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Smáauglýsin í

Framúrstefnulegur stóll úr basti hefur fylgt Önnu
Kristínu frá barnæsku.
Anna Kristín Þorsteinsdóttir bjó í Noregi alla sína barn-

æsku og þar festu foreldrar hennar kaup á forláta fínum 

baststól.
„Þessi svokallaði ættarstóll var keyptur í einhvers konar

norskri línu í kringum 1980,“ segir Anna. „Þá var allt svona

í furu og basti og stóllinn þótti mjög nútímalegur. Hann

fylgdi mér svo í gegnum allan uppvöxtinn og hvert sem við

fluttum fór stóllinn með. Ég var alltaf mjög hrifin af þess-

um stól og því var hann alltaf kallaður „stóllinn hennar

Önnu“. Við bróðir minn rifumst reyndar gjarna um hver

mátti sitja í honum, en ég hafði alltaf betur þar sem ég var

bæði eldri og frekari. Þegar ég svo flutti að heiman þá varð

stóllinn eftir í foreldrahúsum í Noregi, en þegar þau fluttu

aftur heim til Íslands þá fékk ég blessaðan stólinn. Um það

leiti var ég að eignast eldri son minn og það vildi svo heppi-

lega til að ég gat líka notað stólinn sem vöggu,“ segir Anna

Kristín hlæjandi og bætir því við að hún hafi síðar einnig

notað stólinn til að vagga dóttur sinni með.
„Svo þegar börnin mín urðu stærri þá tóku þau miklu

ástfóstri við þennan stól og líkt og við bróðir minn rifumst 

um hver mætti sitja í honum þá gera börnin mín það í dag. 

Þannig er þetta allt að endurtaka sig,“ segir Anna að lokum

glöð í bragði.

Á framúrstefnulegan 
stól úr basti

Opið til 21
í kvöld

  BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

Meistarinn liggur 
undir feldi

 Fjöldi þeirra sem 
leita sér meðferðar vegna kókaín-
fíknar hefur meira en tuttugufald-
ast á örfáum árum. Að sögn Þórar-
ins Tyrfingssonar, yfirlæknis á 
Vogi, hófst þessi mikla fjölgun 
rétt fyrir aldamótin síðustu. „Á 
tveggja ára tímabili frá 1998 til 
2000 fjölgaði þeim sem leituðu til 
okkar vegna kókaínfíknar frá því 
að vera um tíu á ári í það að vera 
yfir 150. Síðan hefur fjöldinn auk-
ist hægt og rólega. Núna fáum við 
yfir 200 tilfelli árlega. Þetta 
breyttist mikið á þessum tíma. 
Neyslan varð almennari og tengist 
meira skemmtunum og skemmt-
anaiðnaðinum. Obbi þeirra sem 
leita til okkar vegna kókaínneyslu 
er enda ungt fólk, flest á aldrinum 
20-30 ára.“

Að sögn Þórarins fer það mikið 
eftir fjárhag neytenda hverju 
sinni hvaða efna þeir eru að neyta. 
„Það er að færast í aukana að fólk 
noti einvörðungu kókaín. Þegar 

vel stendur á hjá því efnalega þá 
sækir það í kókaín en skiptir svo 
yfir í amfetamín þegar það er 
féminna. Sumir kvarta yfir því að 
kókaín sé svo dýrt, annars myndu 
þeir taka meira af því.“ 

Í síðustu viku var íslenskur 
karlmaður handtekinn í Leifsstöð 
með þrjú kíló af kókaíni í farangri 
sínum. Það er mesta magn efnis-
ins sem gert hefur verið upptækt 
við tollaeftirlit hér á landi frá upp-
hafi. Það er þriðja stóra kókaín-
málið sem upp hefur komið á síð-
ustu mánuðum. Í ágúst var átján 
ára stúlka gripin við reglubundið 
tollaeftirlit með um tvö kíló af efn-

inu í fórum sínum. Í október komu 
svo upp tvö aðskilin mál með 
skömmu millibili þar sem saman-
lagt um 700 grömm af kókaíni 
fundust falin í skóm einstaklinga 
sem komu til landsins. Alls hefur 
verið lagt hald á um 13 kíló af efn-
inu í ár sem er langmesta magn 
kókaíns sem lögregla og tollgæsla 
hafa gert upptækt á einu ári.

 Fyrra metár var árið 2004 
þegar lagt var hald á rúm 6 kíló. 
Utan þess árs var meðaltal kóka-
íns sem var gert upptækt á tíma-
bilinu 1999 til 2005 í kringum eitt 
kíló. Þórarinn segir að það magn 
sem finnist sé fyrst og síðast 
mælikvarði á það að aðilar séu að 
reyna að koma kókaíni á markað 
hérlendis. „Það er eftirsóknarvert 
að koma kókaíni á markað vegna 
þess að verðið er mjög hátt og 
ágóðavonin mikil. Það er mikið af 
fólki í þjóðfélaginu sem vill kóka-
ín og er tilbúið að borga mikið 
fyrir að fá það.“

Fjöldi kókaínfíkla 
hefur tuttugufaldast
Kókaínfíklum í meðferð á Vogi hefur fjölgað úr tíu á ári í yfir 200 á innan við 
áratug. Neyslan almennari og tengd breyttum skemmtanahefðum segir yfir-
læknir á Vogi. Metmagn af kókaíni hefur verið gert upptækt á þessu ári. 

Það er mikið af fólki í 
þjóðfélaginu sem vill 

kókaín og er tilbúið að borga 
mikið fyrir það.

Breytt staða varnar-
mála Íslands eftir brottför varn-
arliðsins er einnig úrlausnarefni 
NATO og af Íslands hálfu verður 
málið borið upp í Norður-Atlants-
hafsráðinu, æðstu stofnun banda-
lagsins, á næstu vikum. Þetta 
sagði Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra á leiðtogafundi NATO 
sem lauk í Ríga í Lettlandi í gær.

Valgerður Sverrisdóttir utan-
ríkisráðherra hitti á fundinum 
ráðherra frá Noregi, Danmörku, 
Bretlandi og Kanada og átti við 
þá viðræður um hugsanlega 
aukna aðkomu þessara næstu 

grannþjóða Íslendinga að því að 
tryggja öryggi og varnir Íslands. 

Á fundi Valgerðar með norsk-
um starfsbróður hennar, Jonas 
Gahr Störe, var ákveðið að emb-
ættismenn landanna myndu halda 
áfram viðræðum um aukið örygg-
is- og varnarsamstarf þjóðanna á 
Íslandi um miðjan desember. 
Jafnframt myndu fulltrúar 
norskra stjórnvalda kynna sér 
aðstæður á hinu nýja öryggis-
svæði á Keflavíkurflugvelli, sem 
íslensk stjórnvöld hafa ákveðið 
að þjóni þar áfram landvarna-
hlutverki. 

Valgerður og Ulrik Federspiel, 
ráðuneytisstjóri danska utanrík-
isráðuneytisins, urðu líka ásátt 
um að danskir og íslenskir emb-
ættismenn myndu hittast á næstu 
vikum til að ræða möguleikana á 
efldu samstarfi á þessu sviði.

Utanríkisráðherra ræddi einn-
ig við breska Evrópumálaráð-
herrann Geoff Hoon og kanad-
íska utanríkisráðherrann Peter 
Gordon MacKay. Þeir lýstu áhuga 
á að koma til Íslands bráðlega til 
viðræðna um öryggis- og varnar-
mál í Norðurhöfum.

Viðræður um varnarsamstarf 

 Tala látinna í Darfúr-
héraðinu vegna átaka þar er talin 
vera komin upp í minnst 200.000 
manns. Þetta kom fram í nýrri 
skýrslu Sameinuðu þjóðanna í 
gær, en aðrar rannsóknir hafa 
bent til þess að talan gæti verið 
nær 400.000 eða jafnvel hærri.

Súdanska ríkisstjórnin heldur 
því hins vegar fram að raunveru-
lega talan sé eingöngu brot af 
áætlun SÞ.

Erfitt hefur reynst að komast 
að endanlegri tölu í átökunum 
sem mannréttindasamtök hafa 
kallað „verstu mannúðarkrísu 
heims“ því erlendir hjálpar-
starfsmenn hafa eingöngu haft 
takmarkaðan aðgang að Súdan 
síðan átökin hófust árið 2003. 

Hundruð þús-
unda talin af

 Dagný Jónsdóttir, annar 
af fulltrúum Framsóknarflokks-
ins í menntamálanefnd, lagði 
fram yfirlýsingu á fundi nefndar-
innar í gærkvöldi um að Fram-
sóknarflokkurinn styddi 
afgreiðslu frumvarpsins um 
Ríkisútvarpið ohf. úr nefndinni á 
fundinum.

Mörður Árnason, þingmaður 
Samfylkingarinnar og fulltrúi 
minnihlutans í menntamálanefnd, 
sagði að þegar rúm klukkustund 
var liðin af fundinum hafði 
meirihlutinn ekki lagt fram 
neinar tillögur um að takmarka 
auglýsingatekjur RÚV í frum-
varpinu. Fundinum var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöldi.

Frumvarp af-
greitt úr nefnd



 Sektir vegna umferð-
arlagabrota hækka umtalsvert á 
morgun. Sektirnar geta numið allt 
að 300 þúsund krónum sé ekið á 
meira en 170 km hraða.  Þá varða 
viðurlög á brotum á reglum um 
aksturs- og hvíldartíma nú sekt og 
punkti eða punktum í ökuferils-
skrá.

William Thomas Möller, lög-
fræðingur hjá Umferðarstofu, 
fagnar þessum breytingum og 
segir hækkunum ætlað að ná 
árangri í því að slá á brotafjölda. 
„Þegar aðgerðir sem þessar eru 
gerðar er ekki síður mikilvægt að 
lögreglan haldi vöku sinni yfir 
umferðalagabrotum því bestur 

árangur næst ef allir vinna 
saman.“

Sem dæmi um sektir vegna 
aksturs yfir löglegum hámarks-
hraða má nefna að sé ekið á 46-50 
km hraða þar sem hámarkshraði 
er 30 km skal sektin vera 15 þús-
und krónur en 50 þúsund sé ekið á 
71-75 km hraða þar sem hámarks-
hraði er 30 km. Fyrir slík brot skal 
ökumaður jafnframt sviptur öku-
leyfi í þrjá mánuði.

Sé ekið á 101-110 km hraða þar 
sem hámarkshraði er 90 km skal 
sektarfjárhæð vera 15 þúsund 
krónur, 60 þúsund krónur ef hrað-
inn er á milli 131-140 km og beita 
skal 110 þúsund króna sekt og 

þriggja mánaða ökuleyfissvipt-
ingu sé ökuhraðinn orðinn 161-170 
km þar sem hámarkshraðinn er 90 
km.

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 Fylgismenn sjíaklerksins 
Muqtada al-Sadrs á þingi og í rík-
isstjórn Íraks hafa dregið til baka 
stuðning sinn við ríkisstjórn lands-
ins. Með þessu vilja þeir mótmæla 
því að Nouri al-Maliki forsætis-
ráðherra skuli fara á fund George 
W. Bush Bandaríkjaforseta í Jór-
daníu.

Fundur þeirra Bush og al-Mal-
ikis „ögrar tilfinningum írösku 
þjóðarinnar og er brot á stjórnar-
skrárbundnum réttindum Íraka,“ 
að því er segir í yfirlýsingu frá 
þrjátíu þingmönnum og fimm ráð-
herrum, sem allir eru hliðhollir 
Sadr.

Bush hélt í gær rakleiðis frá 
leiðtogafundi Atlantshafsbanda-
lagsins í Lettlandi til Jórdaníu þar 
sem hann á fundi bæði með al-
Maliki og Abdullah Jórdaníukon-
ungi. Aðalefni fundanna er að 
finna leiðir til að draga úr átökum 

í Írak, átökum milli sjía og súnníta 
sem hafa verið svo harðskeytt 
undanfarið að margir vilja segja 
að borgarastyrjöld sé skollin á í 
landinu.

Stuðningsmenn Sadrs hótuðu 
því fyrir fáeinum dögum að segja 
sig úr stjórn landsins láti al-Mal-

iki, sem er sjálfur sjíi, verða af því 
að hitta Bush að máli.

„Írakstjórn á að semja við 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 
ekki við leiðtoga þess lands sem 
hefur hertekið Írak,“ sagði Falih 
Hassan, þingmaður úr hópi Sadrs.

Hafa sagt sig úr stjórn Íraks

Umferðarsektir hækka á morgun

 Bæjarstjórn Kópavogs 
ákvað samhljóma á fundi á 
þriðjudag að leita heimildar 

umhverfisráð-
herra fyrir 
eignarnámi á 
863 hektörum 
lands úr 
Vatnsendajörð-
inni. Samkvæmt 
samkomulagi 
við Þorstein 
Hjaltested, land-
eiganda á 
Vatnsenda, verð-

ur umsamið verð fyrir landið ekki 
gert opinbert fyrr en hefur veitt 
eignarnámsheimildina. 

