líkur vegna þess að þessi 
manneskja er ekki lengur til. Þau 
hafa enga hugmynd um framtíð-
ina og það er aldrei hugsað um 
morgundaginn. Það er aldrei rækt-
að fram í tímann eða veitt fyrir 
morgundaginn. Þau taka bara það 
sem þau þurfa fyrir einn dag.“

Þegar Sabine komst á unglingsald-
ur fóru alls kyns spurningar að 

vakna og lífið var ekki eins einfalt 
og áður. Hún gekk í skóla í öðru 
þorpi og kom bara í frumskóginn 
um helgar. „Þegar ég komst á ungl-
ingsaldur voru allir vinir mínir 
giftir. Ættbálkafólkið skildi ekki af 
hverju faðir minn gifti ekki mig og 
systur mína, þeim fannst ég orðin 
gömul. Á þessum tímapunkti upp-

lifði ég í fyrsta sinn að ég væri 
öðruvísi en þau. Þegar ég var 16 
ára fór ég að velta fyrir mér hver 
ég væri og hvaðan ég kæmi. Hvort 
ég væri þýsk eða Fayu. Þegar ég 
var 17 ára vildi ég fara aftur til 
Þýskalands og mennta mig. Fyrir 
mér var vestræni heimurinn par-
adís. Við systkinin ímynduðum 
okkur alltaf að þar hlytu allir að 
vera ógurlega hamingjusamir þar 
sem allt var til alls.“  

Bókin hefst þar sem Sabine er 17 
ára gömul á lestarstöð í Þýska-
landi og veit ekkert hvað hún á að 
gera. Hún lýsir því vel hvernig 
ofsahræðsla greip hana. Hún 
kunni ekki að taka lest eða labba 
yfir götu. Henni fannst hún óör-
ugg, hún kunni að nota boga og ör 
til að verjast hættunum og lögmál-
um náttúrunnar í frumskóginum, 
en á miðri lestarstöð í Þýskalandi 

var hún algjörlega varnarlaus.
„Ég fór í heimavistarskóla í 

Sviss og var heppin að vera þar 
með stelpum sem komu alls stað-
ar að úr heiminum og þær hjálp-
uðu mér mikið. Ég var algjörlega 
villt barn. Þær kenndu mér á sið-
menninguna. Ég þurfti að læra 
allt, hvernig á að nota síma, 

hvernig átti að panta mat á veit-
ingastað, hvernig átti að versla 
o.s.frv. Þetta var skemmtilegur 
tími en eftir tvö ár var ég farin að 
sakna frumskógarins mjög.“ En 
þegar Sabine var 18 ára komst 
hún að því að hún væri ólétt sem 
varð til þess að hún fór ekki aftur 
til Papua. Hún var algjörlega týnd 
í vestrænu samfélagi og saknaði 
frumskógarins. „Ég var ekki und-
irbúin til að takast á við lífið í 
þessu menningarsamfélagi og átti 
lengi mjög erfitt.“

„Lífið í frumskóginum byggist á 
hópnum. Lífið hér er byggt á ein-
staklingnum. Í okkar heimi er fólk 
mjög fókuserað á eignir og hluti, 
efnishyggja er ekki til í Fayu-
menningunni. Þar deilir fólk öllu. 
Ég hafði lært að verja mig líkam-
lega en ekki andlega. Fayu-fólkið 
talar stanslaust og leyndarmál eru 

ekki til og engar lygar, þau kunna 
ekki að ljúga. Hugsunarhátturinn 
er mjög opinn. Þau geta meitt 
hvort annað líkamlega en ekki 
andlega. Hérna ef einhver meiðist 
þá er kominn sjúkrabíll, læknar 
og fólk leggst á spítala. En þegar 
fólk er sært á sálinni þá gerist 
ekkert. Mér fannst eins og það 

væri stöðugt andlegt stríð í gangi 
og ég varð alltaf óöruggari. Það 
tók mig langan tíma að skilja hugs-
unarháttinn.“

Það kom að því að Sabine brotn-
aði algjörlega niður og var um það 
bil að gefast upp þegar hún áttaði 
sig á því að hún hafði alist upp í 
frumskógi þar sem hún þekkti 
allar hætturnar og hvernig átti að 
verjast þeim. Bókina skrifaði 
Sabine til að skilja sjálfa sig betur. 
Hún var að nálgast þrítugt en var 
ennþá mjög óhamingjusöm. „Mér 
fannst eins og ég væri ekki lif-
andi. Lífið leið áfram en ég var 
bara að gera það sem ég þurfti til 
að lifa af.“ Bókin fór beint í efsta 
sæti metsölulistans í Þýskalandi 
og hefur verið samfellt í tvö ár á 
listanum. Fólk er greinilega for-
vitið um lífið í frumskóginum. 

Sabine býr núna í München, hún á 
fjögur börn og rekur eigið fram-
leiðslufyrirtæki. Þó hún hafi átt 
mjög erfitt með að aðlagast vest-
rænu samfélagi þá segist hún vera 
hamingjusöm í dag. „Mér finnst 
ég frjálsari vegna þess að ég er 
ekki efnishyggjumanneskja. 
Þegar kemur að veraldlegum 
eigum þá er ég með sama hugsun-
arhátt og frumskógarfólkið. Það 
er frelsi fólgið í því að vera ekki 
háður veraldlegum hlutum.“

Sabine varð mjög hissa þegar 
fólk byrjaði að senda henni bréf 
og sagðist skilja hvað hún hafði 
gengið í gegnum. „Þetta var fólk 
sem hafði flutt á milli menningar-
heima, hvort sem það var frá Aust-
ur-Þýskalandi til Vestur-Þýska-
lands eða lengra. Það er alltaf að 
verða algengara í heiminum að 
fólk flytji milli landa og menning-
arheima, þess vegna hefur orðið 
til eitthvert nýtt ástand í heimin-
um, og nýjar kynslóðir af fólki 
sem veit ekki hvaða heimi það til-
heyrir. Skörunin milli ólíkra menn-
ingarheima hefur aldrei verið 
meiri. Heimilið mitt verður alltaf 
Papua, menningin mín verður allt-
af Papua og fjölskyldan mín verð-
ur alltaf Fayu-ættbálkurinn. Ég 
get ekki flutt aftur í frumskóginn 
núna út af börnunum mínum en 
mig langar að flytja aftur til Papua 
þegar þau eru fullorðin. Þar er ég 
afslöppuð. Ég er miklu öruggari í 
frumskóginum, þegar ég fór þaðan 
varð ég hrædd í fyrsta sinn á 
ævinni.“

Vestræni heim-
urinn er jafn 
mikill frum-
skógur, þetta 
er bara annars 
konar frum-
skógur og ég 
þurfti að læra 
hvernig ég átti 
að lifa af upp á 
nýtt.

Í frumskógi 
vestrænnar 
menningar
Sabine Kuegler fluttist ung að árum með foreldr-
um sínum til Vestur-Papúa þar sem hún ólst upp 
með frumstæðum frumskógarættbálki. Hún er 
stödd hér á landi til að kynna bók sína og Hanna 
Björk Valsdóttir fékk að heyra um ævintýralega 
ævi þessarar ungu konu.





Þ
að eru að minnsta 
kosti 26 vínkjallarar 
í þorpinu sem opnir 
eru almenningi en 
svo eru sennilega til 
15 aðrir sem menn 

hafa aðeins fyrir sig og sína,“ 
segir Pablos Martínez Sanz vert 
meðan hann réttir blaðamanni 
kaffibolla yfir barborðið. „Ef þú 
ert ekki að drífa þig skal ég sýna 

þér nokkra,“ bætir hann við. 
„Fyrst verð ég að afgreiða vega-
vinnumennina sem koma til að fá 
sér sopa í pásunni en svo getum 
við farið.“

Skömmu síðar komu vega-
vinnumennirnir og skyndilega var 
allt umhorfs líkt og á laugardags-
kvöldi því allir vildu þeir fá koní-
ak, líkjör, bjór eða brennivatn, líkt 
og Spánverjar kalla brennivínið 

sitt. „Svona, fáðu þér einn kaffi-
líkjör, hann er í boði hússins,“ 
sagði Pablos ákveðinn og hellti í 
staup fyrir blaðamann sem er ekki 
vanur að standa frammi fyrir 
svona löguðu að morgni dags.

Þegar vegavinnumenn hurfu aftur 
til vinnu sinnar, glaðir í bragði, tók 
María eiginkona Pablos við á barn-
um en vertinn tók lyklana að vín-
kjallara sínum og dró blaðamann 
með sér þangað. „Það ber vel í 
veiði í dag því hann Vicente er á 
svæðinu,“ segir Pablos þegar 
komið er að skemmu nokkurri í 
jaðri þorpsins en þar fyrir utan 
var pallbíllinn hans Vicente Recio 
Martínez. Hann var inni í skemm-
unni að gæða sér á þurrskinku, 
osti og rauðvíni meðan hann horfði 
yfir ána Duero sem blasir við útum 
skemmugluggann. Vincente tók 
ekki annað í mál en að blaðamaður 
bragðaði á víninu sem hann brugg-
ar, svo ákveðið var að Pablos 
myndi fyrst sýna blaðamanni kjall-
arann sinn en svo yrði farið að 
sumbla í kjallaranum hjá Vicente.

Vínkjallarar þeirra félaga eru 
eins konar hliðarherbergi í afar 
löngum jarðgöngum sem eru við 
þorpsjaðarinn. Vínkjallarinn hans 
Pablos virtist afar fátæklegur við 
fyrstu sýn þar sem ekki var nokkra 
flösku þar að sjá. Þá teygir hann 
sig inn í gat á veggnum og dregur 
fram vínflösku og af svip hans sást 
strax að þetta hlyti að vera afar 
merkileg vínflaska. „Þessa ætla ég 
annaðhvort að selja fyrir stórfé 
eða þá að drekka hana í brúðkaupi 
dóttur minnar eða eitthvert slík 
tækifæri,“ segir Pablos meðan 
hann höndlar flöskuna. Löngun 
blaðamanns til að fá að smakka 
vínið var slík að það hvarflaði að 
honum að biðja um hönd dótturinn-
ar. Þetta er vín af gerðinni Tinto 
Pesquera frá árinu 1982; ein af 
fyrstu flöskunum sem tappað var á 
af þessari tegund sem í dag er sú 
frægasta frá þessu svæði. 

Vicente hefur mettast og nú vil 
hann bjóða upp á mjöð sinn. „Ég á 
tveggja hektara vínakur og brugga 
um fimm tonn á ári,“ segir Vicente 
meðan hann leiðir gestina um 
göngin að vínkjallaranum. 

Þegar vínið er farið að verma 
sál byrjar blaðamaður að spyrja 
þennan glaðværa bruggara spjör-
unum úr um líf hans og hagi. „Ég 
er sonur tónlistarkennara og ég 
var ekki hár í loftinu þegar ég fór 
víða um Spán að spila með lítilli 
hljómsveit sem skipuð var nokkr-
um fjölskyldumeðlimum,“ segir 
Vicente. „Ég lék á klarinett en var 
einnig fær um að spila á önnur 
hljóðfæri. Svo vann ég við ýmis-
legt en það er nú nokkuð síðan ég 
komst á eftirlaun. Síðustu tuttugu 
árin vann ég á bifreiðaverk-
stæði.“

Svo styttist í það að vegavinnu-
mennirnir komi aftur á barinn 
hans Pablos til að fá sér sopa svo 
tappinn er settur í tunnuna áður 
en Pablos fer til vinnu sinnar, Vic-
ente til síns heima en blaðamaður 
ákvað að fara á veitingastað til að 
fá sér miðdegisverð. Honum var 
gert ljóst að enginn veitingastaður 
er í þorpinu og er það líklegast 
einsdæmi á Spáni. Þá ákvað blaða-
maður að kíkja í vínkjallarann 
fræga; Tinto Pesquera. 

Alejandro Fernandez var með 
þeim fyrstu í Pesquera til að mark-
aðssetja vín og nú á hann fjórar 
vínverksmiðjur víða um Spán. 
Þekktasta vörumerkið og jafn-
framt það elsta er Tinto Pesquera 
en í augum fjölmargra er það 
merki nátengt söngvaranum og 
hjartaknúsaranum Julio Iglesias. 
„Það eru margir sem halda því 
fram að Julio sé meðlimur númer 
eitt hjá Tinto Pesquera,“ segir 
Elsa Martínez meðan hún leiðir 
blaðamann úr verksmiðjunni og 
inn í vínkjallarann. En vínkjallar-
arnir virka þannig að eigendur 

hans safna meðlimum sem borga 
gjöld gegn því að fá að drekka í 
kjallaranum við hentug tækifæri. 
Það er mikill heiður að fá að vera 
meðlimur númer eitt og mikill 
heiður fyrir eigendur vínkjallar-
ans að hafa fræga og virta með-
limi. „Hið sanna er að Julio og 
Alejandro eru góðir vinir og Julio 
hefur hjálpað honum mikið með 
markaðssetninguna.“ Bæjarbúar 
sem blaðamaður spjallaði við 
segja að oft fréttist af söngvaran-
um í þorpinu að bragða á brugginu 
hans Alejandros.

Alejandro er nú á áttræðisaldri 
en lætur ekki deigan síga. „Hann 
er núna í Mexíkó þar sem hann 
ætlar að setja á markað nýtt vín 
sem á að vera tileinkað konum, 
hann er alltaf á ferð og flugi,“ 
segir Elsa.

Eftir heimsóknina í Tinto Pesquera 
kemur blaðamaður við á barnum 
hans Pablos og hittir þar fyrir Vic-
ente sem hefur fengið sér miðdeg-
isverð og síestu en situr nú bros-
andi með hvítvínsglas í hendi við 
barborðið. „Já, svo þú fórst í Tinto 
Pesquera,“ segir hann og verður 
hugsi. „Ég skal segja þér það að 
þegar Alejandro Fernandez var að 
byrja í þessu basli kom hann til 
mín og sagði „Jæja, Vicente vinur 
minn, nú vil ég að þú komir með 
mér í alvöru vínframleiðslu.“ Ég 
sagði honum hins vegar að ég hefði 
hvorki fjármagn né tækifæri til að 
standa í því. „Ég á enga peninga 
heldur en ég ætla samt að fara útí 
þetta,” sagði Alejandro. Og nú í 
dag er hann forríkur, á fjórar verk-
smiðjur og er í Mexíkó að mark-
aðssetja nýja víntegund meðan ég 
hef mín eftirlaun og sel einstaka 
lítra til vina og vandamanna.“ 

Þó saga þessara bernskuvina 
séu nokkuð ólík er það blaðamanni 
til efs að örlög Vicente séu nokkuð 
verri. Í það minnsta má Alejandro 
vera afar hamingjusamur ef hann 
á að slá Vicente við. 

Þegar lífið 
er léttvín
Klukkan er níu að morgni þegar Jón Sigurður 
Eyjólfsson kemur akandi í spænska þorpið Pesqu-
era Del Duero. Eftir stutt stopp verður honum 
ljóst að ekki verður hjá því komist að skilja bíl-
inn eftir því lífið er léttvín í þessu fjögur hundr-
uð manna þorpi.





E
r þér sama þótt ég 
reyki?“ spyr Mikkel-
sen og kveikir sér í 
filterslausri danski 
sígarettu um leið og 
hann byrjar vonlausa 

leit að öskubakka í hótelherberg-
inu. Hann endar með hálftóma 
vatnsflösku, slær öskuna ofan í 
hana og spyr Íslendinginn hvort 
hann vilji að viðtalið fari fram á 
dönsku. Eftir stutt orðaskipti á 
ryðgaðri menntaskóladönsku 
blaðamanns verður enskan ofan 
á.

„Fólk á Íslandi sem er eldra en 
þú, kannski komið yfir fimmtugt, 
talar það ekki örugglega betri 
dönsku en þú?“ spyr Mikkelesen 
og þjóðernisvitund hans virðist 
síður en svo særð. „Þetta er í góðu 
lagi. Eigum við ekki að drífa í 
þessu svo ég komist í hádegis-
mat?“ spyr hann svo danskur og 
ligeglad fram í fingurgóma.

„Ég hef verið heppinn í gegnum 
tíðina og fengið tækifæri til að 
leika mörg og fjölbreytt hlutverk í 
dönskum bíómyndum og stundum 
koma upp tækifæri eins og þetta,“ 
segir Mikkelsen og gerir ekki 
mikið úr því að honum hafi boðist 
lykilhlutverk í jafn stórri mynd og 
Casino Royale. „Það er í sjálfu sér 
ekki mikill munur á þessu og öðru 
sem ég hef gert. Ég las handritið 
og leist vel á það og sló því til.“

Það er þó vitaskuld ekkert smá-

mál að leika í James Bond-mynd 
enda hefur myndaflokkurinn notið 
gríðarlegra vinsælda í 44 ár. Mikk-
elsen lætur þetta síður en svo 
stíga sér til höfuðs og hefur ekki 
augastað á Hollywood. „Ég mun 
pottþétt alltaf gera myndir í Dan-
mörku. Ég bý þar með fjölskyld-
unni minni, danska er tungumálið 
mitt og þar segjum við sögur úr 
umhverfi sem ég þekki. Ég mun 
alltaf búa þar en ef eitthvað annað 
kemur upp og ég get stokkið frá til 
að vinna þá er það bara gaman og 
ég mun auðvitað gera það.“

Casino Royale er ekki fyrsta stóra 
stúdíómyndin sem Mikkelsen 
leikur í en hann lét til dæmis til 
sín taka í King Arthur ásamt þeim 
Clive Owen og Keira Knightley. 
„Ég vona samt að Casino Royale 
verði stærsta myndin sem ég hef 
leikið í, í það minnsta þegar 
kemur að aðsókn. Annars er þetta 
alltaf sama vinnan óháð því 
hversu mikið er í myndirnar lagt. 
Stóri munurinn liggur í fjöldan-
um sem vinnur í kringum mann. 
Við tökur á Casino Royale voru 
alltaf 400 manns á þönum í kring-
um mann. Í dönskum myndum er 
þetta ekki nema svona tuttugu 
manns.“

Mikkelsen ólst vitaskuld upp 
við Bond-myndirnar heima í Dan-
mörku og telur sig hiklaust til 
aðdáenda njósnarans. „Ég var 
Bond-aðdáandi eins og allir aðrir 

þegar ég var krakki. Ég er samt 
enginn Bond-sérfræðingur en ég 
hef séð flestar myndirnar. Þetta er 
samt öðruvísi þegar maður er 
barn. Þá horfir maður bara á 
myndirnar og lifir sig inn í þær. 
Nú hef ég hins vegar stigið alla 
leið inn í þennan heim.“

Casino Royale fer með James 
Bond á nýjar slóðir og þykir um 
margt frábrugðin þeim 20 mynd-
um um njósnarann sem eru að 
baki. Handrit myndarinnar byggir 
á fyrstu skáldsögu Ians Flemming 
um Bond og er því einhvers konar 
forleikur að myndabálknum. Hér 
kemur Bond fram ungur og 
reynslulítill, nýbúinn að vinna sér 
inn nafnbótina 007 og öðlast um 
leið leyfi til að drepa.