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu hindra ákvæði í 
erfðaskrá Þorstein í að selja land 
úr Vatnsendajörðinni beinni sölu. 
Þess vegna er sú krókaleið farin að 
óska eignarnámsheimildar og gera 
síðan sátt í málinu. Sú sátt mun 
síðan byggjast á samkomulagi sem 
þegar liggur fyrir. 

Staðfesta ósk 
um eignarnám

Maðurinn sem fékk 
hjartastopp í lögreglubíl á 
laugardagskvöldið liggur enn á 
gjörgæsludeild Landspítalans. 
Sigurbjörn Víðir Eggertsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn segir 
að rannsókn málsins standi yfir. 
Hann telur líklegt að því verði 
vísað til ríkissaksóknara. 

Maðurinn var gestur á 
Radisson SAS Hótel Sögu í 
Reykjavík á laugardagskvöldið. 
Lögreglan var kölluð á hótelið 
vegna óláta sem maðurinn var 
með og lenti í átökum við hann. 
Maðurinn var í hjartastoppi þegar 
komið var með hann á lögreglu-
stöðina. Sjúkralið kom á staðinn 
og lífgaði manninn við og var 
hann fluttur á gjörgæsludeild. 

Liggur enn á 
gjörgæsludeild

 Allt að sextíu 
rússneskir njósnarar starfa nú í 
Bretlandi, kom fram í máli Chris 
Bryant, þingmanns verkalýðs-
flokksins, sem forsætisráðherr-
ann Tony Blair stýrir.

„Ég tel að sjálfstæð ríki ættu 
að hafa áhyggjur af því þegar 
verulega margir njósnarar starfa 
í löndum þeirra,“ sagði Bryant á 
málþingi um tengslin milli 
Moskvu og Lundúna sem haldið 
var í Westminister Hall. Bryant 
sagði jafnframt að þessir 
njósnarar njósni nokkurn veginn 
óhindrað, því Bretar beini frekar 
sjónum sínum að mögulegri ógn 
frá öfgasinnuðum múslimum.

Sextíu njósna í 
Bretlandi

Karl, finnst þér kínverskt betra 
en íslenskt?

Reykjavíkurborg 
hefur greitt 208 milljónir króna 
fyrir tæplega fjögurra hektara land 
í Norðlingaholti. Eigandinn var 
Kjartan Gunnarsson, fráfarandi 
framkvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins.

Upphæðin er í samræmi við 
úrskurð matsnefndar eignarnáms-
bóta frá því í mars. Í apríl lá hins 
vegar fyrir sú stefna í borgarráði að 
una ekki úrskurðinum heldur skjóta 
málinu til dómstóla.

„Það er í raun með ólíkindum að 
taka kúvendingar í svona málum án 
þess að ráðfæra sig við borgarráð. 
Ég man ekki betur en að það hafi 
allir í borgarráði, meðal annars 
núverandi borgarstjóri, verið sam-
mála um að fara með málið fyrir 
dóm,“ segir Dagur B. Eggertsson, 
oddviti Samfylkingarinnar í borgar-
stjórn. „Það er augljóslega mörgum 
spurningum ósvarað í þessu máli. 
En eitt er víst: Það getur ekki verið 
hlutverk borgarinnar að gera starfs-
lokasamning við Kjartan Gunnars-
son.“

Umleitanir um viðskiptin stóðu 
lengi án árangurs. Að lokum bauð 
Kjartan landið fyrir 130 milljónir 
króna en borgin vildi aðeins greiða 
fimmtíu milljónir. Matsnefnd eign-
arnámsbóta úrskurðaði síðan í mars 
á þessu ári að greiða ætti 208 millj-
ónir króna.

Í borgarráði í apríl var lögð fram 
umsögn skrifstofustjóra lögfræði-
skrifstofu borgarinnar þar sem sagt 
var fullt tilefni til að skjóta málinu 
til dómstóla því matið væri alltof 
hátt og ekki stutt neinum áþreifan-
legum rökum, eins og sagði í umsögn 
Kristbjargar Stephensen, sem nú 

gegnir einnig starfi borgarritara 
tímabundið.

Kristbjörg segir nú að fyrir 
matsnefndinni hafi borgin nefnt 111 
milljónir króna sem hámarksupp-
hæð sem síðan hafi verið greidd 
Kjartani í maí sem innáborgun. 
Eftir að hún hafi í sumar uppreikn-
að þessar 111 milljónir í samræmi 
við nýtt lóðaútboð í Norðlingaholti 
hafi aðeins munað á bilinu 20 til 30 
milljónum króna á  þeirri tölu og 
niðurstöðu matsnefndarinnar.

Kristbjörg segist þá hafa skrifað 
minnisblað til Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar borgarstjóra þar sem 

fram hafi komið að hún vildi ekki 
standa ein að þeirri ákvörðun að 
efna til dómsmáls þegar svo lítið 
bæri í milli og hætta væri á að borg-
in yrði jafnvel dæmd til að greiða 
enn hærri upphæð. Borgarstjóri 
hafi þá fallist á tillögu hennar um að 
una niðurstöðu matsnefndarinnar. 
Þessi ákvörðun var ekki kynnt borg-
arráði:

„Það hefði væntanlega verið eðli-
legt vegna stærðar málsins að kynna 
borgarráði að niðurstaðan hafi orðið 
önnur en leit út fyrir síðasta vor. En 
það fórst einfaldlega fyrir,“ segir 
Kristbjörg.  

Greiða 208 milljónir 
fyrir fjóra hektara
Reykjavíkurborg greiddi 208 milljónir fyrir fjóra hektara í Norðlingaholti. 
Upphæðin er samkvæmt niðurstöðu matsnefnd eignarnámsbóta sem borgarráð 
ákvað í vor að skjóta til dómstóla. Borgaritari segir forsendur hafa breyst. 

Sjúkraflugvél var 
ekki staðsett í Vestmannaeyjum á 
þriðjudagskvöld þegar þurfti að 
flytja alvarlega veikan mann til 
Reykjavíkur. Því var þyrla 
Landhelgisgæslunnar kölluð út til 
að flytja manninn.

Að sögn Sigurbjarnar Daða 
Dagbjartssonar hjá Landsflugi, 
sem annast sjúkraflug til og frá 
Vestmannaeyjum, var sjúkraflug-
vélin í viðhaldi. Hann segir það 
heldur ekki hafa skipt neinu máli 
þótt vélin hefði verið í Eyjum þar 
sem ekki hafi verið flugfært 
þaðan þegar kallið kom. 

Sjúkraflugvélin 
var í viðhaldi

 Sérstakri fjárveitingu 
upp á samtals 560 milljónir króna 
er varið til að mæta rekstrarhalla 
heilbrigðisstofnana samkvæmt 
tillögu meirihluta fjárlaganefndar 
við meðferð fjáraukalaga. 
Tillagan var afgreidd úr nefndinni 
í gær og er stefnt að afgreiðslu 
laganna í dag. Birkir Jón Jónsson, 
formaður fjárlaganefndar, segir 
þetta í samræmi við fyrri 
ákvarðanir ríkisstjórnarinnar. Við 
meðferð frumvarpsins eftir aðra 
umræðu bætast 738 milljónir við 
þá 16,2 milljarða sem fjáraukalög-
in ráðgera að ríkisútgjöldin aukist 
um á árinu, frá því sem kveðið 
var á um í fjárlögum. 

Aukning um 
738 milljónir





75.000 KR.
GJAFABRÉF
 FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM

Leiðtogar hinna 26 
aðildarríkja Atlantshafsbanda-
lagsins strengdu þess heit í lok 
tveggja daga fundar síns í Ríga í 
Lettlandi í gær að standa sína 
pligt í Afganistan, þrátt fyrir vax-
andi mannfall í átökum þar og 
neitun sumra NATO-ríkja um að 
leggja til hermenn í hættulegustu 
verkefnin.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra benti í ræðu sinni á fundin-
um á, að Ísland hefði nú þá sér-
stöðu að vera án reglubundins 
eftirlits og viðbúnaðar í lofti á 
friðartímum. Sú staða yrði 
úrlausnarefni bæði fyrir íslensk 
stjórnvöld og bandalagið. Því 
myndi ríkisstjórn Íslands óska 
eftir því að málið yrði sem fyrst 
tekið til umfjöllunar í Norður-Atl-
antshafsráðinu.

Leiðtogarnir lýstu því yfir að 
25 þúsund manna viðbragðssveit-
ir bandalagsins væru komnar á 
laggirnar eftir fjögurra ára undir-
búning, en þeim er ætlað að standa 
í fylkingarbrjósti nútímavædds 
herafla NATO. 

Þá var Serbíu - sjö og hálfu ári 
eftir loftárásir NATO á landið - 
ásamt grannríkjunum Makedoníu 
og Svartfjallalandi boðin þátttaka 
í aðildarundirbúningsáætlun 
bandalagsins.

„Við staðfestum óbifandi stöð-
ugleika bandalags okkar og lýsum 
því yfir að [NATO-herliðið í 
Afganistan] búi yfir þeim mann-
afla, búnaði og sveigjanleika sem 
þörf krefur til að tryggja áfram-
haldandi árangursríka fram-
kvæmd verkefnisins,“ segir í 
lokaályktun leiðtoganna. 

Af þessu tilefni greindi Geir 
H. Haarde forsætisráðherra frá 
því að íslensk stjórnvöld myndu 
auka framlög til endurreisnar- og 
þróunarverkefna í Afganistan, 
auk þess sem staðið yrði að flug-
frakt í þágu þeirra bandalags-
ríkja sem hafa liðsafla í sunnan-
verðu landinu. 

Í umræðum um pólitíska og 
hernaðarlega uppfærslu NATO 
sagði Geir að um mjög nauðsyn-
legt ferli væri að ræða sem varð-
aði getu bandalagsins til að gegna 
hlutverki sínu við breyttar 
aðstæður. Um leið benti hann á að 
þetta mætti ekki verða til þess að 
bandalagið missti sjónar á kjarna-
tilgangi samstarfsins, það er 
sameiginlegum vörnum byggð-
um á gagnkvæmum varnarskuld-
bindingum aðildarríkjanna. 

Í því samhengi benti Geir á, að 
Ísland hefði nú þá sérstöðu innan 
bandalagsins að vera án reglu-
bundins eftirlits og viðbúnaðar í 
lofti á friðartímum. Sú staða yrði 
úrlausnarefni bæði fyrir íslensk 
stjórnvöld og bandalagið, „enda 
hefði það ávallt nálgast öryggi 
aðildarríkjanna með heildstæðum 
hætti,“ að því er haft er eftir Geir 
í fréttatilkynningu. 

Geir sagði að íslensk stjórn-
völd væru ánægð með nýlegt 
samkomulag við Bandaríkin um 
varnarmál, en eftir stæði nauð-
syn á eftirliti og viðbúnaði á frið-
artímum. Því yrði af Íslands 
hálfu óskað eftir að málið yrði 
tekið til umfjöllunar í Norður-
Atlantshafsráðinu á næstu vikum. 
Norður-Atlantshafsráðið er æðsta 
stofnun NATO. 

Breytt staða varna Íslands 
líka úrlausnarefni NATO
Leiðtogar Atlantshafsbandalagsins luku fundi sínum í Ríga í Lettlandi í gær með því að álykta um stað-
festu bandalagsins að ná árangri í Afganistan. Forsætisráðherra sagði breytta stöðu varnarmála á Íslandi 
einnig vera úrlausnarefni NATO. Málið yrði tekið til umfjöllunar í Norður-Atlantshafsráðinu á næstunni.

Ríkisstjórn Íslands fer 
yfir niðurstöðu skýringaviðræðna 
íslenskra yfirvalda og skipasmíða-
fyrirtækisins Asmar á ríkisstjórn-
arfundi á morgun. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verður Birni Bjarnasyni 
dómsmálaráðherra falið að ganga 
endanlega frá kaupum á varðskip-
inu á grundvelli skýringaviðræðna 
sem fram fóru í síðustu viku. 

Fulltrúar skipasmíðafyrirtækis-
ins Asmar, sem smíðar skip sín í 
Talcahuano í Chile, funduðu þá með 
forsvarsmönnum Landhelgisgæsl-
unnar, Ríkiskaupa og Rolls Royce í 
Noregi en það fyrirtæki kemur að 
hönnun skipsins. 

Danskur verkfræðingur, Cars-
ten Fauner, var íslenskum yfirvöld-
um innan handar í samningavið-
ræðunum sem tæknilegur ráðgjafi.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu átti Asmar lægsta til-
boðið í gerð nýs varðskips, um 2,4 
milljarða króna sem var um 200 
milljónum undir áætluðum kostn-
aði. 