„Myndin er öðruvísi. Bond er 
öðruvísi en við höfum átt að venj-
ast og skúrkurinn minn, Le Chif-
fre, er líka öðruvísi. James Bond 
er undir mikilli pressu í Casino 
Royale og það gerir hann hættu-
legan. Ég er maður undir enn 
meiri þrýstingi og það gerir mig 
jafnvel hættulegri,“ segir Mikkel-
sen. „Myndin er að þessu leyti 
mannlegri en hinar. Áhættuatriðin 
eru raunverulegri, slagsmálin 
harkalegri og  myndin því ef til 
vill jarðbundnari. Þetta er samt 
ekta Bond og við erum enn með 
hraðskreiða bíla, flottar gellur og 
fyndin tilsvör.“

Mikkelsen segist telja að 

breytingarnar sem Bond gengur í 
gegnum nú hafi verið tímabærar. 
„Ég held að Bond hafi alltaf verið 
að þróast og breytast í takt við 
síbreytilega heimsmynd og fram-
þróun í kvikmyndagerð. Mynd-
irnar hafa samt allar lagað sig að 
heimi Bonds, þó þær séu misjafn-
ar, og ég hef það á tilfinningunni 
að við höfum með þessari mynd 
færst nær upprunanum. Þetta er 
ekta Bond og það er allt til staðar 
en harkan er af gamla skólanum. 
Græjunum hefur fækkað þó hann 
sé auðvitað með eitthvað af dóti 
en við vildum frekar láta hann 
drepa með höndunum. Það gerir 
hann miklu hættulegri að mínu 
mati.“

Þegar talið berst að skúrkinum Le 
Chiffre bendir Mikkelsen á að 
áhorfendur ættu að geta séð sam-
tímann speglast í honum. „Ég er 
hvorki brjálaður vísindamaður né 
að reyna að leggja undir mig heim-
inn. Ég er bara alþjóðlegur kaup-
sýslumaður sem er í þessu fyrir 
peningana. Þetta er manngerð 
sem við þekkjum flest vel og 
sjáum um þessar mundir.“

Mikkelsen reyndi að finna eitt-
hvað í fari sínu sem gæti hjálpað 
honum að nálgast Le Chiffre. „Ég 
leitaði að þáttum í eðli mínu sem 
gætu átt við Le Chiffre. Það gat 
verið eitthvað smávægilegt sem 
ég magnaði upp og fór með það út 
í öfgar. Við erum þó alls ekki líkir 
og Le Chiffre býr ekki yfir öllum 
þeim tilfinningum sem bærast 
innra með mér. Ég er til dæmis 
kaldhæðinn en það er Le Chiffre 
alls ekki. Hann er mjög blátt 
áfram.“

Mikkelsen sá ekki ástæðu til að 
lesa frumtexta Ians Flemming 
þegar hann bjó sig undir hlutverk-
ið. „Nei, ég las bókina ekki en mun 
gera það síðar. Ég sá ekki tilgang-
inn með því. Við leikararnir vorum 
að vinna úr þessu tiltekna handriti 
með leikstjóranum og það er alls 
ekki sami textinn og í bókinni. 
Lestur hennar hefði bara ruglað 
mig í ríminu. Le Chiffre er, minnir 
mig, Alsírbúi í skáldsögunni en 
minn er landlaus. Það veit enginn 
hvaðan hann er. Hann er Dani,“ 
segir Mikkelsen og hlær. „Hann er 
í það minnsta með danskan 
hreim.“

Mikkelsen ber hinum nýja Bond, 
Daniel Craig, vel söguna. „Hann 
er mjög góður leikari, það var gott 
að vinna með honum og við hjálp-
uðumst að við að láta senurnar 
okkar ganga upp. Þannig eiga leik-
arar að vinna. Hann á eftir að 
verða risastór stjarna núna en það 
er ekkert stjörnulegt við hann. 
Hann er fyrst og fremst góður 
leikari og leggur mikið upp úr því. 
Hann er eins og stjörnur ættu að 
vera.“

Mikkelsen heldur áfram og 
segir þennan nýja Bond sem birt-
ist í Casino Royale henta Craig 
vel. „Daniel er hörkulegur en samt 
mjög ljúfur um leið. Hann talar 
fágaða ensku, eiginlega eins og 
Roger Moore þannig að hann er 
blanda af hörkutóli og aristókrata. 
Mér fannst líka eitthvað notalegt 
við að sitja andspænis honum í 
atriði þar sem við spilum póker og 
vita að á móti mér sæti maður sem 
gæti drepið mig. Með höndunum, 
gaffli eða hverju sem er. Styrkur 
þessa Bonds felst ekki síst  í því að 
þessi ógn fylgir honum. Hann þarf 
ekki á græjunum að halda.“

Mikkelsen dvaldi á Íslandi í tvo 
mánuði þegar hann lék í Vild spor 
fyrir nokkrum árum og heillaðist 
af landi og þjóð eins og svo margri 
aðrir. „Ég get í fullri einlægni sagt 
að Íslands er fallegasti staður sem 
ég hef komið til. Ég hef ekki komið 
aftur en er alltaf á leiðinni og við 
höfum oft rætt það í fjölskyldunni 
að fara til Íslands og dvelja þar 
lengi. Ísland er töfrandi staður og 
svo fallegt og fjölbreytt þó það sé 
lítið. Fólkið er líka gestrisið og 
vingjarnlegt. Þið eruð mjög sjálfs-
örugg og stolt í besta skilningi 
þeirra orða. Þegar maður hefur 
þetta stolt verður maður hlýr og 
tekur fólki opnum örmum. Þeir 
sem óttast eitthvað loka hins vegar 
að sér. Ísland er besta land sem ég 
hef komið til á ævinni.“ 

Sækist ekki eftir 
heimsyfirráðum
Danski leikarinn Mads Mikkelsen hefur notið mikilla vinsælda í heima-
landi sínu undanfarin ár en gerir nú sjálfum James Bond lífið leitt í Casino 
Royale sem skúrkurinn Le Chiffre. Þórarinn Þórarinsson hitti leikarann 
í Stokkhólmi og ræddi við hann um Bond, hugsanlega heimsfrægð og 
draumalandið Ísland.
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dæmis að til klukkan fjögur í eld-
húsi mínu við að reyna að láta egg 
standa upp á endann.“

Ekki er úr vegi að spyrja hvaða 
menntunar Guinness-methafi 
Guinness-methafa búi að en 
Ashrita segist hafa hætt í Col-
umbia-háskóla til að leita að til-
gangi lífsins – hvorki meira né 
minna. Og svo virðist sem hann 
hafi fundið tilgang lífsins í ken-
gúruprikinu sem hefur sjaldan 
verið fjarri góðu gamni þegar 
Ashrita er annars vegar.

„Eitt sinn var ég að hoppa 
„hröðustu míluna“ (sem er 
þekkt hugtak í Guinness-fræð-
um) í Antarktíku og þá fraus 
gormurinn fastur. Sem betur 
fer var ég með varaprik. Til 
Antarktíku komst ég ókeyp-
is með argentínskri her-
flutningaflugvél. Ég hef 
slegið heimsmet í meira en 
25 löndum. Mest gaman er 
að slá met á þekktum stöð-
um á borð við pýramídana, 
Eiffel-turninn, Kínamúr-
inn og svo framvegis.“

Ashrita reynir að halda 
sér í formi með reglulegri 
líkamsrækt, skokkar, lyft-
ir lóðum og gerir maga-
æfingar þar til kviðvöðv-
arnir eru við að slitna. 

Ashrita hefur ekki meitt 

sig við mettilraunir en gantast 
með að menn hafi velt fyrir sér 
hvort ekki séu einhverjar lausar 
skrúfur eftir kollhnísamet sem 
hann setti fyrir mörgum árum. 
Þrátt fyrir að æfingarnar og lík-
amsræktin telji skiptir hugleiðsla 
hann mestu máli. „Ég er ekki 
íþróttamaður að upplagi en með 
hugleiðslu get ég farið lengra en 

fyrir fram hefði mátt ætla. Og 
það er ekki síst tilgangurinn 
með þessu öllu: Að vekja 
athygli fólks á því að það getur 

farið lengra en það heldur.“
Ashrita hefur komið til Íslands 

nokkrum sinnum og segist kunna 
afskaplega vel við land og þjóð. 
Og þar segir hann undarlegustu 
atvik hafa hent sig. Fyrir mörgum 
árum, þegar hann hafði nýlega 
slegið met fyrir lengstu göngu með 
mjólkurflösku á höfðinu, var hann 
á göngu í Reykjavík. Niðursokkinn 
í samræður við vin sinn rakst hann 
á konu nokkra með þeim afleiðing-
um að hún datt í götuna.

„Ég var alveg miður mín og 
baðst þráfaldlega afsökunar. Og 
þegar ég var að hjálpa henni á 
fætur spurði hún mig: Hvar er 
mjólkurflaskan?“

Methafinn segist dást að Íslandi 
og Íslendingum fyrir það að reka 
ekki her og segist muna sögulegan 
fund Mikhaíl Gorbatsjov og Ron-
ald Regan.

„Svo man ég líka þegar Bobby 
Fischer tefldi gegn Spasski,“ 
segir Ashrita en ekkert er viðtal 
við útlending öðruvísi en krefja 
hann svara um hvað hann viti um 
Ísland. Ekki er komið að tómum 
kofanum hjá methafanum mikla.

„Mér finnst eftirtektarvert 
hvernig jarðhitasvæði eru nýtt og 
mér fannst verulega notalegt að 

fara í Bláa lónið. Ég veit að 
víkingarnir numu Ísland á 

sínum tíma en vinir mínir 
segja mér að landsmenn 
eigi ekki síður ættir að 
rekja til Írlands. Og 

vegna stöðu landsins svo 
norðarlega er munur á degi 

að vetri og sumri mikill. Ég 
man að eitt sinn á Íslandi 
vakti ég alla nóttina, talaði við 
vin minn og beið myrkurs. Ég 
hlakka til þess að koma á ný. 
En þetta verður í fyrsta skipti 
sem ég reyni við met á Íslandi,“ 
segir Ashrita. 

É
g hef verið gagntek-
inn af Guinness-
metum allt frá því 
ég var barn. Kannski 
af því ég er fæddur 
fjórum dögum eftir 

að hugmyndin að Heimsmetabók 
Guinness kom til,” segir meistari 
meistaranna, hinn ótrúlegi Ashrita 
Furman frá New York, í samtali 
við Fréttablaðið.

Ashrita er sá sem hefur slegið 
flest Guinness-met allra og er 
handhafi 39 slíkra. Flest hver lýsa 
ótrúlegri hugkvæmni, seiglu, þol-
gæði og dirfsku. Hann er væntan-
legur til landsins eftir tæpa viku í 
tilefni útkomu Heimsmetabókar 
Guinness árið 2007. Það er Edda 
útgáfa sem stendur að komu 
Ashrita og Rakel Pálsdóttir lýsir 
manninum sem stórkostlegum.

„Hann kemur hinn 8. þessa 
mánaðar en næsta dag er Guinn-
ess-dagurinn. Ashrita mun gera 
tilraun til heimsmets í Smáralind-
inni en þá ætlar hann að húla í eina 
mínútu með risahúlahring. Með í 
för verður dómari frá Guinness 
svo hægt sé að staðfesta metið,“ 
segir Rakel, sem vart getur beðið 
þess að berja þessa merkilegu 
„skringiskrúfu“, sem hún kallar 
svo, augum.

Og engum orðum er aukið að met 
Ashrita eru mögnuð og furðuleg. 

„Stoltastur er ég af metinu að 
eiga flest metin,“ segir Ashrita 
sem stal því meti frá einum stofn-
anda Guinness-bókarinnar, Norris 
Mcwhirther.

Ashrita, sem er framkvæmda-
stjóri heilsubúðar í New York, 
segir að líklega sé hættulegasta 
met hans það þegar hann hoppaði á 
kengúrupriki í þrjá klukkutíma og 
fjörutíu mínútur. Sem kannski 
væri ekki í frásögur færandi nema 
af því að það gerði hann á botni 
Amazon-fljóts.

„Og í næsta nágrenni, í tuttugu 
metra fjarlægð, voru píranafiskar 
á sveimi,“ segir Ashira.

Á síðasta ári sló Ashrita marg-
vísleg met í öllum heimsálfunum. 
Methafinn er ókvæntur og barn-
laus – kannski eins gott því sjálfur 
slær Ashrita á létta strengi og 
heldur því fram að sjálfur sé hann 
barn. Og metin slær hann eitt af 
öðru í frístundum sínum.

„Ég æfi mig um helgar og að 
kvöldlagi. Í gærkvöldi var ég til 

Leitar tilgangs á kengúrupriki
Meistari meistaranna í Guinness-metum er á leið til landsins. Hann hyggst reyna að slá met í að „húla“ með risagjörð í Smára-
lindinni nú á næstunni. Ashrita Furman frá New York er handhafi 39 heimsmeta. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson segir 
hann meðal annars hættulegasta metið líklega þegar hann hoppaði á kengúrupriki á botni Amazon-fljóts.

Ég æfi mig 
um helgar og 
að kvöldlagi. Í 
gærkvöldi var 
ég til dæmis 
að til klukk-
an fjögur í 
eldhúsi mínu 
við að reyna 
að láta egg 
standa upp á 
endann.
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þeim gírnum að þetta sé villi-
mennska?“ spyr Bubbi. Og heldur 
áfram:

„Þetta sýnir forheimsku ráða-
manna í þjóðfélaginu að þeir skuli 
ekki einu sinni sjá að þetta er meiri 
skaði en hagur. Þjóðarrembingur 
er allt í lagi svo lengi sem hann 
skaðar ekki þjóðina. Við drepum 
bara hvalinn af því að við getum 
það og megum það. Blessaður sjáv-
arútvegsráðherrann, ef ég væri 
hann myndi ég bara stunda gúbbí-
fiskarækt. Hann fær örugglega 
meira út úr því,“ segir Bubbi. 

Einar K. Guðfinnsson fær það 
óþvegið hjá konungi rokksins:

„Maður sem lifir og hrærist í 
pólitík hlýtur að vera pólitískt 
blindur eða bara mjög heimskur 
að taka þessa ákvörðun.“

Sjálfum segist Bubba vera skít-
sama hvort hvalir séu drepnir eða 
ekki. Allt fari það eftir því hvort 
veiðarnar skaði þjóðina eður ei. 

Aðspurður hvort hann hafi verið 
beðinn um að syngja lagið sitt á 
nýjan leik, segir hann svo ekki 
vera. Lagið hafi aldrei verið annað 
en spurning sem varpað var fram. 
Ekki ádeila á hvalveiðar sem slík-
ar. Textinn fer hér með og lesanda 
látið eftir að velta fyrir sér hvort 
hér sé um áróður að ræða eða ekki. 
Afstaða höfundar liggur fyrir.

(Brot)
Í dögun sefur spegill hafsins, 
kjölur býr til sár
Skutullinn býður komu hvalsins, 
klýfur loftið kaldur nár. 
Dauðann mun hann líta, því augu 
hans þrá að sjá
Hvort hafið sé jafn fallegt og 
fjöllin jafn tignarleg, ísröndin 
jafn blá. 

Hvað heldur þú, er nauðsynlegt 
að skjóta þá? 
Hvað heldur þú, er nauðsynlegt 
að skjóta þá? 

Seðlar stjórna lífinu auma hvísl-
ar brotin rödd
Hvur trúir á drauma, trúir á 
draumsins heimsku rödd? 
Þegar sólin kyssir fjöllin, þú sérð 
þá koma inn
Við síðuna liggja tröllin og í rák-
inni brotinn spegillinn. 

„Ef grænir friðarspillar ei gerðu 
að okkur hríð.“ 

„Þeir ættleiða hvali, þeir 
ofsækja mig/ og ekkert á jörðu 
fær heift þeirra hamið,“ söng 
Helgi Björnsson árið 1991 þegar 
landslið poppara kom saman og 
hljóðritaði lagið Undir regnbogan-
um.

Lagið er eftir Magnús Þór Sig-
mundsson en textinn eftir Sigurð 
Helga Guðjónsson lögmann, sem 
ofbauð framferði Grænfriðunga á 
norðurhjara veraldar. 

„Ég hafði verið á ferðalagi um 
Grænland og sá hvernig hvalveiði-
bannið hafði bitnað á samfélaginu 
þarna. Atvinnuleysi hafði stórauk-
ist með tilheyrandi samfélagsplág-
um, til dæmis hafði sjálfsmorð-
stíðni ungra grænlenskra manna 
hækkað mjög. Það var sorglegt að 
horfa upp á þetta,“ segir Sigurður.