Þrjú önnur fyrirtæki buðu í gerð 
varðskipsins, Damen í Hollandi, 
Simek í Noregi og Peene-werft í 
Þýskalandi. 

Gert er ráð fyrir að skipið verði 
rúmlega 90 metra langt og með 100 
til 125 tonna dráttarkraft. Björn 
Bjarnason vildi ekki tjá sig um 

málið er Fréttablaðið leitaði eftir 
því í gær frekar en Sólmundur Jóns-
son, rekstrarstjóri Landhelgisgæsl-
unnar. Ekki náðist í Georg Lárus-
son, forstjóra Landhelgisgæslunnar, 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.     

Málþing um stofn-
frumurannsóknir, þar sem drög að 
nýju frumvarpi verður kynnt 
verður haldið í Norræna húsinu í 
dag. 

Árið 2005 var skipuð nefnd sem 
fékk það verkefni að endurskoða 
lög um tæknifrjóvgun með tilliti 
til rannsókna á stofnfrumum úr 
fósturvísum en afrakstur nefndar-
starfsins liggur nú fyrir.

Ólöf Ýrr Atladóttir, fram-
kvæmdastjóri vísindasiðanefndar, 
segir vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði vaxandi grein hér 
á landi en að þörf sé á að endur-
skoða löggjöfina. Málþingið 
stendur frá klukkan  13-18.

Þörf á nýjum 
reglugerðum
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viðburðarík og spennandi saga
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

lesturinn er
góð skemmtun
Katrín Jakobsdóttir, Mbl.

„Írónísk, launfyndin,
bókmenntaleg spennusaga.“

Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

magnaða og trúverðuga
spennusögu
Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor við Stofnun Árna Magnússonar

Metsölubókin Mýrin aftur 
fáanleg í nýrri kiljuútgáfu. 
Yfir 30.000 eintök seld.
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Debetkort
með kreditheimild*

– vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar!

Kynntu þér DMK Debetkort og aðra þjónustuþætti
DMK á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON

 Dagsbrún tapaði 3,2 milljörðum króna á 
þriðja fjórðungi ársins. Þetta er nokkuð meira en 
greiningardeild Glitnis reiknaði með en hún spáði 2,8 
milljarða króna tapi á fjórðungnum. 

Þá nam tap félagsins tæpum 4,7 milljörðum króna 
á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 554 
milljóna króna hagnað á sama tíma í fyrra.

Í uppgjöri Dagsbrúnar segir að tekjur Dagsbrún-
ar (nú 365 hf.) hafi numið 36,1 milljarði króna á fyrstu 
níu mánuðum ársins sem er rúm þreföldun frá síð-
asta ári en þá námu þær rúmum 10,8 milljörðum 
króna. Tekjur á þriðja ársfjórðungi námu tæpum 16 
milljörðum króna, sem er 12,1 milljarðs króna aukn-
ing á milli ára.

Rekstrarhagnaður (EBITDA)  af reglulegri starf-
semi fyrir óvenjulega liði fyrstu níu mánuði ársins 
nam tæpum 3,8 milljörðum króna samanborið við 
rétt rúma 2,3 milljarða króna í fyrra. 

Handbært fé Dagsbrúnar frá rekstri án vaxta nam 
26 milljónum króna fyrstu níu mánuði ársins sem 
skýrist af miklum óvenjulegum kostnaði í fjórðungn-

um og aukningu á rekstrartengdum eignum og skuld-
um. Á sama tíma í fyrra nam þessi liður tæpum 1,9 
milljörðum króna, að því er segir í uppgjörinu. 

Heildareignir félagsins í septemberlok námu 87,6 
milljörðum króna samanborið við 22,8 milljarða 
króna í lok síðasta árs. 

Dagsbrún tapaði 3,2 milljörðum

Bæta þarf þjónustu við aldraða til 
muna segir Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 
blaðamaður hjá tímaritinu Ísafold, sem villti 
á sér heimildir þegar hún réði sig á elliheim-
ilið Grund í vikutíma og skrifaði grein um 
aðbúnað vistmanna þar. 

Það hefur ekki gerst áður hér á Íslandi að 
blaðamaður beiti slíkum vinnubrögðum. 
Fyrri hluti greinarinnar birtist í blaðinu Ísa-
fold sem kemur út í dag.

Reynir Traustason, ritstjóri Ísafoldar, 
segir að slík vinnubrögð séu ekki siðferðilega 
röng. „Þetta er eina leiðin til að komast að 
raunveruleikanum. Við viljum vita hvort við 
séum að fara nógu vel með gamla fólkið, 
hvernig því líður í raun inni á þessari stofn-
un,“ segir Reynir. 

Að sögn Reynis var öllum nöfnum vist-

manna breytt í greininni og því komi umfjöll-
unin sér ekki illa fyrir neinn. 

Spurður segir Reynir að vissulega hafi 

Ingibjörg villt á sér heimildir, því þeir sem 
réðu hana í starfið vissu ekki að hún ætlaði að 
skrifa grein um reynslu sína í starfinu. 

Reynir segir að menn muni sjá meira af 
slíkum greinum í Ísafold. „Ef við ætlum að 
fylgja öllum siðferðisreglum þá munu fullt af 
hneykslismálum aldrei koma upp á yfirborð-
ið,“ segir ritstjórinn og kallar þessi vinnu-
brögð „hina nýju blaðamennsku“. 

Júlíus Rafnsson, framkvæmdastjóri 
Grundar, sagði í Kastljósi Sjónvarpsins í gær 
að sú mynd sem Ingibjörg dregur upp af elli-
heimilinu sé nöturleg og að vinnubrögð Ísa-
foldar séu vafasöm. 

Hann sagði að ekki væri hægt að líða að 
Ingibjörg hafi logið sig inn í starfið og ýjaði 
að því að Grund myndi leita réttar síns fyrir 
dómstólum.

Blaðamaður réði sig til starfa á Grund

Hefur þú dottað undir stýri?

Gefur þú blóð?

 Tveir karlmenn 
reyndu að stela þrjú hundruð kílóa 
hraðbanka úr útibúi Landsbank-
ans að Kletthálsi í Reykjavík á 
miðvikudagsmorgun.

Mennirnir losuðu hraðbankann, 
mjökuðu honum að hurð bankans 
og veltu honum á hliðina. Öryggis-
kerfi bankans fór í gang og tóku 
myndavélar í anddyrinu aðfarirn-
ar upp á myndband. Þegar örygg-
isvörður kom á vettvang lá hrað-
bankinn í dyragættinni en 
mennirnir höfðu hypjað sig. 

Öryggisvörðurinn gerði lög-
reglunni viðvart laust fyrir klukk-
an átta og kom hún á vettvang og 
rannsakaði vegsummerki eftir 
ránstilraunina.

Mennirnir voru ekki með nein 
verkfæri þegar þeir reyndu að 
fremja ránið og bendir það til að um 
skyndiákvörðun hafi verið að ræða. 

Haukur Þór Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri rekstrarsviðs 
Landsbankans, segir að mennirnir 
hafi líklega ekki áttað sig almenni-
lega á því hvað þeir voru að gera; 
að þeir væru í beinni útsendingu 
meðan þeir böðluðust á hraðbank-
anum. „Ef þeir hefðu litið upp og 
séð myndavélina þá hefðu þeir 
áttað sig á því að þetta var vonlaus 
tilraun,“ segir Haukur og bætir 
því við að hraðbankar í landinu 
hafi yfirleitt verið látnir í friði. 

Að sögn Hauks var hraðbank-
inn illa festur, hann var ekki bolt-
aður niður í gólfið, sem venjulega 
er gert til að festa slíka hraðbanka. 
Ástæðan er sú að það er hiti í flís-
unum í anddyri útibúsins sem 
gerir það ómögulegt að festa hrað-
bankann með boltum því þeir eyði-
leggi hitamottuna undir flísunum. 
„Í þessu tilfelli var hraðbankinn 

festur með lélegustu festingunum 
okkar.“  

Haukur segir að hugsanlega 
hafi tæknibúnaður inni í hrað-
bankanum skemmst en að líklega 
sé ekki um mikið tjón að ræða 
fyrir bankann.

Starfsmaður lögreglunnar í 
Reykjavík segir að ekki sé gáfu-
legt að stela slíkum hraðbönkum 
því yfirleitt séu ekki miklir pen-
ingar í þeim. Hann segist eingöngu 
muna eftir einu slíku ráni. Það átti 
sér stað í anddyri Kennaraháskól-
ans fyrir nokkrum árum. Þá náðu 
þjófar að nema hraðbanka á brott 
og gómaði lögreglan mennina og 
var hraðbankinn í bíl þeirra.

Lögreglan rannsakar nú ráns-
tilraunina og býst við því að hand-
taka þjófana fljótlega ef þeir gefa 
sig þá ekki fram áður.  

Ætluðu að stela 300 
kílóa hraðbanka
Tveir menn reyndu að fremja klaufalegt rán í gær. Ránið var í beinni útsend-
ingu. Starfsmaður Landsbankans segir hraðbankann hafa verið illa festan. 





Hvaða sögufræga hús verður 
að kínversku veitingahúsi?

Íslenska kvennalandsliðið 
vann góðan sigur í undankeppni 
HM í handbolta á þriðjudag. 
Hverjir voru andstæðingarnir?

Íþróttavefur The Guardian 
heldur úti skopmyndasamkeppni 
og nýjasta viðfangsefni hennar er 
Íslendingur. Hvað heitir hann?

Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is
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 Málflutningur í máli 
Hannesar Hólmsteins Gissurar-
sonar prófessors og Jóns Ólafs-
sonar kaupsýslumanns, í yfirrétti 
á Englandi, fer fram í dag.

Kröfu Hannesar um að dómur 
sem féll í enskum dómstóli, þess 
efnis að Hannesi bæri að greiða 
Jóni tólf milljónir króna vegna 

orða sem hann birti á heimasíðu 
sinni, yrði ógiltur var hafnað. Hann 
áfrýjaði málinu í kjölfarið til yfir-
réttar. „Aðalatriðið er að ég tel að 
mér hafi verið ranglega stefnt og í 
dómi undirréttar var á það fallist 
að mér hafi verið stefnt á röngum 
forsendum. Hins vegar þótti það 
ekki nóg ástæða til þess að fallast á 
mína kröfu og ég ákvað í kjölfarið 
að láta á það reyna, hvort yfirrétt-
ur myndi meta efnisatriði málsins 
með sama hætti,“ sagði Hannes er 
Fréttablaðið náði tali af honum í 
gær en hann var þá staddur í Lond-
on og ætlaði sér að vera viðstaddur 
málflutninginn í dag.

Grundvöllur málsins byggist á 
ummælum er birtust á heimasíðu 
Hannesar, sem vistuð var á vef-
svæði Háskóla Íslands. Ummælin 
voru á ensku og fjölluðu um að Jón 
hefði lagt grunninn að viðskipta-
ferli sínum með ólögmætum fíkni-
efnaviðskiptum. Hannes hefur 
síðan margsinnis haldið því fram 
að hann hafi aðeins verið að endur-
segja fréttir sem fjallað hafi verið 
um í íslenskum dagblöðum, meðal 
annars í Morgunpóstinum árið 
1995.

Jón Ólafsson sagði lögfræðinga 
sína sjá alfarið um málið er Frétta-
blaðið náði tali af honum í gær. 
Hann var því ekki tilbúinn til þess 
að ræða efnisatriði þess. 

Málið tekið fyrir í 
yfirrétti á Englandi

Sigrún Björk 
Jakobsdóttir tekur við starfi bæj-
arstjóra á Akureyri 9. janúar 
næstkomandi. Þá sest Kristján 
Þór Júlíusson, fráfarandi bæjar-
stjóri, í stól forseta bæjarstjórn-
ar en Sigrún hefur gegnt því emb-
ætti á þessu kjörtímabili. Kristján 
Þór mun leiða lista Sjálfstæðis-
flokksins í Norðausturkjördæmi 
í komandi alþingiskosningum en 
hann hlaut fyrsta sæti í prófkjöri 
flokksins í liðinni viku.

Sigrún Björk verður fyrst 
kvenna til að gegna embætti bæj-
arstjóra á Akureyri.

„Áherslur kvenna eru oft á 
tíðum öðruvísi. Það eru 79 sveita-

félög á landinu í dag og af þeim 
eru 20 þar sem konur gegna emb-
ætti sveitarstjóra. Ég fagna 
auknum hlut kvenna í þessum 
hópi og hlakka til að takast á við 
þau verkefni sem bíða,“ segir 
Sigrún.

Hún segist ekki ætla að gera 
stórar breytingar þegar hún 
tekur við starfinu.

„Akureyri er með mjög skýrt 
mótaða stefnu í sínum málum og 
meirihlutaflokkarnir hafa góðan 
málefnasamning sem ég mun 
vinna eftir.“

Sigrún hefur setið í bæjarráði 
en Hjalti Jón Sveinsson mun taka 
við sæti hennar þar. 