Þegar heim frá Grænlandi var 
komið settist hann niður og samdi 
textann við Undir regnbogann. 

„Þar deili ég á hvernig firrt 
borgarbörn hafa hópast saman í 
samtök á borð við Greenpeace og 
hlutast til um örlög fólks eins og 
þarna á Grænlandi. Þetta snýst 
nefnilega ekki um náttúruvernd 
hjá þessu fólki, því finnst hvalir 
bara sæt dýr sem sé ljótt að 
drepa.“

Sigurður fór með textann til 
Magnúsar Þórs sem samdi lagið. 
Helgi Björnsson var fenginn til að 
syngja og fjöldi landsþekktra tón-
listarmanna tók þátt í hljóðritun 
lagsins, þar á meðal Tómas Tómas-
son bassaleikari, Birgir Baldurs-
son trymbill, Jóhann Helgason og 
Hilmar Örn Hilmarsson, sem 
útsetti lagið. 

„Hann breytti þessu litla húsi í 
heila dómkirkju. Eftir á að hyggja 
tók ég því að þetta litla ljóð er í 
rauninni sálmur. Ég fæ ennþá 
stefgjöld fyrir lagið því það er 
ekki óalgengt að það sé sungið 
þegar sjómenn eru lagðir til hinstu 
hvílu.“

Sigurði Helga finnst full ástæða 
til að láta Undir regnboganum 

hljóma aftur í útvarpinu nú þegar 
Íslendingar eru teknir til við að 
veiða hval að nýju. „Það eru svo 
margir þarna úti sem vita ekki um 
hvað málið snýst. Eru bara á móti 
hvalveiðum bara til að vera á móti 
en finnst ekkert að því að éta 
kjúkling sem hefur verið alinn við 
ömurlegar aðstæður. Það er slík 
firring sem ég vildi sporna gegn 
með laginu.“ 

(Brot)
Yst í norðri 
eru nætur bjartar um sumarmál.
En nú ríkir vetur og nístings-
kuldi
svo næðir í okkar sál. 

Þeir ættleiða hvali, þeir ofsækja 
mig
og ekkert á jörðu fær heift þeirra 
hamið.
Því ber ég nú í huga mér harm 
og hjartað sundur kramið 

Hér höfum við lifað og háð okkar 
stríð,
harðsótt var lífsbjörg sem mót-
aði þjóð.
Náttúran sjálf hún samdi okkar 
kjör
með sáttmálans innsigli roðið í 
blóð

Svona hefur það verið
og væri um alla tíð
ef grænir friðarspillar 
ei gerðu að okkur hríð

Ég bið minnar auðmjúku bænar: 
Eilífi andi gefðu okkur grið fyrir 
grænum frið.

Á öldungis frábærum tónleikum 
Þursaflokksins í Þjóðleikhúsinu 
árið 1980 kom fram eins konar 
deild innan flokksins sem flutti 
pönkað lag við texta eftir Jónas 
Árnason: Jón var kræfur karl og 
hraustur. Fyrir pönkdeild Þursa-
flokksins fór Tómas Tómasson 
bassaleikari sem kyrjaði þennan 
texta af miklum móð og skaut jafn-
framt inn hugleiðingu eftir séra 
Árelíus Níelsson.

„Það var til annað lag við þenn-
an texta, að ég held erlent, en ég 
skrifaði nú þetta pönklag á sjálfan 
mig,“ segir Tómas.

Hann kímir þegar hann er 
spurður um hvort þessi söngur 
geti talist innlegg í hvalveiðimálin 
öll. „Þarna er náttúrlega hvalur að 
veiða mann en ekki öfugt. Þetta er 
andlag í rauninni. Og svo óheppinn 
er hvalurinn að mannófétið slapp 
út aftur.“

Tómas segir þetta skemmtileg-
an texta og í honum sé góð hrynj-
andi sem hentar vel til söngs. 
Sjálfur hefur Tómas engar sér-
stakar meiningar í tengslum við 
hvalveiðarnar. Segist vera lítið 
gefinn fyrir hvalkjötið sjálfur.

„Ég hef svo sem ekkert á móti 
því að aðrir narti í þetta. En er 
ekki viss um að mjög sniðugt sé 
að fara að veiða þetta aftur – allir 
á móti okkur og þetta gæti orðið 
dýrt áróðursstríð. En ég hef ekk-
ert á móti því í prinsippinu að 
hvalur sé veiddur frekar en að 
slátrað sé nauti eða lambi. Held 
samt að betur væri heima setið.“

(Brot)
Og þegar Jón á sjónum hafði 
hamast ár og síð,
hann útbyrðis á hausinn stakkst í 
stormasamri tíð,
og þar var fyrir gamall hvalur 
gráðugur og stór,
og Jón í gegnum kok hans alveg 
oní magann fór.
Jón var kræfur karl og hraustur.
Sigldi um hafið út og austur.
Jón var kræfur karl og hraustur.
Hann var sjómaður í húð og hár.

Talað:
Já, kæri sonur, hafið býr yfir 
hundrað hættum,
en mundu að pabbi þinn, flytur 
þér hljóða bæn
yfir sæinn … 1, 2, 1, 2, 3, 4

Og hvalurinn í burtu synti með 
sinn morgunverð,
og stefnu tók á ballarhaf á 15 
mílna ferð,
en Jón til baka aftur ruddist út úr 
gini hans,
og þakkaði fyrir samveruna og 
sagði „farvel Frans“.

F
réttablaðið talaði við 
nokkra listamenn sem 
hafa nálgast þetta álita-
efni með sínum hætti. Í 
þeim þremur dæmum 
þar sem sungið er um 

hval og hvalveiðar er að finna 
bæði skoðanir með og á móti. Í 
mergjaðasta bragnum, Jón var 
kræfur karl og hraustur, er reynd-
ar engin sérstök afstaða tekin til 
þess hvernig hátta beri veiðum. 
Heldur lagt út af sögu sem finna 
má í Gamla testamentinu um 
Jónas í hvalnum: „Þar var fyrir 
gamall hvalur, gráðugur og stór. 
Og Jón í gegnum kok hans alveg 
ofan í maga fór.“

Enginn þarf að velkjast í vafa um 
afstöðu Bubba Morthens þegar 
hvalveiðarnar eru annars vegar. 
„Í dögun sefur spegill hafsins, 
kjölur býr til sár. Skutullinn býður 
komu hvalsins, klýfur loftið kald-
ur nár.“ Svona hljóma upphafsorð 
lagsins Er nauðsynlegt að skjóta 
þá? sem Bubbi gerði vinsælt árið 
1987. Var það að finna í mynd Frið-
riks Þórs, Skytturnar, sem fjallaði 
um tvo hvalveiðimenn sem kom-
ust í hann krappan í Reykjavík.

Bubbi er afdráttarlaus að vanda 
í samtali við Fréttablaðið. Segir 
það ekkert annað en forheimsku 
að Íslendingar séu að hefja hval-
veiðar á nýjan leik. 

„Málið er að mínusinn er stærri 
en plúsinn. Þetta er ofsalega ein-
falt. Jú, jú, ef menn vilja drepa 
hval þá drepa þeir hval. En hver 
er akkur þjóðarinnar í að drepa 
hval þegar samfélag þjóðanna er í 

Sungið um hvalinn 
og hvalveiðar
Umræðunni um hvalveiðar Íslendinga er hvergi 
nærri lokið. Maður saknar þess oft að listamenn 
láta ekki í sér heyra um álitaefni samtímans. En 
þegar hvalveiðar eru annars vegar kemur hið 
gagnstæða í ljós, en um þetta fyrirbæri hafa þeir 
Bubbi Morthens, Helgi Björns og Tómas Tómas-
son Stuðmaður sungið af lífi og sál. 

PANTAÐU NÚNA HJÓLHÝSIÐ FYRIR VORIÐ
VIÐ TÖKUM VAGNINN ÞINN UPP Í NÚNA
ÞÚ GETUR SÉRVALIÐ BÚNAÐ OG LITI
AUKAHLUTAPAKKI AÐ
VERÐMÆTI 100.000 KR. FYLGIR
EF PANTAÐ ER FYRIR 25. NÓV. 

Árgerð 2007

helgina 4.-5. nóvember
FRUMSÝNING

Opið laugardag 12:00-16:00 og sunnudag 13:00-17:00





Mér finnst ég hafa 
verið í óþarflega 
miklu stuði á síðum 
blaðanna undan-
farnar vikur og 
finnst nú vera kom-
inn tími á gott 
tuð. 
Ég hef nú ávallt 

reynt að tileinka mér 
jákvætt hugarfar og 

brosi iðulega breiðu brosi fram-
an í heiminn. Suma daga er þó 
ekki annað hægt en fleygja Poll-
ýönnu öfugri út um dyrnar og 
tæma úr koppnum á eftir henni.

Flestir þeir sem setið hafa 
með mér í bíl fara ekki varhluta 
af því að ég er nú hreint engin 
Pollýanna þegar kemur að 

umferðinni. Enda er umferðar-
menningin á Íslandi, gatnaskipu-
lag og vegaframkvæmdir efst á 
lista mínum yfir þau atriði sem 
ég algjörlega hata. Fast á hæla 
umferðarfýlunnar kemur svo 
morgunfýlan. Mér finnst fárán-
legt og ómanneskjulegt að skikka 
mann til að hefja vinnu eða önnur 
störf fyrir klukkan ellefu á dag-
inn. Væri ég teiknimyndafígúra, 
væri þrumuský yfir mér með 
eldingum og tilheyrandi fyrstu 
tvo þrjá tímana af deginum.

Tölvur eru síðan eitthvað sem 
endanlega gera út af við mig. 
Tölvuforrit sem vinna hægar en 
ég, frjósa svo og fleygja í mig 
villumeldingum eru minn versti 
óvinur og geta eyðilagt fyrir mér 

heilu dagana. Fólk sem segir mér 
svo að opna og loka kerfinu eða 
endurræsa tölvuna við slíkar 
aðstæður snertir á afar fúla og 
hreint brjálaða taug. 

En umfram allt annað sem 
ömurlegt er, verra en það versta 
sem þið getið ímyndað ykkur, 
toppurinn á því sem viðbjóður 
telst og ég gjörsamlega hata af 
öllum líkama og hreinni sál, er 
lagið Just The Way You Are með 
Billy Joel. En það lag hratt ein-
mitt þessum ágæta pistli af stað.

En fyrir utan allt þetta þá er 
ég ljúf sem lamb. Mikið vona ég 
að þið eigið yndislega helgi, að 
því gefnu að þið þvælist ekki 
fyrir mér í umferðinni eða eruð 
Billy Joel.

30 klassísk lög með flytjendum

á borð við Marvin Gaye

John Lennon, U2, David Bowie,

Tom Jones, Madonna og fleiri.

NÝJASTI

SINGSTAR
NÝJASTI

SINGSTAR

9.
HVER

VINNUR!

Sendu SMS BTC VST

á 1900 og þú gætir unnið!

Aðalvinningur er:

PS2 + Singstar Legends

Vinningar eru:

Singstar, aðrir leikir

DVD myndir og fleira
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ÍSÖLD 2
SJÁÐU MYNDIN

2.999
PS2

2.299
Eftirlætishetjurnar eru mættar til
leiks á ný. Manni, Lúlli, Dýri og Skrotta
þurfa að flýja úr dalnum til að komast
hjá vandræðum, en vandræðin láta
auðvitað ekki á sér standa á ferða-
laginu. Það hitnar svo sannarlega í 
kolunum hjá þessum bráðskemmtilega
hópi á meðan hitastigið
í umhverfinu hækkar stöðugt.

SPILAÐU LEIKINN



! kl. 20.00
Sýningin Uncertain States of 
America verður opnuð í Lista-
safni Reykjavíkur Hafnarhúsi. 
Rúmlega fjörutíu af fremstu 
samtímalistamönnum Banda-
ríkjanna eiga verk á sýningunni. 
Listamaðurinn Mika Tajima 
fremur gjörning á opnuninni.

Í Smiðjunni Listhúsi í Ár-
múla 36 í Reykjavík er nú 
sýning á verkum Sigurðar 
Sigurðssonar málara en í 
ár eru níutíu ár liðin frá 
fæðingu hans.

Sigurður var fæddur árið 1916. 
Hann fór til náms við Listaháskól-
ann í Kaupmannahöfn þremur 
árum eftir menntaskóla 1939 og 
hafði þá lokið cand phil. prófi frá 
Háskóla Íslands. Þar dvaldi hann 
öll stríðsárin og sneri heim í miðj-
an slag afstrakt-expressjónismans. 
Hér voru menn á borð við Kjarval 
og Ásgrím í mestum metum, en 
byltingarsveit afstraktmanna var 
tekin að hræra öldur í heldur 
ládauðu samfélagi listanna.

Sigurður fylgdi eldri skólum, 
lagði áherslu á landslagsmálverk-
ið, kyrralífsmyndir og bæjarmót-
íf. Hann var með afkastamestu 
portrettmálurum landsins um ára-
tugi. Þá hafði hann ekki minnst 
áhrif sem yfirkennari Handíða- og 
myndlistarskólans sem svo hét en 
þar kenndi hann um áratuga skeið. 
Hann hélt sýningar í Listamanna-
skálanum og eina í Neskaupstað 
1947, 1953 og 1960, en þá kom 
langt hlé í sýningarhald hans uns 
efnt var til stórsýningar á verkum 
hans 1987 í Listasafni Kópavogs 
en þar átti hann heimili um ára-
tuga skeið. Hann var forvígismað-
ur íslenskra myndlistarmanna um 
áratuga skeið.

Sigurður fór ekki hátt með 
starfa sinn. Ekkert sérrit er til um 
verk hans og þátt í íslenskri mynd-
list, fyrr en nú að Smiðjan hefur 
gefið út lítið snoturt kver sem 
rekur efni frá sýningunni sem nú 
er uppi.

Sýningin er sett saman af 22 
verkum sem öll eru úr dánarbúi 
Sigurðar. Fósturdóttir Sigurðar og 
konu hans Önnu Kristínar, er að 
flytja til útlanda og vill að verk 
hans verði hér eftir hjá þeim sem 

kunna að meta þau. Öll eru þau til 
sölu og er verð frá 120 þúsundum 
upp í 1,1 milljón. Mörg verkanna 
eru þegar seld.

Talað er um Sigurð sem beinan 
arftaka akademíunnar í evrópskri 
myndlist þar sem grunneigindir 
hefðar eru í hávegum hafðar. Ungu 
fólki okkar daga eru slíkar hug-
myndir fjarlægar, enda verður 
þeim ekki beitt af viti fyrr en menn 
komast til þroska. Fyrst verða 
menn tvítugir og svo kemur þrosk-

inn sagði mætur lærimeistari í 
Reykjavík á síðustu öld. Sigurður 
lét könnun sinni um málverkið ekki 
lokið þó hann settist í helgan stein. 
Á sýningunni má sjá fróðlegt yfir-
lit um feril hans: mannamyndir, 
stemningar úr bæjum, kyrralífs-
myndir og afstrakt sem hann vann 
á sjöunda áratugnum. Áhugasamir 
um myndlist ættu að kynna sér 
þessa smekklegu sýningu sem 
hangir uppi í Ármúlanum næstu 
vikur.

Sýning myndlistarmannsins Hall-
dórs Ásgeirssonar „Hrauntákn“ í 
sýningarýminu Gallerí Dvergi 
hefur verið framlengd. Sýningin 
var opnuð hinn 20. október í tengsl-
um við grasrótarsýninguna Sequ-
ences. Halldór mun fremja gjörn-
ing í sýningarrýminu í dag kl. 18. 
og annan laugardag.

Sýningarýmið Gallerí Dvergur 
er í kjallara bakhúss að Grundar-
stíg 21 í Þingholtunum. Dvergur 
hefur verið starfræktur í nokkra 
mánuði á ári síðan 2002 og hafa 
verið haldnar þar alls 18 einkasýn-
ingar  innlendra sem og erlendra 
listamanna, svo og tónleikar og 
vídeósýningar.

Ókeypis er inn og allir eru vel-
komnir.

Hrauntákn

Höll ævintýranna

Myndlistarmaðurinn Curver Thor-
oddsen sýnir nektarverk sitt „Án 
titils“ í galleríi Boxi á Akureyri. 
Verkið er aðeins flutt nú um helg-
ina.

„Þetta er fyrsti nektargjörning-
urinn minn en þetta er viðfangs-
efni sem er dálítið tengt verki sem 
ég gerði fyrir 30 ára yfirlitssýning-
una mína í febrúar,“ segir Curver. 
„Þetta er svona nokkurn veginn 
mitt á milli þess að vera innsetning 
eða gjörningur, reyndar mætti 
kalla þetta ógjörning því ég geri 
ekki neitt – ég verð alveg meðvit-
undarlaus á meðan á þessu stend-
ur.“

Curver hefur snúið sólar-
hringnum við og mun nota svefn-
lyf til þess að ná fram þessu með-
vitundarleysi. „Það er mjög 
mikilvægt því ég er ekkert að 
þykjast. Það er meiri sannleikur í 
þessu ef maður er hreinlega varn-
arlaus. Þetta er það sem það er. Ég 
hef líka forðast að láta mikið uppi 
með mínar eigin pælingar. Þess 
vegna heitir verkið „Án titils“ því 
það vísar ekki til neins annars – 
fólk getur nálgast þetta á eigin 
forsendum, næstum eins og tóman 
striga.“

Þetta persónulega verk kannar 
því hvernig er að vera inni í her-
bergi með rænulausum allsberum 
manni og Curver bendir á að ýmiss 
konar tengingar komi í ljós og fólk 
þurfi alls ekki að vera feimið að 
mæta. Hann muni til dæmis ekki 
vita neitt af áhorfendunum.