Fyrsta konan til að gegna starfinu

„Á hverjum degi verða fleiri Palestínu-
menn fatlaðir vegna árása og aðgerða Ísraels-
hers,“ segir Ziad Amro, fatlaður palestínskur 
félagsráðgjafi, sem staddur er hér á landi á 
vegum félagsins Ísland-Palestína, Blindrafé-
lagsins og Öryrkjabandalags Íslands.

Yfir kaffibolla og rammíslenskri berjasaft í 
notalegu einbýlishúsi í Breiðholtinu virðast 
hörmungarnar í Palestínu langt undan, en 
fyrir Amro eru þær hluti af daglegri reynslu.

„Ástandið er afar erfitt fyrir alla, en ekki 
síst fyrir fatlaða. Gaza-svæðið er í raun bara 
eitt stórt fangelsi Ísraels,“ segir Amro, sem 
sjálfur missti sjónina vegna aðgerða Ísraels-
hers í háskólanum þar sem hann stundaði nám 
fyrir nokkrum árum. „Efnahagur fólks er 
bágborinn, það er enga vinnu að fá og enginn 
lífeyrir frá ríkinu.“

Amro, sem hefur lengi verið virkur í 
mannréttindabaráttu fatlaðra á herteknu 
svæðunum heima fyrir, starfar sem formaður 
Öryrkjabandalags Palestínu en hann er 
jafnframt stofnandi bandalagsins. Eins var 
hann fulltrúi Palestínu í nefnd Sameinuðu 
þjóðanna um sáttmála um réttindi og reisn 
fatlaðra sem samþykktur var í september.

„Við lifum við aðgerðir Ísraelsmanna. Nú 
stendur yfir aðgerðin „Haustský“ á Gaza-
svæðinu sem hefur á seinustu tveimur til 
þremur vikunum ollið varanlegri fötlun yfir 
fimmtíu palestínskra manna, kvenna og 
barna,“ segir Amro.

Og í hernumdu landi er fátt eitt til ráða og 
lítið um úrræði fyrir fatlaða, sem oft eiga afar 
erfitt með að sjá sér og sínum farborða.

„Það verður að stöðva Ísrael. Þetta er eina 
landið í heiminum sem brýtur á hverjum degi 
alþjóðalög, og við verðum að kalla eftir að þau 
ríki sem hafa neitunarvald í öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna, Rússland, Bandaríkin, 
Bretland, Frakkland og Kína, sem og gyðingar 
um heim allan, fari að beita sér í þágu 
palestínsku þjóðarinnar,“ sagði Amro.

En þrátt fyrir að hann hafi misst sjónina 
vegna aðgerða Ísraelshers, segir hann að ekki 
sé við Ísraelsmenn að sakast.

„Ég ásaka ekki ísraelska fólkið, ég kenni 

ísraelsku ríkisstjórninni um ástandið heima 
hjá mér,“ segir Amro, sem býr í Ramallah á 
Vesturbakkanum. „Auðvitað verður að draga 
þá fyrir dóm sem bjóða sig fram í sjálfboða-
vinnu innan hersins til að brjóta alþjóðalög, en 
í heildina er eingöngu við Ísraelsstjórn og þau 
ríki og sérfræðingaráð sem sýna henni 
stuðning að sakast.“

Amro heldur fyrirlestur síðdegis í dag á 
vegum Blindrafélagsins og Öryrkjabandalags 
Íslands í Hamrahlíð 17 klukkan 17.30.

Ástandið er erfitt fyrir alla
Palestínskur félagsráðgjafi segist ekki saka Ísraela um ástandið í Palestínu, heldur stjórnina. Hann missti 
sjónina í árás Ísraelshers. Amro er staddur hér á landi til að ræða stöðu fatlaðra í Palestínu.

Útgáfufélag DV 
hefur samið við Holberg Másson 
um greiðslu miskabóta vegna 
fréttar sem birtist í DV 24. 
janúar síðastliðinn. Í fréttinni 
sagði meðal annars að Holberg 
hefði smyglað hassi til landsins í 
loftbelg á áttunda áratugnum.

„Hinn 29. nóvember 2006 var 
gengið frá sátt við Holberg 
Másson vegna forsíðufréttar í 
DV í ársbyrjun. Fyrir liggur að 
fréttin var efnislega röng. Af 
því tilefni vilja 365 miðlar hf., 
sem gefur út DV, taka fram að 
félagið harmi rangan frétta-
flutning blaðsins af fortíð 
Holbergs, samhliða því sem 
hann er beðinn afsökunar á þeim 
óþægindum sem hin ranga 
umfjöllun olli honum,“ segir í 
yfirlýsingu 365. 

Sátt um miska-
bætur vegna 
rangrar fréttar





 Karlmanni hafa verið 
dæmdar 50 þúsund krónur í miska-
bætur vegna þess að lögreglan á 
Sauðárkróki hleraði síma hans í 
desember árið 2004. Dómurinn 
var kveðinn upp í Héraðsdómi 
Reykjavíkur. 

Maðurinn var grunaður um að 
hafa átt aðild að eldsvoða í húsi 
við Bárustíg á Sauðárkróki hinn 4. 
desember árið 2004 þar sem einn 
maður lést. Lögreglan fékk upp-
lýsingar um símtöl úr og í síma 
mannsins hinn 3. og 4. desember 
og var sími hans hleraður frá 9. til 
22. desember sama ár. Þessar 
aðgerðir voru heimilaðar með 
dómsúrskurði. Ekki var gefin út 
ákæra á hendur manninum. 

Maðurinn byggði kröfu sína á 
því að hann hefði verið beittur 
þvingunaraðgerðum og að umfjöll-
un um málið í fjölmiðlum hefði 
valdið honum andlegum þjáning-
um. Maðurinn fór fram á hálfa 
milljón króna í bætur.

Í niðurstöðu dómsins kemur 
fram að að aðgerðir lögreglu hafi 
falið í sér ólögmæta meingerð 
gagnvart manninum en að jafn-
framt hefði ekki verið sýnt fram 
á að lögreglumenn hafi átt frum-
kvæði að umfjöllun fjölmiðla um 
eldsvoðann. Dómurinn taldi því 
að greiða ætti manninum 50.000 
krónur í miskabætur vegna skerð-
ingar á einkalífi hans. 

Bætur vegna hlerana

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur

www.skola. is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14

DAGSLJÓSALAMPAR
með stækkunargleri

Notaðu tækifærið til þess að
eignast eða gefa þessa frábæru
lampa á sérstöku tilboðsverði.

Notaðu tækifærið t i l  þess
að eignast eða gefa þessa
frábæru lampa á sérstöku
ti lboðsverði.
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Hið íslenzka bókmenntafé-
lag heldur um þessar mundir 
uppá 190 ára afmæli sitt en félag-
ið er elsta félag og bókaforlag á 
Íslandi stofnað árið 1816. Félagið 
hefur á langri vegferð aldrei 
hvikað frá því markmiði sem það 
hefur ávallt haft í hávegum – 
útgáfu markverðra fræðirita á 
sem flestum sviðum, til að efla 
vísindi Íslendinga á allan hátt. 
Útgáfa félagsins er mikil vöxtum 
og þess eru fá dæmi meðal ann-
arra þjóða og einsdæmi hér á 
landi að frjálst félag geti státað af 
álíka hefð. 

Bókmenntafélagið er fræðafé-
lag þótt það sé kennt við bók-
menntir. Við stofnun félagsins 
merkti orðið bókmenntir hvers 
konar menntir sem bundnar voru 
við bækur og þá ekki síður fræði 
en skáldskap en auk bókaútgáfu 
sinnti félagið margs konar ann-
arri vísinda- og fræðastarfsemi. 

Bækur félagsins hafa fjallað um 
bókmenntir, listir, skáldskap, hag-
fræði, lögfræði, sálfræði, sagn-
fræði og fornleifafræði auk eins 
viðamesta og þekktasta flokki 
bóka félagsins, Lærdómsritunum, 
að ógleymdri útgáfu Skírnis, tíma-
rits félagsins.

Sigurður Líndal, lagaprófessor 
og forseti HÍB, síðastliðna fjóra 
áratugi, segist hugsa um félagið 
sem elstu stofnun hins nýja Íslands 
og að afmæli félagsins sé miðað 
við sameiningu Íslands- og Dan-
merkurdeildar félagsins 15. ágúst 
1816 þótt stofnun Íslandsdeildar-
innar hafi verið árið 1815. „Félag-
ið stóð í ýmsu öðru en að gefa út 
bækur. Það stofnaði til dæmis það 
sem nú er kallað Landsbókasafn 
Íslands – háskólabókasafn,“ segir 
Sigurður og minnir jafnframt á að 
félagið hafði forgöngu um mæl-
ingu Íslands og útgáfu fyrsta upp-
dráttar landsins sem telja má 
nokkurn veginn réttan. Það annað-
ist einnig veðurathuganir og félag-
ið lét safna efni í mikla Íslandslýs-
ingu. Um Skírni segir Sigurður að 
það sé meira en eitt tímarit. „Ég 
kallaði það eitt sinn langafa 
íslenskrar fjölmiðlunar. Fyrst kom 
hann og svo blöðin, útvarpið og 
loks sjónvarpið.“ 

Afmælis- og aðalfundur HÍB 
verður haldinn í Tjarnarsal Ráð-
húss Reykjavíkur laugardaginn 2. 
desember næstkomandi klukkan 
14.00.

Elsta félag Ís-
lands 190 ára
Hið íslenzka bókmenntafélag var stofnað árið 1816. 
Félagið hefur í 190 ár staðið fyrir útgáfu fjölda 
fræðirita sem eru þjóðinni ómetanleg. Félagið hefur 
einnig gefið út tímaritið Skírni í 180 ár samfellt.



Framkvæmdum við 
Norðausturveg, sem átti að hefjast 
á næsta ári, verður seinkað og 300 
milljóna króna fjárveitingu 
frestað frá 2007 til 2008. Sturla 
Böðvarsson samgönguráðherra 
segir að framkvæmdin verði boðin 
út á fyrri hluta næsta árs og að 
framkvæmdir hefjist um mitt 
næsta ár. 

„Við ætluðum að byrja 
framkvæmdir á næsta ári en það 
voru deilur við landeigendur og 
því hefur ekki verið hægt að byrja 
fullnaðarhönnun og undirbúning 
framkvæmda. Verkið kemst því 
ekki af stað fyrr en líður á árið,“ 
segir Sturla Böðvarsson.

Fer í gang á 
næsta ári

Sumarbústaður við 
Kiðjabergsveg í Grímsnesi brann 
til kaldra kola aðfaranótt 
miðvikudagsins.

Einn maður á fimmtudagsaldri 
var í bústaðnum þegar eldurinn 
kom upp. Hundur mannsins vakti 
hann og stóð bústaðurinn þá í 
ljósum logum. Maðurinn náði að 
komast út af sjálfsdáðum.

Lögreglan á Selfossi fékk 
tilkynningu um eldsvoðann 
klukkan rúmlega tvö og hringdi á 
sjúkrabíl sem flutti manninn á 
slysadeild Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss. Hann var útskrifaður 
í gær.

Eldsupptök eru ókunn en 
lögreglan vinnur að rannsókn 
málsins.

Hundur bjarg-
aði manninum

Ekið var á hjól-
reiðamann á fimmtugsaldri í
Flatahrauni í Hafnarfirði á
miðvikudagsmorgun.

Lögreglan í Hafnarfirði fékk
tilkynningu um slysið laust fyrir
klukkan átta.

Maðurinn var fluttur á
gjörgæsludeild Landspítala –
háskólasjúkrahúss í Fossvogi.
Hann hlaut höfuðáverka en er
ekki þungt haldinn að sögn
svæfingalæknis.

Tildrög slyssins eru ókunn.
Lögreglan í Hafnarfirði vinnur
að rannsókn málsins og að sögn
hennar kann myrkur og töluverð  
hálka að hafa orsakað slysið.

Maðurinn er al-
varlega slasaður

Í fyrra var metár í komum
kvenna í Kvennaathvarfið og
stefnir í enn meiri fjölda í ár. Þetta
var meðal þess sem kom fram á
fundi sem Fræðslunefnd Stéttar-
félags íslenskra félagsráðgjafa
stóð fyrir í gær og var yfirskrift
fundarins ofbeldi á heimilum. Í
fyrra komu 92 konur í dvöl og 465
í viðtöl að sögn Sigþrúðar Guð-
mundsdóttur, framkvæmdastýru
Kvennaathvarfsins, sem hefur
verið rekið síðan árið 1982. Á þeim
tíma hafa alls um 7.000 konur
komið í athvarfið og 2.400 börn.
Um 26 prósent kvenna sem komu í
athvarfið í fyrra fóru aftur heim í
óbreytt ástand.