Ógjörningur

Rangt var farið með tímasetningu 
tónleika í Dómkirkjunni í Frétta-
blaðinu í gær. Tónleikar á kirkju-
loftinu voru sagðir fara fram í 
dag en hið rétta er að þeir verða 
ekki fyrr en á morgun, sunnudag. 
Eru lesendur blaðsins beðnir vel-
virðingar á mistökunum.

Tónleikarnir bera yfirskriftina 
„Okkur til gleði og Guði til dýrð-
ar“ en á efnisskránni er tónlist 
frá 16. og 17. öld úr handritum og 
útgáfum frá Hólum í Hjaltadal og 
einnig þjóðlög úr safni séra 
Bjarna Þorsteinssonar. Bæði er 
um að ræða sálma og guðsorð en 
einnig veraldlegan kveðskap og 
danslög.

Þar eru Hólabækurnar 1589 og 
1619 veigamestar, en einnig eru 
lög tekin úr Grallaranum. Nokkur 
lög fyrirfinnast eingöngu í Mel-
ódía-handritinu frá um 1650 en 
önnur eru til í nokkrum útgáfum 
Má segja með nokkurri vissu að 
mörg þessara laga séu aftur úr 
kaþólskum sið. 

Undir sönginn verður leikið á 
forn hljóðfæri sem notuð voru 
hér á landi á miðöldum og síðar. 
Þar er veigamest langspilið en 
einnig verður leikið á symfón, 
saltara og trommu. 

Flytjendur eru þau Marta Guð-
rún Halldórsdóttir, Sigursveinn 

Magnússon og Örn Magnússon. 
Að sögn flytjenda telja þeir sig 
vera komnir niður á það krydd 
sem hæfi þessum lögum hvað 
best, en það er bundið í hljómi 
áðurnefndra hljóðfæra.

Tónleikarnir hefjast kl. 17 á 
morgun.

Leikið á langspil og saltara

Metsölu-
bókin Á ég 
að gæta 
systur
minnar?
eftir Jodi 
Picoult
segir á 
áhrifamik-
inn hátt frá 
fjölskyldu
sem glíma 
þarf við 
langvinn

veikindi. Systirin Anna er ekki 
veik en hún gæti allt eins verið 
það því frá þrettán ára aldri 
hefur hún gengist undir fjölda 
aðgerða til þess að gefa eldri 
systur, Kate, mergstofnfrumur 
svo hún geti tekist á við hvít-
blæði. Saga þessi vekur upp 
margar siðferðisspurningar um 
hvað það þýðir að vera gott 
foreldri, góð systir eða góð 
manneskja.

Forlagið Skrudda gefur bókina 
út en þýðandi hennar er Ingunn 
Ásdísardóttir.

Ný þýðing 
Silju
Aðalsteins-
dóttur á 
hinni
klassísku
sögu Emily 
Brontë,
Wuthering 
Heights,
kemur út 
undir
samnefnd-
um titli hjá forlaginu Bjarti. 
Wuthering Heights er meðal 
frægustu skáldsagna enskra 
bókmennta og kemur enn út í 
mörgum útgáfum á ári hverju 
þótt hún sé að verða 160 ára. 
Frásagnarháttur hennar þykir 
enn nýstárlegur og persónurnar 
og örlög þeirra verða lesendum 
ógleymanleg en þar segir af 
eftirminnilegum ástum og 
örlögum ævintýramannsins 
Heathcliffs og óðalsbóndadóttur-
innar Cathy Earnshaw.

Bjartur gefur einnig út bókina 
Brestir í Brooklyn eftir Paul 
Auster. Sögumaður þessarar
áhrifaríku og heillandi skáldsögu 
er Nathan Glass, tæplega 
sextugur fráskilinn tryggingasali 
sem má muna sinn fífil fegurri. 
Hann er með krabbamein og 
flytur í upphafi frásagnarinnar á 
æskuslóðir sínar í New York og 
ætlar þar að bíða dauðans. Fyrir 
tilviljun rekst Nathan á ung-
an systurson sinn, Tom 
Wood, efnilegan doktorsnema
sem farið hefur út af sporinu og 
virðist sömuleiðis vera að bíða af 
sér lífið. Þeir frændur endurnýja 
sín fyrri kynni og fyrr en 

varir hefur
tilvera þeirra 
og fjölda 
annars fólks 
í kringum þá 
tekið
ófyrirsjáan-
lega stefnu. 

Þýðandi
er Jón Karl 
Helgason.



SLOGGI TILBOÐ

Leikskáldið Þórdís Elva Þorvalds-
dóttir Bachmann var hlutskörp-
ust í leikritunarsamkeppni Borg-
arleikhússins og Spron, „Sakamál 
á svið“ en verðlaun voru veitt á 
dögunum.  Alls voru sex verk 
valin úr hópi þrjátíu og einnar 
hugmyndar að sakamálaleikverk-
um sem send voru inn í keppnina 
en höfundar þessara sex verka 
fengu fjóra mánuði til að fullvinna 
þau.

Nefnd,  skipuð Bjarna Jónssyni 
leikskáldi, Guðjóni Pedersen leik-
hússtjóra, Jóhannesi Helgasyni 
menningarfulltrúa Spron, Jórunni 
Sigurðardóttur útvarpskonu og 
Steinunnar Knútsdóttur, listræns 
ráðunauts Borgarleikhússins, 
valdi síðan þrjú verðlaunaverk. 
Vinningsverkið fer á fjalir  Borg-
arleikhússins á næsta leikári og 
útvarpsleikhúsið tekur annað 
verk til flutnings. Hin fjögur 
verkin verða leiklesin í Borgar-
leikhúsinu á sunnudagskvöldum í 
nóvember og eru allir velkomnir 
á lestrana. 

Útvarpsleikhúsið mun í sam-
starfi við Borgarleikhúsið taka 

upp lestrana og gefa þá út á svo-
kölluðu „podcast“ en það er frítt 
niðurhal af vefnum beint á mp3 
spilara.

Í umsögn dómnefndarinnar 
kom fram að verk Þórdísar Elvu, 
„Fýsn“, væri vel skrifað leikverk, 
viðfangsefni þess „viðkvæmt en 
textinn spennandi og áleitinn og á 
ýmsan hátt afar heillandi“. Þar 
væri enn fremur á ferð „þroskað 
spennuverk sem býður upp á 
flókna og spennandi fléttu og full-
burða persónur“.

Í öðru sæti hafnaði leikritið 
Net eftir Guðmundur Brynjólfs-
son leikhúsfræðing en í því þriðja 
verk Jóns Halls Stefánssonar, 
Mótleikur, en það verður flutt í 
Útvarpsleikhúsinu þegar fram 
líða stundir.

Auk þeirra hlutu mæðginin 
Gunnar Hrafn Jónsson blaðamað-
ur og Jónína Leósdóttir leikskáld, 
Guðmundur Kr. Oddsson leik-
skáld og nemi, og leiklistarnem-
inn Snæbjörn Brynjarsson viður-
kenningu fyrir verk sín.

Sakamálin á svið

Kammersveit Reykjavíkur gerir 
víðreist um þessar mundir og 
heldur þrenna tónleika í Stykkis-
hólmi, Ísafirði og á Húsavík og 
flytur verk eftir Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson og Franz Schu-
bert.

Sex félagar úr sveitinni halda 
tónleika í Stykkishólmskirkju kl. 
17 í dag, þau Rut Ingólfsdóttir, 
fiðla og listrænn stjórnandi sveit-
arinnar, Sigurlaug Eðvaldsdóttir, 
fiðluleikari, Þórunn Ósk Marinós-
dóttir víóluleikari, Sigurður 
Bjarki Gunnarsson sellóleikari, 
Hrafnkell Orri Egilsson sellóleik-
ari og Anna Guðný Guðmunds-
dóttir, píanóleikari.

Á morgun heldur sveitin tón-
leika í Hömrum, sal Tónlistar-

skólans á Ísafirði kl. 15 en að end-
ingu verður leikið á Húsavík 
mánudagskvöldið 6. nóvember kl. 
20 í sal Borgarhólsskóla.

Á efnisskrá tónleikanna 
þriggja eru Strengjakvintett 
Schuberts í C-dúr op. 163, sem oft 
er nefndur drottning kammer-
verkanna sökum hversu fallegur 
hann þykir, og píanótríó í a-moll 
eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 
annað tveggja píanótríóa sem 
Sveinbjörn samdi á sínum ferli og 
eru að öllum líkindum þau hin 
fyrstu sem Íslendingur hefur 
samið.

Allt frá stofnun árið 1974 hefur 
Kammersveit Reykjavíkur  átt 
fastan sess í íslensku tónlistarlífi. 
Sveitin hefur staðið fyrir reglu-

legum tónleikum í Reykjavík en 
einnig haldið tónleika víða um 
land, og farið í ótal tónleikaferðir 
víða  erlendis. Mikilvægur liður í 
starfi Kammersveitarinnar, allt 
frá upphafi, hefur verið rækt við 
frumflutning og upptökur á 
nýjum íslenskum tónverkum. 
Kammersveitin hlaut Íslensku 
tónlistarverðlaunin 2003 fyrir 
geisladiska sína með Branden-
borgarkonsertum Bachs.

Tónleikarnir þrír eru liður í 
verkefninu „Tónleikar á lands-
byggðinni“ á vegum F.Í.T. og FÍH 
með styrk úr Tónlistarsjóði. Verk-
efni þetta hefur verið við lýði, 
með hléum, frá árinu 1982 en um 
þrjátíu samstarfsaðilar víða um 
land koma að því.

Kammersveit á tónleikaferð



Þjóðleikhúsið opnar nýtt leikrými 
í dag svonefnda Kúlu, sem er helg-
að ungum áhorfendum og nýrri 
leikhúsreynslu. Kúlan er þar sem 
áður var Litla svið Þjóðleikhúss-
ins.

Eitt af hlutverkum Þjóðleik-
hússins er að stuðla að leikhús-
uppeldi barna. Lengi hefur skort 
stað í húsinu sem helgaður væri 
börnum, þótt barnasýningar hafi 
frá upphafi verið stór hluti af 
verkefnaskrá hússins. Þá hefur 
leikhúsinu ekki verið fært að 
halda úti virkum leikferðum í 
skóla nema einstaka ár. Það er því 
mikilvægur áfangi í rekstri húss-
ins þegar þar er komið svið sem 
helgað er börnum.

Í tilkynningu frá Þjóðleikhúsi 
segir svo: „Kúlunni er ætlað að 
vera tilraunasvið helgað leiklist-
aruppeldi. Þar mun leikhúsið 
kynna ungum áhorfendum leik-
húsið með smábarnasýningum og 
smærri barna- og unglingasýning-
um. Í Kúlunni munu einnig áhorf-
endur á öllum aldri geta öðlast 
nýja leikhúsreynslu, og meðal 
annars kynnst leikhúsinu á nýjan 
hátt í gegnum brúðuleiksýningar 
af ýmsu tagi. 

Kúlan er í sama húsi og sýning-
arrýmið Kassinn, í Íþróttahúsi 
Jóns Þorsteinssonar við Lindar-
götu 7. Kassinn og Kúlan eru hvort 
um sig vettvangur tilrauna á sviði 
leiklistar, þar sem bæði leikhús-
fólk og áhorfendur nálgast leik-
húsið á nýjan hátt.

Vígslusýning Kúlunnar verður 
Umbreyting – Ljóð á hreyfingu, 
brúðuleiksýning Bernds Ogrodnik 
sem er einkum ætluð fullorðnum. 
Umbreyting var frumsýnd á Lista-
hátíð í Reykjavík á liðnu vori. 

Gullfalleg sýning samsett úr 
fjölda fínstilltra atriða og leiðir 
vel í ljós hvílík tök Ogrodnik hefur 
á list sinni. 

Eftir áramót verður sýning 
fyrir yngstu áhorfendurna í Kúl-
unni, brúðusýning Bernds um 
Pétur og úlfinn. Sýningin er byggð 
á samnefndri sögu og tónverki 
Sergeis Prokofiefs, sem tónskáld-
ið samdi í þeim tilgangi að kenna 

börnum að skilja og njóta tónlist-
ar. 

Í sýningunni birtist okkur þetta 
óviðjafnanlega ævintýri mynd-
rænt með aðstoð handútskorinna 
leikbrúða sem Bernd stjórnar af 
sinni alkunnu snilld.

Í tengslum við skákmaraþon sem 
nú stendur yfir í Kringlunni er 
efnt til ljósmyndasýningar þar 
sem gefur að líta myndir frá 
Grænlandi.

Forsprakki Taflfélagsins 
Hróksins, Hrafn Jökulsson, hefur 
setið við taflborðið frá því í gær-
morgun en hann ætlar sér að tefla 
í 40 klukkustundir og ljúka um 250 
skákum. Tilgangur þessa mara-
þons er að vekja athygli á starfi 
Hróksins og félaga á Grænlandi, 
einkum meðal yngstu kynslóðar-
innar, en þar hafa Hróksmenn 
meðal annars staðið fyrir 
skákkennslu.

Áheitum hefur verið safnað og  
verða þau notuð til að fjármagna 

leiðangur Hróksins til Austur-
Grænlands í nóvember.

Á sýningunni eru glæsilegar 
myndir af stórbrotinni náttúru-
fegurð Grænlands sem og myndir 
úr félagsstarfi Hróksins og gefst 
gestum  og gangandi tækifæri á að 
að kaupa myndirnar og mun ágóði 
þeirra renna óskertur í Græn-
landssjóð Hróksins og Kalaks. 
Hrókurinn stendur fyrir maraþ-
oninu í samvinnu við Vodafone, 
Kalak, vinafélag Íslands og Græn-
lands, Kátu biskupana,  Skák-
íþróttafélag stúdenta við Háskól-
ann í Reykjavík, Pallaklúbbinn,  
Vin og Fjölni. 

Ljósmyndasýning frá Grænlandi

Þriðju kammertónleikarnir í 
Kristalstónleikaröð félaga úr Sin-
fóníuhljómsveit Íslands fara fram 
í Listasafni Íslands síðdegis í dag. 

Þar leikur Áshildur Haralds-
dóttir flautuleikari ásamt slag-
verksleikurunum Steef van Oos-
terhout,  Frank Aarnink, Árna 
Áskelssyni, Jorge Renes López, og 
Kjartani Guðnasyni undir stjórn  
Eggerts Pálssonar. 

Áshildur útskýrir að efnisskrá 
tónleikanna samanstandi af 
draumaverkefnum hljóðfæraleik-
aranna. Sjálf leikur hún aðeins í 
einu verkanna, Suite en Concert 
eftir André Jolivet. „Það er verk 
fyrir flautu og fjóra slagverksleik-
ara, einkar fjörlegt og öflugt 
verk,“ segir hún. „Það eru miklar 
andstæður í því en tónskáldið leit-
aði aftur til upprunans. Verkið er 
samið 1965 en á þeim tíma var 
nútímatónlist mjög ströng og 
reglubundin en  Jolivet var upp-
reisnarseggur sem fór alltaf eigin 
leiðir en í þessu verki leitar hann 
aftur í frummennskuna,“ útskýrir 
Áshildur. 

Slagverksleikararnir leika á 
fjölda hljóðfæra og Áshildur árétt-
ar að úr því verði mikið sjónarspil. 
„Þetta eru stuttir tónleikar en ég 
held að krakkar gætu til dæmis 

haft mjög gaman að því að sjá og 
heyra í öllum þessum hljóð-
færum.“

Að sögn Áshildar  er þetta verk 
í miklu uppáhaldi hjá þeim öllum 
en þar sem það sé þungt í vöfum 
og falli ekki vel inn í hefðbunda 
efnisskrá hljómsveitarinnar láta 
þau draum sinn rætast nú og leika 

það á kammertónleikunum enda 
sé þar kjörið tækifæri til að leika 
uppáhalds verkin þeirra.

Á efnisskránni eru einnig slag-
verksverk eftir Steve Reich og 
Astor Piazzolla.

Tónleikarnir fara fram í Lista-
safni Íslands við Fríkirkjuveg og 
hefjast kl. 17.

Þriðju Kristalstónleikarnir

         

      



Myndlistarkonan Alice Olivia 
Clarke sýnir mósaíkverk sín á efri 
hæð skemmtistaðarins Café Oli-
ver á Laugavegi. Myndirnar eru 
unnar í tengslum við innsetningu 
hennar sem þegar prýðir staðinn 
en listamaðurinn kennir sýning-
una við „Take away“ því líkt og 
gestir geta tekið með sér mat af 
veitingahúsum geta þeir einnig 
notið andrúmsloftsins á staðnum 
og síðan tekið listina með sér 
heim.

Uppistaðan í verkum Alice eru 
steinflísar með mismunandi áferð 

sem hún sker eða brýtur en þeim 
blandar hún oft saman við stein-
völur héðan og þaðan.

Alice Clarke hefur verið búsett 
hér á landi frá 1993 og haldið 
fjölda sýninga, verk hennar má til 
dæmis sjá í Bókasafni Hafnar-
fjarðar og á veitingahúsinu Vega-
mótum við Vegamótastíg.

Sýningin er opin á þjónustu-
tíma skemmtistaðarins en í dag 
verður formleg opnun milli kl. 13 
og 16. Listakonan verður á staðn-
um og spjallar við gesti. Sýningin 
stendur til 1. desember. 

List til að taka með

Tímarit Þjóðvinafélagsins, And-
vari, er komið út. Þetta er 131. 
árgangur og er 
Gunnar Stef-
ánsson rit-
stjóri. Í ritinu 
er ritgerð um 
ævi og feril 
Eysteins
Jónssonar
eftir Ingvar 
Gíslason,
fyrrv. þing-
mann og 
ráðherra, en 
hann var Eysteini handgeng-
inn á síðustu áratugum í lífi 
Eysteins. Hjalti Hugason guð-
fræðingur birtir umfjöllun um 
skáldskap Snorra Hjartarsonar. 
Sigurborg Hilmarsdóttir ritar ald-
arminningu Stefáns Jónssonar. 
Sveinn Einarsson segir frá svið-
setningu sinni á Hamlet á Akur-
eyri árið 2002. Steinunn Inga Ótt-
arsdóttir fjallar um ferðabók 
Tómasar Sæmundssonar og 
Ármann Jakobsson tekur fyrir þá 
miklu opinberu umfjöllun sem 
varð um Hannes Hafstein á liðnu 
ári. Heftið er 180 síður.