Sigþrúður sagði athugavert að
lítið væri um að eldri konur kæmu
í athvarfið og til dæmis hefði engin
kona eldri en 57 ára komið í fyrra.

Ofbeldi gagnvart öldruðum var
einnig rætt á fundinum og gerði
Kristjana Sigmundsdóttir félags-
ráðgjafi meðal annars kerfislægt
ofbeldi að umtalsefni þar sem
úrræðaleysi þjónustu sé ákveðin
gerð ofbeldis gagnvart öldruðum.

Kristjana sagði ýmsar rann-
sóknir benda til þess að þrjú til tíu
prósent eldri borgara verði fyrir
ofbeldi af ýmsu tagi. Þó sé talið að
það sýni aðeins brot vandans þar
sem aldraðir viðurkenni síður að
þeir verði fyrir ofbeldi.

Fundurinn var í tengslum við
16 daga átak gegn kynbundnu
ofbeldi sem fjöldi félagasamtaka
stendur að.

Fleiri komur í Kvennaathvarf

Hæstiréttur í Pakistan
úrskurðaði í gær að tólf ára
gömul skosk stúlka, Molly
Campbell, sem einnig gengur
undir nafninu Misbah Iram
Ahmed Rana, eigi að fara til
móður sinnar í Skotlandi. Föður
hennar í Pakistan er gert að
afhenda hana breskum yfirvöld-
um innan viku.

Móðir stúlkunnar, sem er
skosk, fékk forræði yfir henni
árið 2005 og segir að faðir hennar,
sem er pakistanskur, hafi flutt
hana ólöglega frá Skotlandi til
Pakistan.

Sjálf segist stúlkan vilja búa
hjá föður sínum. Lögfræðingur
hennar segir að málinu verði
áfrýjað.

Skoska stúlkan 
farin til Skotlands

Bókaðu bílinn um leið

þegar framvísað er brottfararspjaldi
frá Flugfélagi Íslands.
Innifalið:
100 km og
kaskó.

Bílaleigubíll
í heilan
sólarhring

frá2.499kr.

Flugfélag Íslands flýgur yfir
100 ferðir í viku til áfangastaða 
sinna. Þið njótið þess að lesa
dagblöðin, fá ykkur kaffi og
súkkulaði og áður en þið vitið 
af eruð þið komin á áfangastað. 

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is

Egilsstaðir       6.990

Ísafjörður        5.990

Akureyri          5.990

Vestm.eyj.       4.490
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Losun kolefnis í 
formi koltvísýrings út í andrúms-
loftið hefur aukist um 2,5 pró-
sent á ári frá árinu 2001 en losun-
in jókst um eitt prósent árlega 
fram til ársins 2000. Þetta kemur 
fram á bloggsíðu Einars Svein-
björnssonar, aðstoðarmanns 
umhverfisráðherra, www.esv.
blog.is. 

Ástæðan fyrir því að losunin 
hefur aukist svo hratt er rakin til 
þess að meira er brennt af kolum 
en áður. Skýringin er að hluta til 
verðhækkun á olíu upp á síðkast-
ið en stórir orkuframleiðendur 
hafa skipt frá olíu yfir í kol sem 
menga meira. 

„Einnig hafa fleiri brugðið á 
það ráð að taka upp heimilis-
kyndingu upp á gamla mátann 
með eldivið og öðrum álíka orku-
gjöfum. Upp úr 1970 virtist sem 
heimsbyggðin væri að ná tökum 

á losun kolefnis þar sem elds-
neytisnotkunin minnkaði og 
breyttist,“ segir Einar og telur 
líkast til vísað til aukinnar notk-
unar á kjarnorku sem hafi orðið 
á þessum árum og notkunar á 
nýjum jarðgaslindum sem hafi 
útrýmt kolum að mestu.

„En nú sem sagt eykst þessi 
bruni hratt á nýjan leik. Og auk 
þeirrar ástæðu sem áður er talin 
eiga fjölmenn nýhagvaxtarlönd 
með Kína í fararbroddi sinn þátt 
í þessari aukningu. Samkvæmt 
þessum upplýsingum er því gróð-
urhúsavandinn enn stærri og ill-
viðráðanlegri en áður var talið. 
Eða hvað?“ spyr hann. 

Ástæðan er verðhækkun olíu

Benedikt sextándi páfi 
lýsti sig í gær fylgjandi því að 
Tyrkland fái aðild að Evrópu-
sambandinu. Páfi er í opinberri 
heimsókn í Tyrklandi í þeim til-
gangi að lægja reiðiöldur mús-
lima gagnvart sér og stuðla að 
sáttum milli kristinna og mús-
lima. 

Hugsanleg aðild Tyrklands að 
Evrópusambandinu er vægast 
sagt umdeild, jafnt í Tyrklandi 
sem í aðildarríkjum Evrópusam-
bandsins. 

Tyrknesk stjórnvöld hafa á 
síðustu árum sótt það stíft að fá 
aðild að Evrópusambandinu, en 
strandað hefur á ýmsu, nú síðast 
á kröfu Evrópusambandsins og 
Kýpur-Grikkja um að Tyrkir 
veiti Kýpur-Grikkjum aðgang að 
höfnum og flugvöllum í Tyrk-
landi.

Í gær lagði Olli Rehn, sem fer 
með stækkunarmál ESB í fram-
kvæmdastjórn sambandsins, að 
aðildarviðræðum við Tyrkland 
verði að hluta frestað vegna deil-
unnar, þar sem Tyrkir hafa til 
þessa ekki viljað veita Kýpur, 
sem er fullgilt aðildarríki í Evr-
ópusambandinu, þennan aðgang.

Endanleg ákvörðun um hvort 
aðildarviðræðum verði frestað 
vegna þessarar deilu verður þó 
ekki tekin fyrr en á leiðtogafundi 

Evrópusambandsins um miðjan 
desember.

Recep Tayyin Erdogan, for-
sætisráðherra Tyrklands, brást í 

gær ókvæða við þessari tillögu 
Rehns. „Við látum engan troða á 
réttindum okkar,“ sagði hann.

Erdogan æfur vegna frestunar

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

SAMLOKUBAKKI  |  TORTILLABAKKI  |  BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA



JÓLIN ERU KOMIN Í SMÁRALIND
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 Aðalsteinn Baldurs-
son, formaður Verkalýðsfélags 
Húsavíkur og nágrennis, telur 
hættu á því að matvöruverð hækki 
á næstu mánuðum áður en lægri 
vörugjöld, virðisaukaskattur og 
almennir tollar á algengum kjöt-
vörum taka gildi í byrjun mars.

Aðalsteinn flutti ávarp á fundi 
Bændasamtaka Íslands í gær og 
fagnaði þessum tillögum. Hann 
sagði að stórefla þyrfti eftirlit 
með verðmyndun og verðlagningu 
matvara á komandi mánuðum til 
að tryggja að ávinningur skatta-
lækkana og annarra aðgerða skil-
uðu sér í buddu landsmanna.

„Ég hvet fólk til að fylgjast með 
því hvað gerist. Það kæmi mér 
ekki á óvart þó að verslunin tæki 
upp á því að hækka vöruverð fyrir 
lækkun. Það er hætta á þessu og 
ég vara við því,“ sagði hann.

Aðalsteinn sagði að ekki mætti 
stofna matvælaöryggi þjóðarinn-
ar í hættu eða ganga of nærri 
hagsmunum og atvinnuöryggi 
bænda, starfsfólks afurðastöðva 
og annarra í landbúnaði og lýsti 
áhyggjum af því að störf víðs 

vegar um landið væru í hættu ef 
frekari samdráttur yrði á næstu 
árum og áratugum. 

„Menn verða að átta sig á því 
að málið snýst ekki bara um bænd-
ur. Það er miklu  meira undir,“ 

sagði hann og gagnrýndi þing-
menn fyrir að tala fyrir eflingu 
byggðar og atvinnulífs í dreifðum 
byggðum landsins. „Er hægt að 
taka mark á mönnum sem ríða um 
héruð og safna fylgi vegna kosn-
inganna í vor? Miðað við þennan 
málflutning er ég ekki viss um að 
þeir komi allir ríðandi til þings 
heldur verði hugsanlega fóta-
skortur á leiðinni.“ 

Aðalsteinn rifjaði upp kröfur 
til afurðastöðva og kvaðst hafa á 
tilfinningunni að þær væru miklu 
meiri hér en hjá öðrum þjóðum. Í 
Færeyjum þekkist að bændur 
rými íbúðarhús á haustin og reki 
sitt fé inn til slátrunar. 

„Í Hvalfirði hefur mátt sjá 
gesti og gangandi spígspora á 
planinu, jafnvel með hundana 
sína, innan um mörg tonn af hval-
kjöti sem ætlað er til manneldis. 

Slíkt leyfist ekki í öðrum kjöt-
vinnslum á Íslandi.“

„Ég tel ekki að kaupmenn 
hækki verð til að búa sig undir 
þessa lækkun. Verð hækkar og 
lækkar eftir gengi og markaðsað-
stæðum hverju sinni en ég reikna 
ekki með að kaupmenn reyni að 
sæta lagi,“ segir Hrund Rudolfs-
dóttir, formaður SVÞ.

Telur að stórefla þurfi verð-
eftirlit á matvörumarkaði
Formaður Verkalýðsfélags Húsavíkur og nágrennis óttast að matvöruverð hækki á næstu mánuðum og 
telur að stórefla þurfi eftirlit með verðlagningu matvara. Formaður SVÞ telur enga hættu á verðhækkun.

 Um 84 prósent Íslendinga 
eru í Þjóðkirkjunni, samkvæmt 
tölum þjóðskrár, og hefur þeim 
fækkað um eitt og hálft prósent á 
einu ári. Þeim sem eru skráðir í 
önnur trúfélög eða eru ótilgreind-
ir hefur hins vegar fjölgað um 
þrjú þúsund manns, og eru nú 
fjögur prósent landsmanna. Í síð-
astnefnda hópinn flokkast sam-
kvæmt Hagstofu: „Þeir sem telj-
ast til trúfélags sem hefur ekki 
verið viðurkennt eða til trúar-
bragða án trúfélags hér á landi 
svo og þeir sem upplýsingar vant-
ar um koma saman í einn lið: 
Óskráð trúfélög og ótilgreint. 
Utan trúfélaga teljast þeir sem 
hafa skráð sig svo.“ Þeim sem 
standa utan trúfélaga hefur fjölg-
að um 235 manns á sama tíma. Ef 

dæmi eru tekin af öðrum trúfélög-
um hefur meðlimum í Félagi mús-
lima fjölgað um tuttugu, en í kaþ-
ólsku kirkjunni hefur fjölgað um 
næstum því þúsund manns. Tölur 
fyrir árið 2006 verða birtar í lok 
janúar á næsta ári. 

Um 20.000 manns standa 
utan viðurkenndra trúfélaga

 Lúðvík Gústafsson, 
deildarstjóri umhverfissviðs 
Reykjavíkurborgar, segir stækk-
un álversins ekki hafa verið rædda 
í umhverfisráði enda hafi engin 
beiðni komið um að það yrði gert. 

„Í dag er ekki hægt að greina 
áhrif álversins í Staumsvík á loft-
gæði í okkar mælingum og áhrif 
umferðar á loftgæði eru mun meiri. 
Hvort það breytist við stækkun 
álversins er óvíst en mælingar á 
flúormengun sem gerðar voru 
fyrir tíu árum sýndu enga slíka 
mengun af völdum álversins.“ 

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur 
ekki rætt sérstaklega fyrirhugaða 
stækkun álversins en Gunnar Ein-

arsson bæjarstjóri segir að málið 
verði hugsanlega sett á dagskrá. 
„Þó svo að fyrirhuguð stækkun sé 
í lögsögu Hafnarfjarðar er ljóst að 
nærliggjandi bæjarfélög verða 
fyrir áhrifum af stækkuninni. Það 
er þó erfitt að meta það á þessum 
tímapunkti hver áhrifin yrðu en 
mengunarþátturinn hefur verið í 
umræðunni og fyrirhuguð stækk-
un álversins mun væntanlega 
auka umferð í gegnum Garðabæ.“

Gunnar er formaður samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæð-
inu og segir hann að fyrirhuguð 
stækkun álversins í Straumsvík 
hafi ekki verið rædd innan sam-
takanna.

Óvissa með mengun eftir stækkun álvers

fylgir hverri
OROBLU vöru

Kaupauki

BRILLANCE
sokkabuxur

KYNNINGAR
á jólavörunum frá
OROBLU í dag

fimmtudag, kl. 14-18
í Lyfjavali í Mjódd.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Meindl
Colorado GTX
Jólatilboð
17.900 kr.
verð áður 19.900 kr.
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Goða grísabógur ferskur

299 kr/kg áður 679 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 30. nóvember til 3. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

56%
afsláttur

Norðlenskt hangilæri

1.399 kr/kg áður 2.148 kr/kg.

35%
afsláttur

Goða hamborgarhryggur
1.189 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

30%
afsláttur

Norðlenskur hangiframpartur
979 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.

44%
afsláttur

Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar
1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.

40%
afsláttur

Uncle Bens sósa Tikka Masala 500 gr.
249 kr/stk.

Pepsi 2 ltr 4 í pakka
378 kr/pk. áður 756 kr/pk.

50%
afsláttur

Lambi wc 6 rúllur
175 kr/pk. áður 349 kr/pk.

50%
afsláttur



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Hannar lampa úr plexígleri

Hakan og Aylin eru ritstjór-
ar tímaritsins Bant í Tyrk-
landi, en þau fengu heldur 
óhefðbundna brúðkaups-
gjöf. 35 vinir þeirra lögðu í 
púkk og gáfu þeim ferð til 
Íslands.

„Við héldum veislu á veitingastað í 
Istanbúl til að þakka þeim fyrir, og 
hengdum íslenska fánann á vegg-
inn,“ segja hin nýbökuðu hjón þar 
sem þau sitja á hótelinu Klöpp á 
Klapparstíg.

Þau eru þó ekki eingöngu hér til 
að skemmta sér, því þau nýta fríið 
til að taka viðtöl við íslenska tón-
listarmenn eins og Dr. Gunna og 
Örvar úr múm.

„Þetta er yfirleitt svona hjá 
okkur, við höfum farið saman til 
Barcelona og Stokkhólms og not-
uðum þá tækifærið til að tala við 
þarlenda tónlistarmenn. En manni 
líður aldrei eins og þetta sé vinna, 
þvert á móti er þetta góð leið til 
að kynnast fólki,“ segir Aylin. 
„Við giftum okkur fyrir þremur 
vikum síðan, en vinirnir pössuðu 
upp á að panta ekki ferðina fyrr 
en blaðið var komið í prentun. 
Daginn eftir brúðkaupið þurftum 
við að mæta til vinnu,“ segir 
Hakan.

Þau unnu áður hjá fyrirtækinu 
Merkez Dergi, sem gefur út fjölda-
mörg blöð, meðal annars Cosmop-

olitan á tyrknesku, en stofnuðu 
fyrir tveimur árum síðan tímaritið 
Bent.

„Okkur langaði til að gera eitt-
hvað þar sem við sjálf réðum ferð-
inni. Í fyrstu lögðu vinir okkar til 
greinar, en nú erum við farin að 
geta borgað fólki og erum einnig 
með útvarpsþátt og höldum tón-
leika. Þetta er allsherjar lífsstíls-
blað, en við leggjum áherslu á að 
kynna listafólk og tónlistarmenn 
sem ekki er fjallað um annars stað-
ar. Það er mikil gróska í Istanbúl 
þótt plötufyrirtækin sinni henni 
illa og gefi helst út iðnaðarpopp.“

En hvers vegna, ber mér skylda 
til að spyrja, Ísland?

„Það var annaðhvort Brasilía 
eða Ísland,“ svarar Hakan. Jú, ann-
aðhvort hlaut það að vera.

„Ég hef mikinn áhuga á norður-
slóðum og hef horft á íslenskar 
bíómyndir eins og Cold Fever, 101 
Reykjavík og Nóa albínóa, og lang-
aði til að sjá öll litlu húsin,“ segir 
Aylin. 

Nýbakaður eiginmaðurinn 
hefur meiri áhuga á tónlist. „Það 
hljómar klént, en ég hef hlustað 
mikið á Björk og hún hefur dregið 
upp ákveðna mynd af Íslandi sem 
er heillandi en kannski aðeins að 
hluta til rétt. Hún spilaði á djass-
hátíð í Istanbúl fyrir tíu árum 
síðan en það hefði verið gaman að 
sjá hana hér með Sykurmolunum. 
Svo hlusta ég einnig á Sigurrós og 
múm.“

Hjónin verða hér í rúma viku 
og ætla að fara í sund, sjá Gullfoss 
og Geysi og svo að sjálfsögðu 
skoða sig um í plötubúðum.

„Smekkleysubúðin og 12 Tónar 
eru mjög skemmtilegar búðir, en 
geisladiskar hér eru dýrir. Ég 
keypti þrjá geisladiska í gær en 
hefði fengið tíu á sama verði 
heima,“ segir Aylin.

  

Ferð til Íslands í brúðkaupsgjöf

Líklega hefur Tyrkjaránið mótað viðhorf Íslend-
inga til Tyrkja öldum saman, þrátt fyrir að vera 
framið af Alsírmönnum undir stjórn Hollendings. 
Einnig vakti forræðisdeila Sophiu Hansen og Halim 
Al mikla athygli, en hægt er að nefna marga aðra 
Tyrki og heimsfrægari. 

Sertab Erener er ein vinsælasta söngkona 
Tyrklands, og vann Eurovision árið 2003 með laginu 
Everyway That I Can, sem fór í kjölfarið í fyrsta 
sæti í ýmsum Evrópulöndum. 

Drottning tyrkneska poppsins er þó hin rúmlega 
fimmtuga Sezen Aksu, sem hefur selt yfir fjörutíu 
milljón plötur. 

Áhrifameiri en þær báðar er Ahmet Ertegun, 
fæddur í Istanbúl en stofnaði Atlantic útgáfuna í 
Bandaríkjunum og uppgötvaði listamenn á borð við 
Ray Charles, Led Zeppelin og Frank Zappa. 
Rithöfundurinn Orhan Pamuk vann Nóbelsverð-
launin í ár, fyrstur Tyrkja. Kúrdíski höfundurinn 
Mehmet Uzun er fæddur í Tyrklandi og býr nú í 
Istanbúl eftir langa dvöl í Svíþjóð. Til gamans má 
einnig nefna leikkonuna Tuna Metya sem búið 
hefur á Íslandi undanfarin ár og leikur nú í 
leikritinu Best í heimi.

Lengra aftur í sögunni má finna marga fræga 
menn sem fæðst hafa á því svæði sem nú er 
Tyrkland, svo sem Abraham ættfaðir, skáldið 
Hómer, Pál postula og jafnvel jólasveininn sjálfan, 
heilagan Nikulás.    

Frægustu Tyrkir í heimi
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jólagjafir

Fyrsta flokks gæði
og frábær verð

HLÝJAR

Dúnsængur
og koddar
í miklu úrvali

Laugavegi 87 • símar 551 8740 & 511 2004

Gefðu hlýju

En hún hljómar von-
andi ekki illa

Er þögn sama og 
staðfesta? 





G

Fiskibollur m/ kartöflum, Hangikjöt í uppstúf,
kjötbollur í brúnni sósu og kindabjúgu m/ uppstúf

UNGNAUTAGÚLLAS
Í KÍNASÓSU

KJÖTFARSBOLLUR
Í BRÚNNI SÓSU

10%
afsláttur

LAMBA
RIB EYE

2.398kr.
kg900

kr. kg

Þú sparar GOURMET BLÁBERJA
LAMBALÆRI

1.499kr.
kg

20%
afsláttur

GOURMET
RAFTASKINKA

1.485kr.
kg

30%
afsláttur

592
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg699kr.

kg1.698

1 KG SUPER
RAUÐKÁL

129kr.
stk.

Beauvais
meðlæti!

Salthnetukökur

JÓLA
SALTNETUSMÁKÖKUR

499kr.
stk.

beint í ofninn



NAGGALÍNAN

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

899kr.
kg

Þú sparar
       UNGNAUTABORGARAR 

120 GRAMMA

139kr.
stk.

500
kr. kg

30%
afsláttur

Blue Dragon
austurlenskar gæðavörur 25%

afsláttur

Girnilegt úrval
af fiskibollum!

Smáar fiskibollur
með ostafyllingu
með pizzufyllingu
og hefðbundnar

Ódýrt
og gott!

30%
afsláttur

Naggalínan
Sænskar kjötbollur
grísasnitsel
lambasneiðar

Verði ykkur að góðu!



fréttir og fróðleikur

Átta af 30 þátttakendum í 
forvali Vinstrihreyfingar-
innar - græns framboðs á 
höfuðborgarsvæðinu vilja 
leiða lista á höfuðborgar-
svæðinu. Flokkurinn heldur 
sameiginlegt forval fyrir 
Reykjavíkurkjördæmin 
tvö og Suðvesturkjördæmi. 
Báðir þingmenn flokksins 
í Reykjavík sækjast eftir 
endurkjöri.

Forval VG, sem fram fer á laugar-
dag, er sérstakt fyrir þær sakir að 
það er sameiginlegt fyrir þrjú kjör-
dæmi. Í því verða frambjóðendur 
flokksins í báðum Reykjavíkur-
kjördæmunum og Suðvesturkjör-
dæmi valdir en stjórnmálaflokk-
ar hafa ekki farið þá leið áður. Þá 
er aðferðin sem beitt er við val á 
frambjóðendum athygliverð en 
kjósendur eiga að velja þrjá fram-
bjóðendur í hvert efstu sætanna 
– þrjá í fyrsta sæti, þrjá í annað 
sæti, þrjá í þriðja sætið og þrjá í 
fjórða sæti. 

Reglur flokksins kveða á um að 
tvö efstu sæti listanna þriggja 
(alls sex sæti) skulu skipuð þrem-
ur konum og þremur körlum. Þá 
verður tryggt að fólk af sama kyni 
verði ekki í efstu sætum allra 
lista. Er þetta gert „í anda kven-
frelsis“, eins og það er orðað í for-

valsreglunum. Til þeirrar reglu 
verðu horft við röðun fólks á lista 
í kjördæmunum, auk búsetu en 
kjörstjórn hefur mjög frjálsar 
hendur við niðurröðun á lista.

Góð þátttaka vekur einnig 
athygli. Frambjóðendur eru jafn-
margir og í prófkjörum Sjálfstæð-
isflokksins í Reykjavík og Suð-
vesturkjördæmi og litlu færri en 
í prófkjörum Samfylkingarinnar. 
Sjálfstæðisflokkurinn fékk fjór-
tán þingmenn í kjördæmunum í 
síðustu kosningum, Samfylkingin 
tólf en VG tvo. 

Forvalið er hið fyrsta sem VG 
efnir til vegna alþingiskosninga. 
Fyrir fyrri kosningar hefur flokk-
urinn stillt upp á lista sína og sú 
aðferð er einnig viðhöfð í öðrum 
kjördæmum nú. 

Átta frambjóðendur stefna á 
fyrsta sæti en af þeim nefna þrír 
fyrsta sætið eingöngu. Það eru 
þingmennirnir tveir Kolbrún Hall-
dórsdóttir og Ögmundur Jónasson 
og Katrín Jakobsdóttir, varafor-
maður flokksins. Fjórir frambjóð-
endur sækjast eftir 1.-2. sæti, þau 
Álfheiður Ingadóttir varaþing-
maður, Árni Þór Sigurðsson borg-
arfulltrúi, Guðmundur Magnús-
son leikari og Þórir Steingrímsson 
rannsóknarlögreglumaður. Þá 
sækist Paul F. Nikolov blaðamað-
ur eftir 1-3. sæti.

Átta sækjast eftir öðru sæti 
og nefna það ýmist eingöngu eða 
næstu sæti einnig. Það eru þau 
Andrea Ólafsdóttir nemi, Auður 
Lilja Erlingsdóttir stjórnmála-
fræðingur, Friðrik Atlason deild-
arstjóri, Gestur Svavarsson hug-
búnaðarráðgjafi, Guðfríður Lilja 
Grétarsdóttir sagnfræðingur, 
Jóhann Björnsson kennari, Krist-
ín Tómadóttir nemi og Kristján 
Hreinsson skáld. 

Af samtölum við flokksmenn 
að dæma þykir staða sitjandi þing-
manna sterk og er almennt búist 

við að þeir haldi sætum sínum. 
Af öðrum frambjóðendum þykja 
Árni Þór Sigurðsson, Katrín Jak-
obsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, 
Gestur Svavarsson og Guðfríður 
Lilja Grétarsdóttir einna líklegust 
til afreka. 

Prófkjörsbaráttan hefur verið 
drengileg og kynning frambjóð-
enda að mestu farið fram á sam-
eiginlegum fundum og í bæklingi. 
Ekki eru í gildi sérstakar regl-
ur um auglýsingar eða kostnað 
sem hver og einn má stofna til en 
gengið út frá því að frambjóðend-
ur starfi í anda þeirrar menningar 
VG að verja litlu til prófkjörsbar-
áttu. Er það talinn nægilegur var-
nagli að menn skjóti sig í fótinn 
með dýrum auglýsingum. 