Ævi Eysteins

Nýlega var auglýst eftir umsókn-
um um Eyrarrósina 2007, viður-
kenningu til framúrskarandi 
menningarstarfs á landsbyggðinni 
og rennur umsóknarfrestur út 13. 
nóvember. Verðlaun verða afhent 
verður í þriðja sinn í janúar 2007. 
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði hlaut 
fyrstu Eyrarrósina, sem afhent 
voru árið 2005 og Eyrarrósina 
2006 hlaut LungA, listahátíð ungs 
fólks, Austurlandi. 

Úthlutunarnefnd tilnefnir þrjú 
verkefni úr hópi umsækjenda og 
hljóta þau öll sérstaka kynningu. 
Eitt þeirra hlýtur Eyrarrósina, 
verðlaunafé kr. 1.500.000 og verð-
launagrip eftir Steinunni Þórar-
insdóttur, til eignar. Hin tvö hljóta 
kr. 200.000 viðurkenningu og öll 
verkefnin fá flugferðir með Flug-
félagi Íslands.

Viðurkenningin Eyrarrósin á 
rætur sínar í samningi sem Lista-
hátíð í Reykjavík, Byggðastofnun 
og Flugfélag Íslands gerðu árið 
2004 um eflingu menningarlífs á 

landsbyggðinni. Markmiðið með 
samningnum er að stuðla að auknu 
menningarlífi á landsbyggðinni, 
auka kynningarmöguleika ein-
stakra sveitarfélaga og lands-
hluta, gefa íbúum landsins kost á 
afburða alþjóðlegum listviðburð-
um og skapa sóknarfæri á sviði 
menningartengdrar ferðaþjón-
ustu.

Verkefnisstjórn Eyrarrósar-
innar, skipuð forstjóra og stjórn-
arformanni Byggðastofnunar og 
stjórnanda og framkvæmdastjóra 
Listahátíðar í Reykjavík, tilnefnir 
og velur verðlaunahafa úr hópi 
umsækjenda, en umsækjendur 
geta verið m.a. stofnun, safn, tíma-
bundið verkefni eða menningar-
hátíð.

Viðurkenningin verður veitt í 
janúar 2007. Verndari Eyrarrósar-
innar er Dorrit Moussaieff for-
setafrú. Allar nánari upplýsingar 
um Eyrarrósina eru á heimasíðu 
Listahátíðar í Reykjavík, www.
listahatid.is

Eyrarrós í hnappagat
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Spennusagan Skuggahirð-
ir eftir G.P. Taylor er 
komin út hjá forlaginu 
Hljóðbók.is. Sögusviðið er 
England á 18. öld. Obadiah 
Demurral er sóknarprest-
ur en líka skuggahirðir 
því hann talar við hina 
dauðu. Hann stjórnar íbú-
unum í þorpunum Peak og 
Thorpe af mikilli hörku. 
Nú er það ekki lengur nóg fyrir 
hann heldur vill hann ná yfirráð-
um yfir öllum heiminum. Dem-
urral svífst einskis í þeirri baráttu 
og verður sér úti um vopn sem 
getur fengið Guð og englana til að 
hlýða honum. 

Vinirnir Tómas, Kata og 
Rapha dragast inn í æsi-
spennandi baráttu milli 
góðs og ills. Furðulegar 
verur eru á sveimi og dul-
arfullir atburðir gerast. 
Óvíst er hvort smyglaran-
um Jakobi Crane sé treyst-
andi og hvort þau nái um 
borð í skip hans í tæka tíð.

 Þessi fyrsta bók G.P. 
Taylor er spennubók fyrir alla ald-
urshópa. Hún hefur selst í yfir 
milljón eintökum og verið þýdd á 
32 tungumál. Bókin var tuttugu 
vikur á metsölulista í Lundúnum 
og í New York fór hún í efsta sætið. 
Herdís Hallvarðsdóttir þýddi.

Talað við handanheima

Lau. Uppselt 4. nóv
Sun. Uppselt 5. nóv
Fim. Aukas. upps.9. nóv
Fös. 10. nóv
Lau. 11. nóv
Lau. 18. nóv
Sun. 19. nóv

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

550 5000
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Bernard Wilhelm og allskyns glingur             best í heimi

Þegar kólna fer á haustin fara flestir að svipast um eftir nýjustu 
tískugallabuxunum og síðbuxum yfirleitt. Stuttbuxur, minipils og 
kvartbuxur fara innst í fataskápinn og mega bíða þangað til vora tekur 
á meðan flíkur sem hylja holdið betur taka völdin. Enda ekkert 
sérstaklega freistandi á köldum og dimmum vetrarmorgni að skella 
sér í minipils. 
Það eru einnig alltaf einhverjar nýjar tískubólur sem skjóta upp 
kollinum á veturna. Nú eru það niðurmjóu og beinu skálmarnar og ef 
maður svipast um og horfir á vegfarendur á götum Reykjavíkur sést 
að flestir strákarnir og stelpurnar hafa lagt útvíðu gallabuxunum og 
fengið sér aðrar með niðurmjóum skálmum. Það tók þó örlítið lengri 
tíma hjá strákunum að taka við sér en þetta er allt að koma hjá 
köppunum. Mér finnst ekkert flottara en strákur í niðurmjóum buxum 
og helst í támjóum skóm og vesti við.
Það eru frændur okkar Svíar sem bera höfuð og herðar yfir alla á
markaðnum hérlendis. Ásamt auðvitað hinu sívinsæla og klassíska 
gallabuxnamerki Diesel sem flestir landsmenn ættu að kannast við. En 
fatnaður frá sænsku merkjunum Cheap Monday og Acne Jeans selst í 
bílförmum um þessar mundir. Það sem mér finnst einnig vera áberandi 
hjá upprennandi tískuljónum eru munstraðar og litríkar gallabuxur. 
Röndóttar, doppóttar, gular og rauðar, það skiptir litlu máli hvaða litur 
það er bara að sniðið sé fallegt og klæðilegt. 

Ég veit það af eigin raun að það er mjög erfitt að kaupa gallabuxur. 
Ef rassvasarnir halla kannski örlítið í vitlausa átt eða saumarnir eru 
skrýtnir eru buxurnar óklæðilegar. Það er líka mjög tímafrekt að fara 
út í búð og kaupa sér gallabuxur. Maður þarf helst að máta öll sniðin og 
fá álitsgjafa með sér, helst ekki karlkyns því þeir segja allt til að 
komast sem fyrst burt frá mátunarklefanum sem þeir forðast eins og 
heitan eldinn. Ef ekki þá þarf maður að teygja sig og beygja í mátunar-
klefanum, einn og sveittur, til að reyna að sjá hvernig maður tekur sig 
út að aftan. Svo getur það einnig algjörlega eyðilagt fyrir manni daginn 
ef maður, allt í einu, kemst ekki lengur í þá stærð sem maður er vanur 
að nota. En ekki örvænta, gallabuxur eru jafnólíkar og merkin eru 
mörg og því ekkert að marka stærðirnar. 

Jæja, þá er bara að taka sér góðan tíma í búðunum og halda af stað í 
könnunar- og mátunarleiðangur.

Buxur heitar á veturna

Þótt við höfum verið að upphefja 
kvenleikann í tískunni upp á síð-
kastið en andstæða þess búin að 
fikra sig upp metorðastigann 
innan tískuheimsins. Það er karl-
mannstíska fyrir konur. Draktir 

eru lengi vel búnar að vera vin-
sælar en þær eru þó alltaf með 
kvenlegu sniði. Þessa dagana eru 
draktirnar að færast meira nær 
jakkafötum í sniðinu. Jakkarnir 
síðari og skyrta, bindi og vesti 
helstu fylgifiskar þessarar tísku. 
Hver man ekki eftir Diane Keaton 
í Woody Allen-myndinni „Annie 
Hall“. Hún vakti mikla athygli í þá 
daga fyrir að vera ávallt í síðbux-
um, skyrtu og vesti. Oft var Keat-
on einnig með hatt og bindi í stíl 
og fékk hún í þá daga misjafna 
dóma enda þótti þessa tíska ný af 
nálinni. Ég mæli hér með að hver 
einasti tískuspekúlant horfi á 
þessa mynd og sjái hversu vel stíl-
istanum eða búningahönnuðinum 
tókst til. 

Vetrartískan þetta árið býður 
upp á margt skemmtilegt fyrir 
þær konur sem vilja klæða sig 
með töffarabrag. Vesti, skyrtur 
með áföstu bindi, jakkafatabuxur 
með víðum skálmum og herraleg-
ir skór með mjórri tá og reimum 
að framan. 

Karlmennskan 
uppmáluð

9.
HVER VINNUR!

TAKTU
ÞÁTT!

AÐEINS

Á PSP

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

SENDU SMS BTC FGT Á 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!

VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

AÐALVINNINGUR

ER PSP TÖLVA

OG GTA!

!

V
in

ni
ng

ar
 v

er
ða

a f
he

nd
ir 

hj
á 

BT
 S

m
ár

al
in

d.
 K

óp
av

og
i. 

M
e ð

 þ
ví

 a
ð 

ta
ka

 þ
át

t  e
rt

u 
ko

m
in

n 
í S

M
S 

kl
úb

b.
 1

4 9
 k

r/
sk

ey
ti

ð.



Fatamerkið Chloe ættu flestir 
tískuspekúlantar að kannast við. 
Vinsældirnar náðu hæstum hæðum 
þegar hin heimfræga Stella 
McCartney hann-
aði fyrir fyrirtæk-
ið og náði það-
þannig að stimpla 
sig ærlega inn í 
tískuheiminn. 
Eftir að Stella fór 
og stofnaði sitt 
eigið fyrirtæki 
var það hönnuð-
urinn ungi Phoebe 
Philo sem tók við 
en nú eru liðin tvö 
misseri síðan hún 
hvarf frá fyrir-
tækinu.

Nú er hins 
vegar stefnuleys-
ið á enda hjá Chloe og hefur ungi 
strákurinn Paulo Melim Andersson 
verið ráðinn yfirhönnuður þar á bæ. 
Paulo er sænskur að uppruna og er 
bæði útskrifaður úr Central Saint 
Martins og London Royal College 
Of Arts. Áður en hann tók við Chloe 
var hann við stjórnvölinn hjá Marni 
tískuhúsinu. 

Paulo er arftaki ekki minni 
hönnuða en Karls Lagerfeld og 
þeirra sem áður voru taldir og er 
fyrsta fatalína Chloe úr hans hönn-
un væntanleg í mars 2007.

Sænskur 
yfirhönnuður 
hjá Chloe

Það eru margir sem kannast 
við andlit Zooey Deschanel en 
koma henni samt ekki alveg fyrir 
sér. Hún er ein þekktasta auka-
leikkona Bandaríkjanna þrátt 
fyrir ungan aldur en Zooey er 
aðeins 26 ára gömul. Hún hefur 
leikið í myndum á borð við Almost 
Famous, Failure to Launch og 
Good Girl og leikið í sjónvarps-
þáttum og tónlistarmyndböndum. 
Núna hefur hún þó fengið kjörið 
tækifæri til að sýna sig og sanna á 

hvíta tjaldinu því Deschanel hefur 
verið ráðin í hlutverk Janis Joplin 
í kvikmynd sem byggð er á ævi 
rokkdrottningarinnar. 

Deschanel er þó engin auka-
leikkona á rauða dreglinum og er 
alltaf hressandi að sjá hana þar. 
Hún er mjög oft í litríkum kjólum 
og er greinilegt að hún fylgist vel 
með tískunni því hún er ávallt 
klædd samkvæmt nýjustu tísku. 

Enginn aukvisi í 
tískunni



Justin Timberlake var val-
inn besti popparinn og besti 
karlkyns tónlistarmaðurinn 
á evrópsku MTV-tónlistar-
verðlaunahátíðinni sem var 
haldin með pomp og prakt 
í Kaupmannahöfn í fyrra-
kvöld. 

Hljómsveitin Red Hot Chili Pepp-
ers frá Los Angeles fékk verðlaun 
fyrir bestu plötuna, hina tvöföldu 
Stadium Arcadium, og Christina 
Aguilera var valin besti kvenkyns 
tónlistarmaðurinn.

Hátíðin var send beint út til sautj-
án landa og heppnaðist með ein-
dæmum vel. Mikil stemning ríkti í 
The Bella Center þar sem verð-
launin voru afhent. Spiluðu þar 
m.a. hljómsveitirnar Muse og 
Lordi frá Finnlandi sem lauk 
kvöldinu. Auk þess safnaðist mik-
ill mannfjöldi saman á Ráðhús-
torginu þar sem Snoop Dogg, 
Keane, Jets og The Killers tróðu 
upp í kuldanum. 

Lag Gnarls Barkley, Crazy, var 
valið best auk þess sem Muse var 
valin besta jaðarhljómsveitin. 

Besta hljómsveitin var aftur á 
móti kjörin hin fornfræga Depeche 
Mode.

Justin Timberlake var kynnir á 
hátíðinni og stóð sig með prýði. 
Athygli vakti þegar hljómsveitin 
Justice vs. Simian tók á móti verð-
launum fyrir besta myndbandið, 
við lagið We Are Your Friends. 
Ruddist þá rapparinn Kanye West, 
sem hafði áður verið kjörinn besti 
hiphop-tónlistarmaðurinn, inn á 
sviðið og sagði það hneisu að hann 
skyldi ekki hafa fengið verðlaun 
fyrir myndbandið Touch The Sky. 

„Ef ég fæ ekki þessi verðlaun þá 
er dómnefndin illa trúverðug,“ 
sagði hann. 

Leikarinn Tom Cruise er orðinn 
einn af framleiðendum hjá kvik-
myndaverinu United Artists. 
Gerði hann samning við eiganda 
þess, MGM.

Cruise mun framleiða að 
minnsta kosti fjórar myndir á ári 
auk þess sem hann eignast hlut í 
fyrirtækinu. Þrír mánuðir eru 

liðnir síðan Cruise var rekinn frá 
Paramount Pictures eftir fjórtán 
ára samstarf. Sagði fyrirtækið að 
hegðun Cruise mánuðina á undan 
hefði verið óviðunandi. Var þar 
vafalítið átt við samband hans og 
leikkonunnar Katie Holmes og 
skoðanir hans en hann er meðlim-
ur í Vísindakirkjunni.

Cruise fær annað 
tækifæri hjá United

Kólumbíska poppstjarnan Shakira 
fékk fern Latin-Grammyverðlaun 
við hátíðlega athöfn í New York. 
Verðlaun hlaut hún m.a. fyrir bestu 
plötuna og fyrir bestu plötu kven-
kyns tónlistarmanns. Sagði hún í 
þakkarræðu sinni að bæta þyrfti líf 
innflytjenda sem búa í Bandaríkj-
unum og bíða eftir því að hljóta rík-
isborgararétt.

Dúettinn Calle 13 frá Puerto 
Ríko fékk þrenn verðlaun, þar á 
meðal sem besta nýja hljómsveitin. 
Argentíska rokkstjarnan Gustavo  
Cerati vann jafnframt tvenn verð-

Shakira með fernu

Brad Pitt og unnusta hans Angel-
ina hafa fengið líflátshót-
anir frá hryðjuverka-
samtökunum al-Kaída. 
Parið margumtalaða er 
þessa dagana á Ind-
landi við tökur á 
næstu kvikmynd. 
Sú mynd er byggð 
á ævi blaða-
mannsins Dani-
els Pearl, sem 

myrtur var af liðsmönnum al-
Kaída í Pakistan 

árið 2002.
Að því er 

fram kemur í 
Financial 
Times voru 

breskir örygg-
issérfræð-

ingar 

sendir til Pune á Indlandi 
fyrr í vikunni. Yfirvöld í 
Pakistan höfðu bent 
breskum stjórnvöldum á 
að Pitt og Jolie gætu verið 
talin heppileg skotmörk af 
hryðjuverkamönnunum 
sökum þess hve pólitísk 
kvikmynd þeirra er. 
Hræðslan við hryðju-
verk var framleið-
endum kvik-
myndarinnar 
líka ofarlega í 
huga þegar 
þeir völdu 
tökustaði. 
Pune varð 
fyrir val-
inu í stað 

Pakistans, þar sem 
umræddir atburðir áttu 
sér stað.

Stjórnvöld á Indlandi 
hafa ráðfært sig við leyni-
þjónustur víða um heim 
og hafa í kjölfarið skipu-

lagt víðtæka 
öryggisgæslu 

fyrir þau Brad 
og Angelinu.

Brad og Angelinu hótað af al-Kaída

Plötutíðindi 2006 eru nú í 
fullri vinnslu, en þau innihalda 
sem fyrr upplýsingar um allar
helstu plötur, DVD-myndir og 
tölvuleiki sem koma út núna 
fyrir jólin og áhersla er lögð á 
af hálfu útgefenda og 
dreifingaraðila.

Blaðinu verður dreift inn á öll
heimili landsins á tímabilinu 
18. nóv. til 24. nóv.

Þeir sem vilja koma að plötu, DVD-mynd eða 
tölvuleik í blaðinu þurfa að ganga frá pöntun 
fyrir kl. 12:00 á hádegi, mánudaginn 6. nóv.

Allar nánari upplýsingar eru á ,
en þar er einnig að finna könnun sem gerð var á 
lestri og notkun blaðsins í fyrra.

Einnig veitir Bergur Ísleifsson allar nánari 
upplýsingar í símum 517 1694 og 699 1694.



Rokkarinn og eiturlyfjaneytand-
inn Pete Doherty þurfti að fara á 
sjúkrahús á dögunum. Ástæðan 
var sú að hann hafði fest einn af 
hringum Kate Moss á fingri sínum. 
Að sögn breska blaðsins The Sun 
hló Kate Moss allan tímann sem 
þau voru á sjúkrahúsinu, en það 
tók hjúkrunarkonur tvær klukku-
stundir að ná hringnum af fingri 
Pete.

Hjúkrunarkonurnar þurftu að 
nota sleipiefni og ýmis áhöld til 
að ná hringnum af og hafðist það 
fyrir rest. „Pete skammaðist sín 
en Kate hló allan tímann,“ sagði 
vinur parsins.

Pete sendur 
á spítala

Elizabeth Hurley ætlar að giftast 
kærastanum sínum í mars á næsta 
ári. Áætlað er að brúðkaup verði 
haldin bæði í Englandi og á Ind-
landi. Kærasti Hurley er viðskipta-
mógúllinn Arun Nayar og hafa 
þau beðið vini og ættingja að 
taka ákveðinn dag frá í mars-
mánuði. 

Hermt er að hjónavígslan sjálf 
fari fram 3. mars í Englandi en 
henni verði svo fagnað með nokk-
urra daga veislu á Indlandi. „Með 
því að láta fólk vita með svo 
góðum fyrirvara er klárt mál að 
þau ætla að fá alla frægu vini sína 
til að mæta,“ sagði heimildarmaður 
Daily Mail.

Hurley í 
hnappelduna

Sir Cliff Richard hefur tónleika-
ferð sína, sem endar á Íslandi í 
mars, á laugardag í London. Mun 
hann spila fimm kvöld í röð á 
Wembley Arena. 

Eftir áramót fer hann til Mið-
austur- og Suðaustur-Asíu þar sem 
hann mun syngja á stöðum eins og 
Dubai, Taílandi og Srí Lanka.

Svo kíkir hann stutt við í Suður-
Afríku áður en hann heldur til 
Evrópu, þar sem hann verður 
aðeins með tíu tónleika. Endar 
hann þessa tónleikaferð hér á 
Íslandi og að sögn tónleikahaldara 
hefur hann beðið um að fá sem 
mestar upplýsingar um land og 
þjóð með það að markmiði að 
dvelja hér eitthvað eftir tónleika-
ferðina.

Um næstu helgi kemur svo út 
dúettaplata með Richard en hún 
er kölluð Two´s a Company.

Richard í 
tónleikaferð

Íslandsmótið í Icefitness var haldið 
með miklum glæsibrag um helgina 
þar sem saman komu flottustu 
kroppar landsins. Fitnessdrottningin 
Freyja Sigurðardóttir kom, sá og 
sigraði í kvennaflokki en aðeins 
fjórar konur tóku þátt að þessu 
sinni. 

Í karlaflokki bar Jóhann Pétur 
Hilmarsson sigur úr býtum en 

keppnin var hörð á milli hans, 
Ívars Guðmundssonar og Gunnars 
Steinþórssonar, sem höfnuðu í öðru 
og þriðja sæti. 

Andrés Guðmundsson, eigandi 
Icefitness, var hæstánægður með 

mótið en hefði gjarnan viljað sjá 
fleiri konur vera með. „Það voru 
óvenju fáar konur sem kepptu í þetta 
skiptið og ég vil endilega hvetja 
fleiri til að mæta til leiks á næsta 
Íslandsmóti,“ segir Andrés.

Kröftugir kroppar í Höllinni

Magga Stína
syngur Megas

Útgáfutónleikar í Salnum Kópavogi,
laugardagskvöldið 4. nóvember kl. 21.
Frumflutt verða 3 ný lög eftir Megas

BIÐIN ER Á ENDA
MAGGA STÍNA SYNGUR MEGAS



Plata Bjarkar Guðmundsdóttur, 
Vespertine, er í efsta sæti yfir 66 
bestu plötur síðustu sex ára á 
bresku tónlistarsíðunni virtu 
Drownd in Sound. Listinn var sett-
ur saman í tilefni af sex ára afmæli 
síðunnar. Ein önnur íslensk plata 
er á listanum, eða Yesterday Was 
Dramatic – Today is OK með Múm, 
sem lenti í 48. sæti. Blaðamaður 
Drownd in Sound heldur vart vatni 
yfir Vespertine, sem kom út árið 
2001, og segir plötuna undurfagra. 
„Hlustaðu á hana, lærðu að njóta 
hennar, reyndu að komast á það 
stig þar sem þú getur ekki komist 
í gegnum heila viku án þess að 
hlusta á hana, af ótta við að hjarta 
þitt muni bresta,“ segir hann. „Þú 
munt aldrei elska eins og Björk 

virðist vera fær um að gera. Þá 
kannski áttarðu þig á því hvað 
okkur finnst um þessa plötu.“

Í öðru sæti á listanum varð 
fyrsta plata rokksveitarinnar At 
the Drive In, Relationship of 
Command, og í því þriðja lenti 
Silent Alarm með Bloc Party, sem 
kom út á síðasta ári. Í sjötta sæt-
inu sat hinn látni Elliott Smith með 
plötuna Figure 8, í því 16. varð Kid 
A með Radiohead og í 22. var nýj-
asta plata Muse, Black Holes and 
Revelations.

Björk í efsta sæti
Tónlistarmaðurinn Friðrik 
Ómar hefur gefið út sína 
fyrstu sólóplötu sem nefnist 
Annan dag. Hann viður-
kennir að gamall draumur 
hafi ræst með útgáfu plöt-
unnar. 
„Ég fór í gegnum heilmikið ferli 
þegar ég var að vinna hana. Hún 
er einlæg og allt þetta sem ég hef 
bara ekki gert áður, ég er að átta 
mig á því núna,“ segir Friðrik 
Ómar. „Ég hef ekki sungið af ein-
lægni fyrr. Ég er aðeins eldri og 
reyndari á öllum sviðum lífsins og 
er meira ég sjálfur.“ 

Áður hefur Friðrik sungið inn á 
plötuna „Ég skemmti mér“ ásamt 
Guðrúnu Gunnarsdóttur, sem seld-
ist í átta þúsund eintökum fyrir 
síðustu jól. Einnig vakti hann mikla 
athygli fyrir frammistöðu sína í 
undankeppni Evróvisjón á síðasta 
ári. 

Friðrik á tvö lög og fjóra texta á 
plötunni. Meðal þeirra sem eiga hin 
lögin eru Jóhann Helgason, Hall-
grímur Óskarsson, Stevie Wonder 
og Van Morrison. „Ég ákvað það 
þegar ég fór af stað að ég vildi ekki 
fylla plötuna með lögum eftir mig 
ef þau voru ekki nógu góð. Mér 

fannst önnur lög einfaldlega betri 
og hin bíða bara betri tíma.“

Friðrik Ómar blandar á faglegan 
hátt saman hugljúfum ástarball-
öðum og léttum popplögum á plöt-
unni. „Ég fór í náttborðsskúffuna 
mína um daginn og fann miða þar 
sem ég setti mér markmið fyrir 
2006. Ég ætlaði að gera plötu með 
hjartanu og gerði það. Ég lagði 
upp með að hún væri góð heild og 
tók til dæmis út lag daginn sem 
platan fór í framleiðslu.“

Aðspurður segir Friðrik að helstu 

áhrifavaldar hans í tónlist séu 
íslenskir. Nefnir hann Björgvin 
Halldórsson til sögunnar. „Hann 
er dæmi um mann sem er í brans-
anum lengi og gerir fullt af 
spennandi hlutum. Það er kalt á 
toppnum en hann hefur haldið 
sér þar. Hann er mín fyrirmynd 
hvað það snertir,“ segir Friðrik, 
sem hefur unnið með Björgvini á 
Broadway og þegar Bo söng með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á dög-
unum. 

Friðrik Ómar mun árita nýju 
plötuna í Smáralind og Kringlunni 
um helgina. Útgáfutónleikar verða 
síðan haldnir á Nasa hinn 22. nóv-
ember.

Ég missti af þessum á Airwaves, 
eins og öllu sem mig langaði virki-
lega að sjá í ár. Erfitt að skemmta 
sér á mörgum stöðum í einu. En 
Datarock koma frá Noregi og voru 
partur af norskum hluta hátíðar-
innar. Ég sá Eldar, rafeindafræðing 
Airwaves-gengisins, mæla með 
þeim í sjónvarpinu og þar sem hann 
er smekkmaður merkti ég við þá á 
dagskránni hjá mér sem eitthvað 
ómissandi. Eftir að ég sannaði fyrir 
sjálfum mér að það væri vel hægt 
að missa af þeim, bætti ég þeim 
upp fyrir kjánaskap minn með því 
að kaupa plötuna við fyrsta tæki-
færi. Sé ekki eftir því.

Datarock spilar nokkurs konar 
ungæðisblöndu af rokki eins og 
Bright Eyes eða Death from Above 
1979 eru að gera og rafpönki eins 
og Le Tigre eða Peaches gera. Áhrif 
frá Talking Heads eru líka mjög 

sterk. Þessu er þó ekkert alltaf 
blandað saman, því sveitin skiptir 
líka um stíla á milli laga.

Þó svo að textarnir séu afar 
kauðalegir (með aulabröndurum á 
borð við lagaheitið Nightflight to 
Uranus) er eitthvað við diskóhrynj-
andann og einfaldar útsetningarn-
ar sem er mjög heillandi. Eitt lag-
anna, hið frábæra Computer Camp 
Love, er ástarsaga sem hefur sögu-
mann og kór og minnir mig þannig 
alltaf á Summer Nights úr Grease. 
Líklegast viljandi gert þar sem 
setningarnar; „Tell me more, was it 
love at first sight? Tell me more, 
did you put up a fight?“, koma við 
sögu. Mjög skondið.

Helsti slagari sveitarinnar hing-
að til hefur þó verið lagið Fa Fa Fa, 
sem býr yfir slíkum sjarma að það 
brennist inn í heilahvelið á hlust-
andanum og situr kyrrt þar um 
nokkurt skeið.

Það er óhætt að mæla með þess-
ari plötu fyrir opið fólk. Hver partí-

slagarinn á fætur öðrum. Hver 
hefði trúað þessu, en Norðmenn 
geta greinilega líka verið svalir … 
nei, í alvöru!

Menn dansa líka í Noregi
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FEARLESS     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL     kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
TALLADEGA NIGHTS     kl. 3, 8 og 10.20
ÞETTA ER EKKERT MÁL     kl. 3 og 6

BORAT  kl. 12, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA

MÝRIN  kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
DEVIL WEARS PRADA   kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL   kl. 12, 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

GRETTIR 2 ÍSL TAL    kl. 12, 1.40 og 3.40

BORAT kl. 4, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

DRAUGAHÚSIÐ kl. 2 B.I. 7 ÁRA

BRETTABÍÓ kl. 6
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“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT

ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

"...groddalegur og beinskeyttur húmor... 
þannig að maður ælir nánast af hlátri"

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins, 

ef ekki sú frumlegasta. 
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS
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Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins,

ef ekki sú frumlegasta. 
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA FYNDNUSTU 
MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA FYNDNUSTU 
MYND ALLRA TÍMA?

45 þúsund gestir



Robert De Niro og bófarapparinn 
50 Cent eru í lokaviðræðum um að 
taka að sér hlutverk í myndinni 
New Orleans. Um er að ræða pólit-
íska spennumynd sem gerist í 
kringum fellibylinn Katrínu.

Myndin fjallar um löggu (De 
Niro) sem heldur að samstarfsfé-
lagi sinn hafi látist í fellibylnum. 
Kemst hann síðan að því að hann 
var skotinn til bana. Fer hann að 
rannsaka morðið ásamt nýjum 
félaga sínum, leiknum af 50 Cent. 
Kemur þá í ljós að spilling er mikil 
innan lögreglunnar.

Myndin átti upphaflega að ger-
ast í Los Angeles en sögusviðinu 
var breytt í New Orleans eftir að 
hamfarirnar gengu þar yfir.

Næsta mynd Roberts De Niro 
heitir The Good Sheperd og er 
njósnatryllir. Leikstýrir hann 

myndinni sjálfur. Síðasta mynd 50 
Cent var hin sjálfsævisögulega 
Get Rich Or Die Trying.

50 Cent leikur löggu

Eitt athyglisverðasta mál 
vikunnar er framganga 
Ásgeirs Kolbeinssonar og 
Arnars Gauta Sverrissonar 
í Innliti/útliti. Í allri um-
ræðunni hefur komið í ljós 
að viðmælendur í lífsstíls-
þáttum sem þessum stór-
græða oft á því að mæta í 
viðtalið.

„Við ætluðum að ræða það eftir 
birtinguna,“ segir Ásgeir Kolbeins-
son, spurður um hversu mikinn 
afslátt hann hafi fengið hjá bygg-
ingavöruversluninni Byko vegna 
innslags sem birtist í lífsstílsþætt-
inum Innlit/útlit og vakið hefur 
mikla athygli. Ásgeir lýsti því yfir í 
Fréttablaðinu í gær að hann „skiti 
ekki peningum“ en þær breytingar 
sem hann gerði á íbúðinni hafa 
væntanlega kostað sinn skilding; 
nýtt parkett og uppgert bað auk 
annarra hluta. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins getur svona innslag í þátt-
um á borð við Innlit/útlit og Vegg-
fóðri verið ansi mikils virði og getur 
afslátturinn numið allt að þrjátíu 
prósentum en það fer þó allt eftir 
því hversu frægur einstaklingurinn 
er. Ásgeir bætti því jafnframt við 
að hann hefði keypt allt sem hægt 
var að kaupa í Byko og um töluvert 
háa fjárhæð hefði verið að ræða, 
hann hefði því jafnframt fengið 
magnafslátt eins og venja væri til. 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að þáttastjórnandi í einum lífs-

stílsþáttanna hefði fyrir ekki margt 
löngu reynt að kría út parkett frítt 
fyrir þekkt hjón í borginni sem þá 
voru að gera upp hús gegn því að 
þau birtust í þætti sínum en eigandi 
fyrirtækisins hafnaði því með öllu 
og fannst það fyrir neðan allar hell-
ur. Ásgeir sagðist jafnframt vera 
svekktur með það hvernig umræð-
an hefði þróast, væri komin út í eitt-
hvert skítkast á sína persónu og 
smekk. 

Innlit/útlit hlaut á fimmtudaginn 
tilnefningu til Eddu-verðlaunanna 
sem sjónvarpsþáttur ársins og 
Magnús Ragnarsson, sjónvarps-
stjóri Skjás eins, hafnaði því með 
öllu að einhverjar mannabreyting-
ar yrðu gerðar. „Aldrei, aldrei, held-
urðu að ég fari að reka manninn?“ 
sagði Magnús en Þórunn Högna-
dóttir, ritstjóri þáttarins, lýsti því 

yfir í Fréttablaðinu að eitthvað 
þyrfti að gera vegna mikilla við-
bragða. „Þetta var svona drengja-
húmor. Missti marks. En Arnar 
Gauti er prýðispiltur. Skopskynið 
hitti ekki í mark hjá kjarna áhorf-
enda Skjás eins. Það þarf ekkert að 
gera annað en íhuga hvort rétt sé að 
hleypa svona piltahúmor inn í þátt-
inn en engra aðgerða er þörf,“ sagði 
Magnús. 

Mikill afsláttur fyrir 
innslag í lífsstílsþáttum

Leikstjórinn Oliver Stone, sem síð-
ast gerði World Trade Center, 
ætlar að leikstýra fimm mínútna 
mynd sem er ætlað að kynna 
ólympíuleikana í Peking árið 2008.

Myndin verður sýnd í sjón-
varpi, kvikmyndahúsum og flug-
vélum úti um allan heim. „Í dag 
lifir stór hluti mannkyns í sátt og 
samlyndi og Kína spilar þar stórt 
hlutverk,“ sagði Stone. „Kína og 
Bandaríkin eru stórveldi sem 
þurfa að vinna betur saman. Með 
því að taka þessa stuttmynd um 

ólympíuleikana vil ég sýna fram á 
þörfina fyrir hamingjusamt alþjóð-
legt þjóðfélag.“

Stone er þriðji leikstjórinn sem 
hefur verið boðið að gera kynning-
armynd um ólympíuleikana. Hinir 
eru Ítalinn Giuseppe Tornatoe, 
sem vann óskarinn fyrir Cinema 
Paradiso, og Majid Majidi frá Íran.
r

Gerir mynd um ólympíuleika „THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

Nýtt
OVER THE HEDGE M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK. OG  Í KEFL.

BÍLAR M/- ÍSL TAL.  KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

MAURAHRELLIRINN M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

HAGATORGI • S. 530 1919

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Munið afsláttinn

TEMPIRE

Munið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

THE THIEF LORD kl. 4 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 1:45 - 4 Leyfð

BÍLAR M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

OVER THE HEDGE M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

THE DEPARTED kl. 5:45 - 7 - 8:45 - 10:10 - 10:30 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 2:15 - 5:45 - 8:45
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 3:45 -  6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal. kl. 6 - 10:10 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

BORAT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:45 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 10 B.i. 12

MATERIAL GIRLS kl. 2 - 4 - 6 - 8 Leyfð

BEERFEST kl. 6 B.i. 12

BORAT kl. 2 - 4 - 6-8-10 B.i. 12 

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2  - 4 Leyfð

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

MÝRIN kl. 6 - 8 B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 - 10:40 B.i. 16

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl.  4 - 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

JACKASS NUMBER TWO kl. 10:30 B.i. 12

THE QUEEN kl. 3 - 5:50 B.i. 12

AN INCONVENIENT TRUTH kl.    Eingin sýnig í dag Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

MÝRIN                       kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:30 B.i. 12

THE LAST KISS         kl. 3 - 5:30 - 8 - 11:10 B.i.12

THE DEPARTED kl. 3 - 6 - 9 B.i. 16

WORLD TRADE CENTER kl. 10:30 B.i. 12

ARTINS 

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

TEMPIRE

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“, 
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) ofl. 