Átta stefna á forystusæti VG

Yfir 70 blóðgjafa þarf daglega

Enda í 
Strassbourg









Þrjátíu manns eru í fram-
boði í forvali Vinstri 
hreyfingarinnar - græns 
framboðs sem fram fer um 
helgina. Afdráttarlaus svör 
frambjóðenda í tvö efstu 
sætin gefa vísbendingu um 
pólitískan samhljóm en um 
leið greinilegan skoðana-
mun frambjóðenda.

Frambjóðendur eru ósammála um 
hvort rétt hafi verið að einkavæða 
bankana. Kristján Hreinsson segir 
það hafa verið rétt að einkavæða 
bankana en að það hafi verið 
„óþarfi að gefa Búnaðarbank-
ann.“

Frambjóðendur hafna alfarið 
áformum um stækkun álvers 
Alcan í Straumsvík. Eins og greint 
hefur verið frá í Fréttablaðinu 

greiða Hafnfirðingar atkvæði um 
það hvort stækkunaráform fyrir-
tækisins nái fram að ganga. Byggir 
sú ákvörðun bæjaryfirvalda á 33. 
grein samþykktar um stjórn Hafn-
arfjarðarbæjar, en þar segir að 
bæjarstjórn beri „að leggja þau 
mál í dóm kjósenda sem hún álítur 
vera mjög þýðingarmikil fyrir 
bæjarfélagið.“

Allir eru sammála um að verð-
leggja eigi útblástur á kolefnis-
samböndum út í andrúmsloftið. 

Breski hagfræðingurinn 
Nicholas Stern, sem fór fyrir 
vinnu bresku ríkisstjórnarinnar 
um athugun á hugsanlegum áhrif-
um aðgerðaleysis vegna loftslags-
breytinga af mannavöldum, sagði 
það brýnt viðfangsefni að ríkis-
stjórnir þjóða heimsins verðlegðu 
útblástur á kolefnissamböndum. 
Grundvallarröksemdin að baki 

þessari skoðun Stern er sú sama 
og Auður Lilja Erlingsdóttir bend-
ir á í svari sínu, að það eigi að 
„kosta að menga og borga sig að 
vera umhverfisvænn.“ 

Samhljómur frambjóðenda 
gefur vísbendingu um að loftslags-
breytingar af mannavöldum séu 
þegar orðið mikilvægt umræðu-
efni meðal flokksmanna.

Frambjóðendur eru skýrlega 
ósammála um hvort rétt hafi verið 
að óska ekki eftir fresti er frjáls 
för íbúa frá átta Austur-Evrópu-
ríkjum var heimiluð 1. maí á þessu 
ári. Sumir segja það hafa verið 
rétt, aðrir rangt. 

Paul F. Nikolov, sem unnið 
hefur að málefnum innflytjenda, 
segir ákvörðunina hafa verið rétta 
í ljósi þess að „atvinnuleysi hefur 
minnkað þrátt fyrir að hingað hafi 
komið þúsundir frá 1. maí.“

Það kemur ekki á óvart að allir 
frambjóðendur hafni einkavæð-
ingu Landsvirkjunar þar sem hug-
myndir í þá veru samrýmast ekki 
pólitískri hugsjón flokksins. Búast 
má við því að umræða um náttúru-
vernd og umhverfismál snúist að 
einhverju leyti um þá grundvallar-
spurningu, hvort það sé heppilegt 
að ríkið ráði því hvaða auðlindir 
megi nýta og hverjar ekki, um leið 
og ríkið er eini eigandinn að 
stærsta fyrirtækinu sem sækist 
eftir nýtingu auðlinda. 

Eflaust á umræða um þá stöðu 
sem upp kemur um áramót, þegar 
ríkið verður eini eigandinn að 
Landsvirkjun, eftir að fara fram 
innan stjórnmálaflokkanna og þá 
hvort eignarhaldið sé ákjósanlegt. 
Augljóslega gefa svör frambjóð-
enda um einkavæðingaráform 
ekki tæmandi svör en þau gefa 
vísbendingum um pólitíska sýn 
flokksmanna.

Kristján Hreinsson er eini fram-
bjóðandinn sem telur það hafa 
verið rétt að leyfa hvalveiðar í 
atvinnuskyni. Hann nefnir það 
sérstaklega að réttast hefði verið 
að „afla fylgis á alþjóðavettvangi“ 
áður en ákveðið var að hefja veið-
arnar. 

Skattahækkanir eru óvinsælar. 
Augljóst er að stór hluti frambjóð-
enda í forvalinu er ósáttur við 
núverandi skattkerfi. Er það 
almennt viðhorf að réttast væri 
að „jafna skattbyrðina, létta henni 
af þeim sem þurfa að lifa af 
lágmarkslaunum“, eins og Kolbrún 
Halldórsdóttir þingkona segir í 
svari sínu.

Frambjóðendur útiloka ekki sam-
starf við Sjálfstæðisflokkinn í 
ríkisstjórn, þótt „það sé ekki fyrsti 
kostur“, eins og skýrlega kemur 
fram í svörum Kristínar Tómas-
dóttur og Álfheiðar Ingadóttur. 

Frambjóðendur eru ósammála 
um hvort stuðla eigi að frekara 
samstarfi einkaaðila og hins opin-
bera í heilbrigðiskerfinu. Hluti 
frambjóðenda hafnar alfarið 
aðkomu einkaaðila að heilbrigðis-
kerfinu á meðan aðrir eru því 
hlynntir, svo lengi sem heilbrigðis-
kerfið heyri undir ríki og sveitar-
félög og sé að þeirra ábyrgð.

Mikill meirihluti frambjóðenda 
telur það óréttlætanlegt að lífeyris-
kjör þingmanna og ráðherra séu 
betri en annarra starfsstétta. 
Kolbrún Halldórsdóttir lætur sér 
nægja að svara spurningunni á 
þann veg að baráttan fyrir launa-
jöfnun sé brýn en það blási ekki 
byrlega.

Ósammála um einkavæðingu
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Forvalið, sem fram fer á laugar-
daginn er sameiginlegt fyrir þrjú 
kjördæmi, bæði Reykjavíkur-
kjördæmin og Suðvesturkjördæmi. 

Kjósendur velja þrjá fram-
bjóðendur í efstu sætin, það er 
þrjá í efsta sæti, þrjá í annað sæti 
og þrjá í þriðja sæti. Þrjátíu 

manns eru í framboði í forvalinu 
en um 1800 manns eru á kjör-
skrá.

Samkvæmt reglum flokksins 
þurfa tvö efstu sætin á lista flokks-
ins í kjördæmunum þremur, það 
er sex sæti, að vera skipuð þremur 
konum og þremur körlum.

Jafnrétti kynjanna í 
tveimur efstu sætum





Pictionary
teiknispilið

Mikki og Gúffi 
slökkvisparkbíll
m/ hljóðum.

Sparkbíll
m/ flautu, síma og fl. 
12-36 mánaða

Fjarstýrður
brunabíll
67 cm. Sprautar vatni, 
blikkandi ljós og sírena. 

Skólabíll
m/ bílstjóra 
og krökkum

3.499kr

Gott
 verð

4.999kr

Gott
 verð

4.999kr

Gott
 verð

Brunabíll
40 cm m/ fjarstýringu

Bangsímon
rugguhestur
mjúkur
12-36 mánaða

Flugvél
m/ fylgihlutum

2.999kr

Gott
 verð

Jeppar
m/ fjarstýringu. 
Ljós, tónlist og 
vélarhljóð

Gerðu verð-

samanburð!

Úrvalið er 

1.499kr

Gott
 verð

Almennt verð 1.990,-

2.999kr

Gott
 verð

Almennt verð 4.680,-

2.999kr

Gott
 verð

Almennt verð 4.999,-

4.999kr

Gott
 verð

Almennt verð 11.480,-

1.999kr

Gott
 verð

Almennt verð 2.980,-

12.999kr

Almennt verð 16.980,-

2.499kr

Gott
 verð

Almennt verð 4.780,-

Gildir á meðan birgðir endast.
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799kr

Gott
 verð

New born dúkka 
sem grætur, peli 
og snuð fylgja með

New born dúkka 
43 cm.
Koppur og matarsett 
fylgir með

2.999kr

Gott
 verð

5.999kr

Gott
 verð

Eldhús
m/ 30 hlutum
og hljóðum

Arielle vagn 
m/höfrungum

2.299kr

Gott
 verð8.799kr

Gott
 verð

Arielle
förðunardúkka

2.499kr

Gott
 verð

    Verð frá

499kr

Arielle
armband og 
hringur fylgir

1.299kr

Gott
 verð

1.999kr

Gott
 verð

Arielle Flounder 
eða Sebastian

1.299kr

Gott
 verð

1.499kr

Gott
 verð

Arielle Höll
m/ fylgihlutum

Arielle mini
m/ fylgihlutum

TÖLVUSPIL

í Hagkaupum

1.299kr

Gott
 verð

Almennt verð 1.780,-



hagur heimilanna

Notar útivistarbolinn alla daga
 Ari Matthíasson leikari hefur lært 

það af reynslunni að best sé að fá iðn-
aðarmenn til að sjá um endurbætur.

Nú fer í hönd sá tími sem 
fólk fer að huga að jóla-
gjöfum handa vinum og 
vandamönnum hérlendis og 
erlendis. Þeir sem hyggjast 
senda jólagjafir út fyrir 
landsteinana geta valið úr 
nokkrum fyrirtækjum sem 
bjóða upp á sendingarþjón-
ustu.

Anna Katrín Halldórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri markaðs- og sölu-
sviðs hjá Póstinum, segir alltaf 
mest að gera á þeim degi þegar 
fresturinn til að senda pakka og 
póst rennur út. „Viðskiptavinir 
okkar senda sjötíu prósent allra 
pakka til Norðurlandanna og Norð-
ur-Evrópu. Fyrir jólin í fyrra send-
um við átta þúsund pakka út og 
var meðalþyngd þeirra um þrjú 
kíló.“ Anna segir að það kosti 2.495 
krónur að senda tveggja kílóa 
pakka til Bretlands og sama þyngd 
til Danmerkur kostar 1.750 krón-
ur.  

Pósturinn reiknar ekki út 
ákveðinn dagafjölda fyrir send-
ingar en miðar við að sendingarn-
ar komist til skila fyrir jól séu þær 
ekki sendar síðar en á síðasta 
sendingardegi fyrir jól. 

Anna segir þá sem panta vörur 
að utan, til dæmis af netbóksöl-
unni Amazon, ættu að bæta nokkr-
um dögum við þann afhendingar-
tíma sem gefin er upp á vefnum 
því hann sé oft knappur.  

Kolbrún Sigtryggsdóttir, deild-
arstjóri útflutnings hjá UPS, segir 
sendingar yfirleitt aðeins taka 
einn dag til Evrópu og Bandaríkj-
anna en utan þessara svæða séu 
vörur yfirleitt komnar eftir tvo til 
fjóra daga. „Það hefur færst í auk-
ana að fólk notfæri sér þjónustu 
okkar, sérstaklega þegar það þarf 
að senda matvæli. Heimurinn 
skiptist í átta verðsvæði og er verð 
breytilegt eftir þjónustustigi, en 
boðið verður upp á sérstök tilboð í 
desember.“ Ef miðað er við tveggja 
kílóa sendingu til Bretlands og 
Danmerkur er verð á henni 5.593 
krónur. 

Kolbrún segir að pakkinn sé 
sóttur til sendanda og viðtakandi 
fái hann síðan sendan heim að 
dyrum. „Þeir sem búa úti á landi 
þurfa að koma sendingunni til höf-
uðborgarinnar en við getum síðan 
sótt hana hvert sem er innan borg-
armarkanna.“

Haukur Óskarsson, þjónustu-
stjóri hjá DHL á Íslandi, segir 
sendingartíma stuttan, aðeins einn 
dag ef allt gengur upp. „Þeir sem 
senda geta fengið kassa og lím-
band hjá okkur en einnig er hægt 
að sækja pakkann heim og hann er 

síðan fluttur heim til viðtakanda. 
Flutningsgjald fyrir tveggja kílóa 
pakka til Bretlands er 2.750 krón-
ur og er verðið svipað til Banda-
ríkjanna en til Danmerkur er 
kostnaðurinn 3.462 krónur. 

Þeir sem senda mat til útlanda 
þurfa að skila inn heilbrigðisvott-
orði og þeir sem senda matvæli til 
Bandaríkjanna geta lent í því að 
sendingin sé stoppuð í tollinum, 
sérstaklega ef um er að ræða reyk-
tan lax eða hangikjöt.“ Haukur 

bendir fólki á að vera tímanlega 
með sendingar til að minnka líkur 
á því að þetta gerist.