Frá  handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

Frá leikstjóra “The Fugitive”

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG EN

Jackass number two
- V.J.V - TOPP 5.IS

 - H.Ó. - Mbl

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

T.V. KVIKMYNDIR.IS TEMPIRE

TOTALV.J.V. TOPP5.IS

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ NÝJU ATH! DIGITAL TÆKNINNI

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr



 Valsmenn stimpluðu sig 
rækilega inn sem sigurstrangt lið 
á næsta knattspyrnusumri þegar 
boðað var til blaðamannafundar í 
gær þar sem sex nýir leikmenn 
félagsins voru kynntir til sögunn-
ar. Eins og Fréttablaðið var búið 
að greina frá var samið við Haf-
þór Ægi Vilhjálmsson en einnig 
Daníel Hjaltason, Gunnar Einars-
son og Jóhann Helgason. Þegar 
var búið að kynna Baldur Bett og 
Danann René Carlsen til sögunnar 
á heimasíðu liðsins.

Af þessu má dæma að Valsliðið 
verði líklegt til afreka næsta 
sumar en þeir hafa átt lið í topp-
baráttunni síðustu tvö tímabil. 
Willum Þór Þórsson, þjálfari liðs-
ins, átti erfitt með að leyna gleð-
inni á fundinum í gær en Börkur 
Edvardsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Vals, sagði að félag-
ið væri gífurlega ánægt með leik-
mannahóp liðsins eins og er.

„Það er hins vegar alltaf svo 
með stórlið eins og Val að leik-
mannamálum er aldrei fyllilega 
lokið,“ sagði hann spurður um 
hvort Valsmenn hygðust enn bæta 
við sig á næstu vikum og mánuð-
um. Baldur, Hafþór og Jóhann 
sömdu til þriggja ára og Daníel og 
Carlsen til tveggja. Gunnar Ein-
arsson sagði í samtali við Frétta-
blaðið að enn ætti eftir að ganga 
frá lengd samnings síns við Val 
sem er reyndar hans uppeldisfé-
lag.

„Ég þekki vel til í Val og ólst vel 
upp þar,“ sagði Gunnar. „Það er 
virkilega gaman að fá það tæki-
færi til að koma aftur til Vals og fá 
að enda ferilinn þar. Ég vona að ég 
eigi að minnsta kosti þrjú góð ár 

eftir.“
Hann segist hafa skilið sáttur 

frá KR. „Ég var kominn á þann 
tímapunkt að ákveða mín síðustu 
ár á ferlinum og tók ég þá ákvörð-
un að fara til Vals. Ég fer sáttur 
frá KR eftir langan tíma þar en tel 
mig nú þurfa að sanna mitt gildi á 
nýjan leik. Mér finnst ég ekki hafa 
staðið undir væntingum síðastlið-

in tvö ár.“
Baldur Bett kemur frá Íslands-

meistaraliði FH þar sem hann 
hefur orðið meistari með liðinu 
undanfarin þrjú ár. Hann býst við 
spennandi sumri og segir að þrjú 
lið skeri sig sérstaklega úr. „Ég 
hlakka rosalega mikið til eftir gott 
frí. En það er auðvitað skrýtið að 
byrja hjá nýju félagi. FH og KR 

hafa einnig styrkt sig mikið og 
fyrir mér eru þetta þrjú sterkustu 
liðin; Valur, KR og FH. Þessi lið 
eru einnig stærst utan vallar en 
auðvitað eru lið eins og Skaginn, 
Fylkir og Keflavík einnig sterk. 
En ég vona að einokun FH á titil-
inn sé hér með lokið,“ sagði Bald-
ur og hló.

Knattspyrnudeild Vals kynnti í gær til sögunnar sex nýja leikmenn liðsins. Þeir eru Hafþór Ægir Vilhjálms-
son, Baldur Bett, Gunnar Einarsson, Jóhann Helgason, Daníel Hjaltason og Daninn René Carlsen.

 Þessa dagana fer fram 
Evrópumótið í hópfimleikum. 
Keppnin fer fram í Tékklandi að 
þessu sinni og tvö íslensk lið taka 
þátt, Gerpla og Grótta. Undan-
keppni lauk í gær og íslensku liðin 
stóðu sig bæði mjög vel, Gerpla 
endaði í öðru sæti og Grótta í því 
áttunda. Sex efstu liðin komust 
áfram í úrslitakeppnina sem hefst 
í dag.

Að sögn Önnu Möller, fram-
kvæmdastjóra Fimleikasambands 
Íslands, stóðu bæði liðin sig með 
miklum sóma. „Þetta er í fyrsta 
sinn sem Grótta fer á svona mót 
og það stóð sig mjög vel. Reyndar 
stóðu bæði liðin sig alveg hreint 
frábærlega. Þetta er orðin svaka-
lega hörð keppni og það voru 22 lið 
sem tóku þátt í kvennakeppninni 
þannig að þetta er frábær árang-
ur,“ sagði Anna Möller í samtali 
við Fréttablaðið.

Gerpla fékk 25,55 stig í undan-
keppninni sem dugði liðinu í annað 
sætið en öll sex liðin sem komust í 
úrslit koma frá Norðurlöndunum. 
Liðin sem náðu fyrsta og þriðja 

sætinu koma frá Svíþjóð, í fjórða 
og sjötta sæti voru dönsk lið og 
fimmta sætið skipaði lið frá Finn-
landi. Ekki munaði nema 0,05 stig-
um á Gerplu og efsta liðinu, Stokk-
hólm Top Gymnastarna, en Anna 
átti þó ekki von á því að Gerpla 
næði að sigra í úrslitunum.

„Efsta liðið klúðraði í raun og 
veru einu áhaldi sem þær eiga að 
fá hærri einkunn á en Gerpla átti 
mjög góðan dag. Það verður því 
erfitt fyrir Gerplu að fara upp 
fyrir sænska liðið en ég vona að 
Gerpla nái verðlaunasæti,“ sagði 
Anna Möller.

Sif Pálsdóttir keppti á mótinu 
fyrir lið sitt Gróttu en ekki eru 
nema tvær vikur frá því að hún 
keppti á HM í áhaldafimleikum.

Gerpla komst í úrslit í Tékklandi

Kom ekki hingað til að sitja á bekknum

Carlos Teves, leikmaður 
West Ham, hefur undanfarna 
daga verið orðaður við Evrópu-
meistara Barcelona. Umboðsmað-
ur leikmannsins hefur nú vísað 
þessum sögusögnum á bug og 
segir að Tevez verði áfram hjá 
West Ham.

„Svona hlutir þurfa að fara 
sína hefðbundnu leið og ef 
eitthvert tilboð væri komið frá 
Barcelona þá væri ég búinn að 
heyra af því. Ég hef hins vegar 
ekkert heyrt og það þýðir bara að 
ekkert er búið að gerast. Þetta 
eru bara sögusagnir. Tevez 
verður áfram hjá West Ham,“ 
sagði umboðsmaður leikmanns-
ins.

Carlos Tevez hefur ekki enn 
skorað mark fyrir West Ham og 
virðist vera búinn að missa sæti 
sitt í liðinu hjá Alan Pardew, 
stjóra liðsins. 

Verður áfram 
hjá West Ham

 Gary Neville, leikmaður 
Manchester United, segir að 
framkvæmdastjóri félagsins, sir 
Alex Ferguson, eigi enn tíu ár 
eftir í starfinu. Ferguson er 64 
ára gamall og hefur verið stjóri 
Manchester United í 20 ár.

„Það kæmi mér ekkert á óvart 
þótt Ferguson héldi áfram í fimm 
til tíu ár í viðbót. Hann er 
ákveðnari en nokkru sinni fyrr og 
það er stanslaus áskorun að vera 
hjá þessu félagi. Ég kannast við 
það sem leikmaður og ég kannast 
við það sem stuðningsmaður 
liðsins og það mun halda honum 
ungum.

Ferguson veit að það gengur á 
með skini og skúrum og ég hef 
séð hann breytast, það gera það 
allir með aldrinum. Ferguson er 
mildari en áður,“ sagði Gary 
Neville, fyrirliði Manchester 
United.

Ferguson á 
tíu ár eftir

 Brasilíski sóknarmaður-
inn Ronaldo hefur viðurkennt að 
hann horfi aldrei á fótbolta og 
sagt að honum leiðist fótbolti. 
Ronaldo er einn besti knatt-
spyrnumaður sinnar kynslóðar og 
á markametið á HM í fótbolta.

Ronaldo hefur þurft að sitja á 
bekknum eftir að hann jafnaði sig 
á meiðslum sínum og hann virðist 
hafa misst ástríðuna fyrir 
leiknum. Ronaldo var spurður að 
því á dögunum hvað honum 
fyndist um leik Barcelona upp á 
síðkastið.

„Ég horfi aldrei á leiki með 
þeim. Ég horfi bara á leiki með 
Real Madrid. Það eina sem ég 
horfi á eru bestu kaflarnir úr 
leikjunum. Mér leiðist fótbolti og 
horfi ekki mikið á fótbolta 
annarra liða,“ sagði Ronaldo. 

Leiðist fótbolti





 Þeir Birgir Leifur Hafþórs-
son úr GKG og Heiðar Davíð 
Bragason úr Kili keppa þessa dag-
ana á öðru stigi úrtökumótsins 
fyrir Evrópumótaröðina í golfi. 
Keppt er á Spáni en þeir Birgir 
Leifur og Heiðar Davíð keppa þó 
ekki á sama velli, Birgir keppir á 
Sherry-vellinum en Heiðar á Emp-
orda-vellinum. Þremur keppnis-
dögum af fjórum er lokið og er 
árangur Íslendinganna misgóður.

Birgir Leifur er í toppbarátt-
unni á Sherry-vellinum og hefur 
verið að leika gott golf. Birgir 
Leifur fór fyrstu tvo dagana báða 
á 70 höggum eða tveimur höggum 
undir pari og í gær lék Birgir Leif-
ur á 71 höggi, einu höggi undir 
pari vallarins. Birgir Leifur hefur 
því leikið fyrstu þrjá dagana á 
samtals fimm höggum undir pari 
og er meðal efstu manna fyrir 
lokahringinn í dag, en 19 efstu 
kylfingarnir komast áfram á loka-

mótið. Birgir fékk þrjá fugla og 
tvo skolla á hringnum í gær.

Það hefur ekki gengið eins vel 
hjá Heiðari Davíð á Emporda-vell-
inum. Heiðar Davíð lék þriðja 
hringinn í gær á 72 höggum, eða 
tveimur höggum yfir pari vallar-
ins. Áður hafði Heiðar Davíð leik-
ið fyrsta hringinn á tveimur högg-
um yfir pari en hann náði þó að 
bæta sig á öðrum degi og lék á 
einu höggi undir pari. Heiðar 
Davíð hefur því leikið samtals á 
þremur höggum yfir pari og ólík-
legt verður að teljast að kappinn 
nái að komast áfram. Heiðar Davíð 
sagði sjálfur að hann hafi ekki 
verið að pútta nógu vel á mótinu 
og það hafi komið honum í koll.

Heiðar Davíð er sem stendur í 
49.–55. sæti á Emporda-vellinum 
en Birgir Leifur er í 7.–12. sæti 
og á ágæta möguleika á að kom-
ast áfram. 

Birgir Leifur í 
góðum málum

 Didier Drogba, sóknar-
maður Chelsea, hefur skrifað 
undir nýjan samning við Chelsea. 
Um er að ræða fjögurra ára 
samning en Drogba hefur spilað 
mjög vel fyrir Chelsea í haust.

„Ég spila vel núna af því að 
mér líður vel hérna og er að æfa 
fótbolta með vinum mínum. Mig 
langar að þakka Jose Mourinho 
fyrir að hafa haft trú á mér frá 
því að ég kom til liðsins og nú 
munum við vera saman um 
langan tíma. Ég tel mig eiga mín 
bestu ár eftir í boltanum. Fyrsta 
árið var erfitt, annað árið allt í 
lagi en ég vissi að hlutirnir 
myndu batna,“ sagði Drogba. 

Drogba fékk 
nýjan samning

Iceland Express deild karla

 Knattspyrnudeild Þórs 
hefur ákveðið að áfrýja niður-
stöðu áfrýjunardómstóls KSÍ til 
ÍSÍ en niðurstaðan segir að úrslit 
leiks Þórs/KA og ÍR eigi að 
standa. Úrslitin þýddu að Þór/KA 
féll í 1. deildina en ÍR vann sér 
sæti í úrvalsdeild kvenna. Þór/KA 
kærði úrslit leiksins á grundvelli 
þess að ÍR hefði notað ólöglegan 
leikmann.

Þór/KA áfrýjar 
málinu til ÍSÍ Viðar Guðjónsson hefur 

framlengt samning sinn við Fram 
til loka tímabilsins 2008. Viðar er 
26 ára gamall og hefur leikið 
allan sinn feril í Fram. Hann á að 
baki 82 leiki í efstu deild og 
sautján í 1. deildinni og verður 
því næsti leikur hans í deild hans 
sá 100. á ferlinum. Fyrr í vikunni 
samdi Fram við þá Jónas Grana 
Garðarsson og Jón Orra Ólafsson.

Samdi við 
Fram til 2008

Skallagrímsmenn gerðu 
góða ferð í Grafarvoginn í gær 
þegar liðið lagði heimamenn í 
Fjölni, 80-94. Leikurinn var jafn allt 
fram í síðasta leikhluta þegar gest-
irnir gáfu í og lönduðu nokkuð 
öruggum sigri.

Skallagrímur náði góðum kafla í 
upphafi leiks og flest skot þeirra á 
upphafsmínútunum rötuðu rétta 
leið á meðan heimamenn í Fjölni 
voru heldur seinir í gang. Það átti 
þó eftir að breytast þegar Fjölnis-
menn vöknuðu til lífsins eftir slaka 
byrjun. Staðan að loknum fyrsta 
leikhluta var 18-24, gestunum í vil.

Annar leikhluti var gríðarlega 
jafn og það mátti varla á milli sjá. 
Bæði lið voru að leika góðan körfu-
bolta og skiptust á að hafa for-
ystuna. Skallagrímsmenn höfðu þó 
yfir í hálfleik, 42-44.

Skallagrímsmenn dreifðu skor-
inu nokkuð jafnt á milli manna og 
hittu ágætlega úr þriggja stiga 
skotum sínum í fyrri hálfleik. Í liði 
heimamanna skoraði Patrick Oli-
ver 13 stig í fyrri hálfleik og næst-
ur honum kom Nemanja Sovic með 
10 stig.

Sama jafnræði var með liðunum 
í þriðja leikhluta sem var mjög 
hraður. Skallagrímur hafði forystu 
í lok leikhlutans, 65-71.

Nú var að duga eða drepast fyrir 
heimamenn í Fjölni ef ekki ætti illa 
að fara og þeir mættu mjög ákveðn-
ir til leiks í síðasta leikhlutanum. 
Skallagrímsmenn voru full væru-
kærir í upphafi leikhlutans og skor-
uðu til að mynda fyrsta stig sitt í 
leikhlutanum ekki fyrr en rétt tæpar 
þrjár mínútur voru liðnar af honum. 
Þau rólegheit sluppu þó fyrir horn 
þar sem heimamenn nýttu ekki 
sóknir sínar nægilega vel.

Gestirnir tóku sig á eftir það og 
náðu góðum kafla en Fjölnismenn 
voru aldrei langt undan. Heima-
menn náðu þó aldrei að ógna Skalla-
grímsmönnum nægilega vel undir 
lokinn spíttu gestirnir í lófanna og 
juku forskotið enn meira. Á endan-
um fór Skallagrímur með sigur af 
hólmi, 80-94.

Besti leikmaður gestanna var 
Dimitar Karadzovski, en hann lék 
sérstaklega vel í síðari hálfleik.

„Ég er ánægður með sigurinn 
en ég er ekki nægilega ánægður 
með spilamennskuna. Við vorum 
voðalega þungir og andlausir á 

kafla en við spiluðum vörnina vel 
allan leikinn. Hver einasti útisigur 
er frábær og ég var mjög hrædd-
ur fyrir þennan leik,“ sagði Valur 
Ingimundarson, þjálfari Skalla-
gríms, eftir sigur sinna manna í 
gær. 

Keith Vassel, þjálfari Fjölnis, 
var ekki jafn sáttur eftir leikinn. 
„Ef við hefðum náð að koma í veg 
fyrir þriggja stiga skotin hjá þeim 
þá hefði þetta verið allt annar leik-
ur. En við erum með ungt lið og 
erum enn að stilla strengina. Við 
verðum góðir eftir áramót,“ sagði 
Vassel.

Það var boðið upp á hörkuleik í Grafarvogi í gær þegar Fjölnir tók á móti 
Skallagrími í Iceland Express-deild karla. Niðurstaðan fjórtán stiga sigur.



 Helgi Sigurðsson, leik-
maður Fram í knattspyrnu, mætti 
ekki á fyrstu æfingu liðsins á und-
irbúningstímabilinu sem var í 
gær. Ekki náðist í Helga en Brynj-
ar Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri rekstrarfélags meistara-

flokks Fram, sagði að um klárt 
samningsbrot væri að ræða.

Helgi fór fram á að vera leyst-
ur undan samningi fyrr í haust en 
talið er að Valur vilji fá hann í 
sínar raðir. Brynjar staðfesti við 
Fréttablaðið í gær að Valur hefði 
haft samband við stjórn Fram með 
það fyrir augum að kaupa Helga. 

„Það er ekkert að ganga saman 
í þeim viðræðum. Þeir vilja sjálf-
sagt kaupa hann og í sjálfu sér er 
allt til sölu. En það er ekki uppi á 
borðinu hjá stjórn Fram að selja 
Helga. Hann á eitt ár eftir af samn-
ingi sínum og klárar hann. Þannig 
er afstaða okkar og hún er skýr.“

Brynjar segir að það hafi ekki 
komið sér á óvart að Helgi hafi 
ekki mætt á æfinguna. „Ég veit 
samt ekki af hverju hann mætir 
ekki. Hann verður að svara því 
sjálfur. Hann er samningsbundinn 
Fram og er með þessu að brjóta 
sinn samning. Það er ekkert flók-
ið. Helgi verður að svara því sjálf-
ur hvað honum gengur til en þetta 
er svo hlægilegt að maður veit 
ekkert hvað maður á að segja. Ég 

bara trúi þessu ekki fyrr en ég sé 
það sjálfur. En þetta virðist samt 
vera staðan.“

Aðspurður segir Brynjar ekki 
hægt að þvinga Helga til að mæta 
á æfingar óviljugur. Og hvað ger-
ist á næstu dögum og vikum verði 
bara að fá að koma í ljós. „Ég verð 
að viðurkenna að ég hef aldrei lent 
í svona fáránlegri stöðu. Ég trúi 
ekki öðru en að hann mæti á end-
anum. Hann er ekki að fara til 
neins annars liðs, það er klárt.“

Helgi var fyrirliði Fram er liðið 
varð meistari í 1. deild karla og 
vann sér þar með sæti í úrvals-
deildinni næsta vor. Hann kom til 
liðsins um síðustu áramót frá AGF 
í Danmörku og skrifaði þá undir 
tveggja ára samning við félagið. 
Síðan þá hefur Ásgeir Elíasson 
látið af störfum sem þjálfari liðs-
ins og Ólafur Þórðarson tekið við. 
Sá síðarnefndi hefur áður sagt að 
hann vilji að Helgi verði áfram í 
Fram enda glórulaust að liðið 
missi einn af sínum bestu leik-
mönnum.

Helgi Sigurðsson mætti ekki á fyrstu æfingu Fram undir stjórn Ólafs Þórðar-
sonar. Brynjar Jóhannesson segir það vera klárt samningsbrot af hálfu Helga en 
að hann verði látinn efna samning sinn. Valur vill fá Helga í sínar raðir.

 Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta er þessa dagana á 
sterku æfingamóti í Hollandi 
ásamt fimm öðrum þjóðum. Á 
miðvikudaginn tapaði Ísland fyrir 
heimamönnum, 27-32, en eftir það 
hafa unnist tveir leikir. Á fimmtu-
daginn lagði íslenska liðið Austur-
ríki að velli, 30-26, og í gær vannst 
góður sigur á Portúgal, 33-26.

Berglind Íris Hansdóttir átti 
mjög góðan leik í gær og varði 27 
skot í markinu en Guðbjörg Guð-
mannsdóttir var markahæst í 
íslenska liðinu með átta mörk 
skoruð.

Júlíus Jónasson var ánægður 
með spilamennsku liðsins á mót-
inu til þessa. „Ég er mjög sáttur 
við sigurinn í dag. Við erum búin 
að spila þrjá leiki og þar af tvo og 
hálfan góðan. Þetta var góður 
sigur í dag, gífurlega góð vörn 
með flottan markmann á bakvið 
sig. Við fengum tíu hraðaupphlaup 
þannig að við stjórnuðum í raun-
inni hraðanum í leiknum. Portú-
galska liðið er mikið hraðara lið en 
við þannig að okkar markmið var 
að halda hraðanum niðri og það 
tókst,“ sagði Júlíus eftir leikinn í 

gær en þetta eru fyrstu leikir hans 
sem landsliðsþjálfari.

„Ég hef verið í þessu sæti í 

stuttan tíma og hef reynt að koma 
sem mestu að á þeim tíma. Ég hef 
lagt mikla áherslu á vörnina. Ég 
held að þetta hafi bara gengið 
ágætlega en það er enn mikil vinna 
fram undan,“ bætti Júlíus við. En 
hefur einhver leikmaður komið 
honum á óvart á mótinu?

„Ég vil eiginlega ekki taka ein-
hverja eina út. Ég vil frekar segja 
að allt liðið hafi staðið sig vel og 
það hefur verið mjög gaman að 
vinna með þessu liði. Vörnin og 
markvarslan hefur verið mjög góð 
og maður fer bara ansi langt á því. 
Markverðirnir hafa varið vel en 
það gerist ekki bara af sjálfu sér, 
vörnin aðstoðar mikið í því,“ sagði 
Júlíus.

Ísland leikur gegn Brasilíu í 
dag en brasilíska liðið endaði í 
fimmta sæti á síðasta HM. Á 
sunnudaginn er svo síðasti leikur 
Íslands á mótinu gegn Tékklandi. 
Samkvæmt styrkleikalistanum þá 
er Ísland lakasta liðið á þessu móti 
og árangurinn því góður hjá liðinu 
hingað til. „Þetta er gott mót og 
mjög vel að þessu staðið. Margir 
áhugaverðir leikir að spila og líka 
að horfa á,“ sagði Júlíus. 

Berglind varði á þriðja tug skota

Ítalskir hornsófar og sófasett
á verulega góðum  verðum

í takmarkaðan tíma

Nautsleður í hæsta gæðaflokki.
Fáanlegt í antíkbrúnu & ljósu.

3+1+1 verð 249.000,-
TILBOÐ 189.000,- stgr

3+2+1 verð 269.000,-
TILBOÐ 198.000,- stgr

Horn 2+H+2 verð 229.000,-
TILBOÐ 169.000,- stgr
(auka sæti 29.000,-)

Dalshrauni 1 Hafnarfirði s: 565 1234
Opið alla helgina, lau 11-16 sun 13-16



Sjónvarpsmarkaður tilnefndur



LIFANDI PAPPÍR!

Helgarblað DV, Menning og DV sport!
Þreföld ánægja um helgar. 

ALLT ER ÞEGAR ÞRENNT ER!

HELGARBLAÐ DV ER KOMIÐ ÚT!
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Norska óperusöngkonan Sissel 
Kyrkjebø verður ein af þeim 
fimm söngkonum sem koma fram 
á jólatónleikum í Laugardalshöll 
hinn fimmta desember sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Sissel er einhver skærasta 
stjarna sígildrar tónlistar og 
nýtur mikilla vinsælda hér á 

landi þá ekki síst jólaplötur henn-
ar. Tónleikarnir, sem heita Eur-
opean Divas, koma í staðinn fyrir 
árlega tónleika íslensku Frost-
rósanna en þær troðfylltu Höll-
ina í fyrra. Reikna má með að 
Kyrkjebø njóti fulltingis annarra 
evrópskra söngkvenna. Það er 
útgáfufyrirtækið Frost sem 
stendur að þessum glæsilegu tón-
leikum en ekki var hægt að fá 
upplýsingar hjá fyrirtækinu og 
var vísað til blaðamannafundar 
sem væntanlega verður haldinn á 
mánudaginn.

Sissel Kyrkjebø kom hingað 
til lands fyrir tæpu ári og hélt 
rómaða tónleika í Háskólabíói 
þar sem færri komust að en vildu. 
Í kjölfarið gaf hún út plötuna 

Nordisk Vinternatt þar sem 
norska dívan söng meðal annars 
Sofðu unga ástin mín eftir Jóhann 
Sigurjónsson á íslensku og verð-
ur fróðlegt að sjá hvort Kyrkjebø 
taki íslenskt jólalag upp á sína 
arma.

Hallgrímskirkja verður jafn-
framt lögð undir sérstaka sjón-
varpsútsendingu sem send verð-
ur út til tíu Evrópulanda og 
verður ekki selt inn á þá tónleika, 
en þarna verður um að ræða einn 
stærsta sjónvarpsviðburð sem 
Íslendingar hafa lagt í. Sissel 
mun því syngja inn jólin fyrir 
milljónir Evrópubúa frá Íslandi 
og þykir þetta vera einstök kynn-
ing fyrir bæði Reykjavík og land-
ið sjálft. 

Sissel syngur jólin inn á Íslandi í ár

Smáskífa Latabæjar, Bing Bang, 
þykir líkleg til vinsælda um jólin 
í Bretlandi ef marka má 
veðbankann Wiliam Hill 
sem er einn sá virtasti í 
sínu fagi. Smáskífan er 
meðal þeirra fimm sem 
líklegastar þykja til að 
hreppa fyrsta sætið á vin-
sældalistanum og eru lík-
urnar sagðar einn á móti 
tuttugu en listinn verður 
gerður opinber á jóladag. 
Efst á blaði er fyrsta smá-

skífa sigurvegarans í X-Factor 
en þættirnir njóta mikilla vin-

sælda hjá Bretununum. Fast á 
hæla hans eru skallapoppar-

inn Cliff Richard, All Ang-
els og Take That en meðal 
þeirra sem Glanni glæp-
ur og Íþróttaálfurinn 

skjóta ref fyrir rass eru 
Girls Aloud, West-

life, Justin Tim-
berlake og 
Gwen Stef-
ani.

Bing
Bang er 
lokalagið í 
Latabæjar-
þáttunum

og á smáskífunni er það í 
nokkrum útgáfum, meðal 
annars í karókí-útgáfu 
svo að börnin geti 
spreytt sig á því. Vin-
sældir Latabæjar 
verða sífellt meiri hjá 
breskum börnum en 
þátturinn var nýlega 
tilnefndur til 
Bafta-verð-
launanna
bresku sem 
þykja með 
þeim virt-
ustu í heimi. 
Þátturinn er 
sýndur á 
tveimur vinsæl-

ustu sjónvarpsstöðvum Bret-
lands, BBC og Nickledeon, sem 

er að sögn Kjartans Más 
Kjartanssonar, upplýs-
ingafulltrúa LazyTown, 
algjört einsdæmi. „Þær 

hafa yfirleitt barist um 
bestu bitana en þetta 
samstarf gerir það að 

verkum að flest börn geta 
með góðu móti horft á 
þættina,“ segir Kjartan.

Latabæ spáð meiri vinsældum en Justin

Tilnefningar til Eddu-verðlaun-
anna voru tilkynntar á fimmtudag-
inn og fullyrða má að verk tengd 
leikstjóranum Ragnari Bragasyni 
hafi staðið upp úr. Sjálfur er Ragn-
ar tilnefndur til fjögurra verð-
launa, eina tilnefningu hlaut hann 
sem leikstjóri ársins fyrir
sjónvarpsþáttinn
Stelpurnar og þrjár 
fyrir kvikmyndina 
Börn sem keppir 
við bæði Mýrina 
og Blóðbönd um 
titilinn besta kvik-
mynd ársins.

Ragnar viður-
kenndi að þessi 
fjöldi tilnefninga 
hefði komið honum 
skemmtilega óvart. 
„Mikið gleðiefni 
fyrir alla þá sem tóku 
þátt í gerð Barna,“ 
sagði leikstjórinn 
sem lýsti yfir sér-
stakri ánægju sinni 
með hversu margir 
leikarar Barna 
hefðu verið til-
nefndir en þau Gísli 
Örn Garðarsson, Nína Dögg Fil-
ippusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson 
og Margrét Helga Jóhannesdóttir 
fengu öll sína tilnefninguna hvert. 
Kvikmyndin er nú sýnd á Ameri-
can Film Market þar sem þúsundir 
dreifingar-og sýningaraðila koma 
saman til að berjast um bestu bit-
ana og vonaðist Ragnar eftir 
góðum árangri þar vestra.

Ragnar og leikhópurinn Vest-
urport fóru óvenjulega leið þegar 
gerð Barna hófst því 
það getur reynst 
erfitt fyrir kvik-
mynda- gerðarmann
að fá styrk fyrir 

mynd
sem nán-
ast ekk-
ert
hand-
rit er 
að.

„Við byrjuðum því bara og treyst-
um á yfirdrætti en þetta er nú 
aðferð sem ég myndi ekki 
mæla með,“ segir Ragn-
ar en þegar tökur voru 
hafnar kom Kvikmynda-
miðstöð Íslands inn í 
heildardæmið. Kostnaður-
inn við gerð Barna var ekki 
hár, rúmar þrjátíu milljón-
ir sem þykja ekki miklir 
peningar, jafnvel á 
íslenskan mælikvarða, en 
myndin hefur fengið 
frábæra dóma þótt 

aðsóknin hafi ekki verið neitt fagn-
aðarefni, alls fjórtán þúsund 

manns hafa séð hana í bíó. Ragn-
ar viðurkenndi líka að vera 
eilítið vonsvikinn með aðsókn-
ina en vonaðist hins vegar til 
að Eddu-tilnefningarnar yrðu 
til þess að fleiri sæju sér fært 
að skella sér á hana. 

… fá liðsmenn Baggalúts fyrir 
frábært lag sem þeir gerðu til 
styrktar Barnahjálpar Samein-
uðu þjóðanna en þar leiða 
meðal annars saman hesta 
sína Unnur Birna og Bubbi 
Morthens.

Allt um allt 
sem skiptir 
máli í Reykjavík





Ég hef fundið hjá mér talsverða 
þörf undanfarið til þess að 

benda fólki á að ástandið á Íslandi 
– það hvernig Ísland er í stóru sem 
smáu – er ekki bundið lögmálum. 
Það er ekki höggvið í stein. Það er 
semsagt hægt að breyta ástandinu. 

er til dæmis ekki lögmál að 
landbúnaðarráðherra þurfi alltaf 
að vera bóndi. Við þurfum heldur 
ekki að virkja jökulárnar til þess 
að lifa af, kaffæra friðlýstum 
svæðum með lónum og þurrka upp 
fossaraðir. Það er ekkert sem segir 
að það sé nauðsynlegt fyrir Íslend-
inga að búa við skattkerfi sem 
hyglir auðmönnum sérstaklega og 
að þeirri misskiptingu sé ekki 
hægt að breyta með nokkru móti. 

á hjúkrunarrýmum 
fyrir aldraða er ekki náttúrulög-
mál. Það er hægt að byggja fleiri. 
Að þúsund aldraðir þurfi að deila 
herbergi á efri árunum er heldur 
ekki eitthvað sem stendur í helgri 
bók að ekki megi breyta, né heldur 
að meðferðarúrræði fyrir ungl-
inga í fíkniefnaneyslu þurfi alltaf 
að vera af skornum skammti. Bið-
listar eru ekki eins og Esjan sem 
minnkar aldrei. Né heldur er órétt-
læti í sjávarútvegi  byggt á ófrá-
víkjanlegum boðum að handan, 
eða brottfall úr framhaldsskólum 
skrifað í fyrstu Mósebók. Launa-
munur kynjanna er ekki genavís-
indi. Allt eru þetta mannanna 
verk.

þarf ekki að bjóða þegn-
um sínum upp á okurvexti og verð-
tryggingu í þokkabót. Það er alls 
ekki nauðsynlegt á nokkurn hátt 
að hér sé boðið upp á eitt hæsta 
verðlag í heimi. Við þurfum ekki 
að styðja forseta Bandaríkjanna í 
einu og öllu þegar kemur að utan-
ríkismálum og innrásum hans inn í 
önnur ríki. Við þurfum heldur ekki 
að fara í samstarf við leyniþjón-
ustuna CIA. Við þurfum ekki einu 
sinni sjálf að koma upp leyniþjón-
ustu með sólgleraugnaprýddum 
mönnum sem tala inn í úlnliðinn á 
sér á fjöldasamkomum, nema við 
svo kjósum. 

getum staðið í fararbroddi 
allra þjóða í umhverfisvernd. Við 
getum vakið eftirtekt fyrir áherslu 
á iðngreinar og atvinnurekstur 
sem ekki mengar og ekki gerir 
kröfu um eyðileggingu á náttúru-
perlum. Við gætum montað okkur 
einn daginn af miklu skilvirkara 
og skipulagðara heilbrigðiskerfi. 
Við gætum vakið heimseftirtekt 
fyrir mun meiri áherslu en aðrir á 
menntamál. Sanngjarnt skattkerfi 
og jöfnuður gæti orðið okkar aðals-
merki. Kannski sköpum við okkur 
góðan orðstír einhvern tímann 
fyrir að rísa upp á alþjóðavett-
vangi og segja „hingað og ekki 
lengra“ þegar næsta styrjöld úti í 
heimi er í uppsiglingu. Hver veit?

ráðum. Þegar einhver kemur 
og segir „Þetta er ekki nógu gott. 
Leyfið mér aðeins. Gerum þetta 
öðruvísi,“ þá getum við ákveðið 
hvort við viljum leyfa þeim til-
tekna aðila að glíma við vandamál-
in og hugsanlega leysa þau í sam-
starfi við aðra. Allt er þetta 
spurning um val, en ekki lögmál. 
Stefnunni er hægt að breyta. Ég 
held meira að segja að það sé hægt 
að byrja á því að breyta henni 
strax í dag. Ég er til ef þú ert til.

Við ráðum
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Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur

www.IKEA.is

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00
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Barnamáltíð
Kjúklinganaggar, franskar og safi

Lokað hér

Ný verslun

290,-

390,-

ISIG ilmjurtakassi
vanilluilmur, ýmsir litir 290,-

ISIG kertadiskur Ø13 cm
ISIG jólaskraut
4 stk. Ø6 cm 490,-

ISIG jólaskraut 4 stk.
fuglar 3x5 cm 590,-

ISIG kubbakerti
H16 Ø7 cm
ýmsir litir 390,-

ISIG jólaskraut 12 stk. ýmsar tegundir 

ISIG jólaskraut
12 stk. silfurlitað 490,-

ISIG jólaskraut 2 stk.
hjarta gyllt 390,-

ISIG jólatréstoppur
H30 cm ýmsir litir

ISIG skrautsett 48 stk.
ýmsar tegundir 690,-

ISIG jólaskraut 2 stk.
Ø8 cm ýmsar tegundir

ISIG jólaskraut hjarta 2 stk. 
15x15 cm ýmsar tegundir 490,-

ISIG skrautdropar
6 stk. ýmsir litir 390,-

390,-390,-

95,-