Kristbjörn Eydal, þjónustufull-
trúi Fedex hraðflutninga, segir 
sendingartíma til Evrópu og 
Ameríku vera einn til tvo daga og 
að mest sé sent út af jólagjöfum 
og hangikjöti. „Við sjáum nokkra 
aukningu á milli ára og greinilegt 
að fleiri senda vinum og ættingj-
um erlendis jólaglaðning.“ Krist-
björn segir sérstakt jólatilboð í 
gangi núna sem miði við tvær 
stærðir af kössum. „Minni kassinn 
rúmar fimm kíló en flutningur á 
honum kostar 5.775 krónur. Stærri 
kassinn rúmar 9-14 kg en sending-
arkostnaður hans er 9.775 krónur. 
Þess skal getið að sendingarkostn-
aður er sá sami óháð áfangastað.“

Kristbjörn segir Fedex sækja 
pakkana til sendanda og að viðtak-
andi fái þá síðan afhenta heim til 
sín.

Þúsundir jólapakka til 
útlanda á ári hverju
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[Hlutabréf]

Stjórn bandaríska hlutabréfa-
markaðarins Nasdaq segist hafa 
tryggt sér tæplega 5,1 milljarð 
bandaríkjadala eða ríflega 358 
milljarða  íslenskra króna til að 
gera tilboð í öll hlutabréf í kaup-
höll Lundúna í Bretlandi (LSE). 

Fjármögnunin samanstendur 
af láni til allt að sjö ára sem gerir 
hlutabréfamarkaðnum kleift að að 
standa straum af öllum aukakostn-
aði sem fellur til við tilboðsferlið. 

Í framhaldinu mun Nasdaq selja 
eigin bréf fyrir allt að 775 milljón-
ir bandaríkjadala eða um 55 millj-
arða íslenskra króna til að tryggja 
sig.

Um gríðarlegar lántökur er að 
ræða og tilkynntu matsfyrirtækin 
Standard & Poor’s og Moody’s, að 
þau myndu færa lánshæfismat 
markaðarins niður reynist lána-
bagginn of þungur.

Nasdaq gerði yfirtökutilboð í 
annað sinn á árinu í LSE í síðustu 
viku sem hljóðaði upp á ríflega 
367 milljarða íslenskra króna. 
Samhliða því jók markaðurinn 
eign sína í LSE úr fimmtungshlut í 
28,75 prósent. 

Carla Furse, forstjóri LSE, 
hafnaði tilboðinu og taldi það ekki 
endurspegla virði markaðarins og 
framtíðarmöguleika hans. 

Robert Greifeld, forstjóri Nas-
daq, sagðist hafa orðið fyrir von-
brigðum með að LSE tók ekki til-
boðinu og lýsti því yfir að Nasdaq 
myndi fara í óvinveitta yfirtöku á 
LSE.

Nasdaq tryggir sig 
fyrir yfirtöku á LSE

Hagnaður HB Granda var rúmur 
1,5 milljarðar króna á þriðja árs-
fjórðungi og jókst um 160 prósent 
frá sama tímabili í fyrra. Uppgjör-
ið er gott að mati Greiningar Glitn-
is.

Þrátt fyrir bættan rekstur 
félagsins og auknar tekjur á árinu, 
sem  markast af hærra afurða-
verði og lægra gengi krónunnar, 
veldur gengisfall krónunnar mikl-
um fjármagnskostnaði og því er 
félagið gert upp með eins millj-
arðs tapi á fyrstu níu mánuðum 
ársins.

Tekjur félagsins á þriðja fjórð-
ungi voru um 3,2 milljarðar króna 
og jukust um 28 prósent. Fram-

legð sem hlutfall af tekjum var 
17,5 prósent eða 5,5 prósentustig-
um meira en árið áður. 

Tekjur á fyrstu níu mánuðun-
um voru tæpir 10,9 milljarðar 
króna og jukust um 26,7 prósent á 
milli ára. Glitnir bendir á að tekj-
ur þessa árs eru nú þegar orðnar 
meiri en allt árið í fyrra.

Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) var 2,2 millj-
arðar á tímabilinu eða 20,3 pró-
sent af rekstrartekjum samanbor-
ið við 1,5 milljarð, eða 17,6 prósent 
af tekjum, á fyrstu níu mánuðun-
um 2005.

Eignir HB Granda voru 29,8 
milljarðar króna í lok september 
og eigið fé 9,1 milljarður. Eigin-
fjárhlutfall félagsins stóð í 30,7 
prósentum.

Krónan kom mikið við sögu
Miklar sveifur á afkomu HB Granda á milli ársfjórðunga. Grunnrekstur batnar.

Fons, eignarhaldsfélag Pálma 
Haraldssonar og Jóhannesar 
Kristinssonar, á orðið 29,2 prósent 
í norrænu ferðaskrifstofukeðj-
unni Ticket og stendur því nærri 
þrjátíu prósenta yfirtökumörkum 
sem gilda fyrir skráð félög á 
sænska markaðnum. 

Fons hefur keypt tvö hundruð 

þúsund hluti sem samsvarar um 
fjórum prósentum hlutafjár. Jafn-
framt jók Lennart Käll, forstjóri 
Ticket, við hlut sinn.

Stjórnendur Ticket hafa boðað 
frekari yfirtökur á næstunni, en á 
dögunum keypti félagið MZ Tra-
vel Group sem sérhæfir sig í við-
skiptaferðalögum.

Fons nærri yfirtöku

Peningaskápurinn ...

Halli á vöruskiptum við útlönd 
hefur ekki mælst minni en nú síð-
astliðna tólf mánuði. Sjö milljarða 
halli var á vöruskiptum í október 
miðað við 6,4 milljarða í október 
2005 á föstu gengi. Nýjar tölur 
sem Hagstofan birti í gær sýna að 
í október voru fluttar út vörur 
fyrir 20 milljarða króna og inn 
fyrir 27 milljarða. 

Fyrstu tíu mánuði ársins voru 
fluttar út vörur fyrir 193,2 millj-
arða króna en inn fyrir 302,4 
milljarða. Nemur því hallinn 

109,1 milljarði en á sama tíma 
árið áður voru vöruskiptin óhag-
stæð um 81,8 milljarða á sama 
gengi.

Verðmæti vöruútflutnings 
fyrstu tíu mánuði ársins var 12,5 
milljörðum eða 6,9 prósentum 
meira en á sama tíma árið áður. Í 
Morgunkorni Glitnis segir að 
álútflutningur hafi aukist um rúm 
fjörutíu prósent frá sama tíma í 
fyrra á föstu gengi. Útflutt magn 
áls hafi þó aðeins aukist um rúm 
fimm prósent svo hækkunin 

kemur fyrst og fremst til af háu 
heimsmarkaðsverð á áli. 

Verðmæti vöruinnflutnings 
fyrstu tíu mánuði ársins var 39,8 
milljörðum eða 15,2 prósentum 
meira en árið áður. Rúman helm-
ing af þeirri aukningu, eða 20,8 
milljarða, má rekja til aukins inn-
flutnings á fjárfestingarvöru sem 
náði hámarki í sumar og hefur 
aukist um 35,1 prósent á tímabil-
inu. Úr þeim innflutningi hefur 
hins vegar dregið verulega und-
anfarna mánuði. 

Ekki minni halli í tólf mánuði

Landbúnaður á Nýja-
Sjálandi og Íslandi er svo 
ólíkur að ekki er hægt 
að bera löndin saman. 
Þar var ríkisstuðning-
ur afnuminn fyrir um 
aldarfjórðungi. Valdimar 
Einarsson, sérfræðingur 
frá Nýja-Sjálandi, gagn-
rýnir framseljanlegan 
ríkisstuðning.
Landbúnaður hér kemur alltaf til 
með að þurfa ríkisstuðning í ein-
hverri mynd auk tollavarna að 
mati Valdimars Einarssonar, sér-
fræðings í landbúnaðarmálum frá 
Nýja-Sjálandi. Hann segir fyrir-
varalaust afnám ríkisstuðnings 
við landbúnað þar í landi hafa 
verið um margt sársaukafullt ferli, 
en hér telur hann að áhrifin yrðu 
jafnvel enn meiri. Valdimar var 
með erindi á fundi Bændasamtaka 
Íslands í gærmorgun undir yfir-
skriftinni „Á að vera landbúnaður 
á Íslandi?“

Valdimar telur fyrirvaralaust 
afnám ríkisstyrkja hér í raun 
myndu boða endalok landbúnaðar, 

en segir Nýsjálendinga um leið 
ekki sjá eftir breytingunni þar. 
„Þar átti aldrei að taka upp ríkis-
styrki,“ segir hann. 

Valdimar bendir engu að síður 
á að Nýsjálendingar verji sinn 
landbúnað og séu líklega með 
mestu innflutningstakmarkanir á 
landbúnaðarvörum sem þekkist. 
„Við getum lært af Nýsjálending-
um og höfum gert það með því að 
flytja inn þekkingu og reynslu 
þeirra af sauðfjárrækt,“ segir 
hann, en áréttar að stærðarhlutföll 
og áherslur séu allt aðrar í land-
búnaði þar en hér. „Nýsjálending-
ar eru útflutningsþjóð,“ segir hann 

og bendir á að 90 prósent af fram-
leiddu kindakjöti og 95 prósent 
mjólkurframleiðslu Nýsjálend-
inga sé til útflutnings. Hlutur 
landsins í heimsviðskiptum nemur 
55 prósentum í kindakjötinu og 33 
prósentum í mjólkinni. Til að setja 
stærðarhlutföll í samhengi bendir 
hann á að 17 ára sonur hans vinni á 
Nýja-Sjálandi við annan mann við 
að mjólka um þúsund kýr tvisvar á 
dag. „Á Íslandi öllu eru um 25.000 
kýr. Á svæðinu sem ég starfa á 
þarf ég ekki að keyra nema 15 til 
20 kílómetra til að vera kominn 
fram hjá allri íslensku hjörðinni.“ 
Valdimar telur að þegar komi að 
mjólkurframleiðslu eigi Íslending-
ar að bera sig saman við Dan-
mörku, ekki Nýja-Sjáland. „Danir 
eru að gera það gott og þar er rétta 
viðmiðunin.“ Í máli Valdimars kom 
engu að síður fram að hér mætti 
gera umbætur og var hann gagn-
rýninn á kvótakerfið sem hann 
telur ávísun á skuldsett bú. „Fram-
sal kvóta nýtist bara fyrstu kyn-
slóðinni,“ segir hann. Þá telur hann 
færa leið að setja nýtingarskyldu á 
bújarðir, því verð þeirra hér verði 
aldrei í samræmi við þær nytjar 
sem hafa megi af landbúnaði á 
þeim.

M-Invest, félag í eigu 
Baugs og Birgis Þórs Bielt-
vedt, hefur eignast helm-
ingshlut í Day Birger et 
Mikkelsen, einu frægasta 
tískuhúsi Danmerkur. 

Seljandi bréfanna er 
félag í eigu forstjórans 
Keld Mikkelsen sem mun 
eftir sem áður eiga helm-
ingshlut í tískuhúsinu.

Með kaupunum er verið 
að styðja við áframhald-
andi útrás félagsins á 
erlenda markaði og frekari vöruþró-
un og vörusölu. Vörumerkið er selt í 
yfir eitt þúsund verslunum í nítján 
löndum, meðal annars í Magasin du 
Nord og í verslunum í Lundúnum.

„Ég er mjög ánægður 
með þennan samning. Baug-
ur mun opna okkur mögu-
leika á að nýta viðskipta-
tækifæri í vöruþróun og 
félagið hugsar til langs tíma 
sem mun gera fyrirtækið að 
spennandi vinnustað til 
framtíðar,“ segir Keld Mikk-
elsen. „Lykilstjórnendur 
halda áfram að vinna hjá 
fyrirtækinu en þessi kaup 
munu skerpa sýn okkar á að 
þróa félagið í alþjóðlegri 

samkeppni.“ M-Invest er dóttur-
félag M-Holding sem er eigandi 
vöruhúsanna Magasin du Nord og 
Illum. Birgir Þór verður stjórnar-
formaður félagsins.

Eigendur Magasin 
kaupa í tískuhúsi
Birgir Bieltvedt stýrir stjórn Day Birger et Mikkelsen.
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Eystrasaltslöndin eru næsti 
bær við Norðurlönd og glíma 

nú að sumu leyti við svipaða 
vaxtarverki og Íslendingar. 
Eistland, Lettland og Litháen hafa 
haft hamskipti síðan 1991, þegar 
þau losnuðu undan oki Sovétríkj-
anna og endurheimtu langþráð 
frelsi og sjálfstæði. Umskiptin 
hafa lyft lífskjörum Letta í nýjar 
hæðir, en nýfengnu frelsi og 
meðfylgjandi lífskjarabyltingu 
fylgja ýmis vandamál svo sem við 
var að búast. Hér segir frá því. 

Hefjum leikinn í Lettlandi. Þar 
búa rösklega tvær milljónir 
manns, þar af þriðjungurinn í 
höfuðborginni, Rigu. Landið er á 
fleygiferð. Landsframleiðslan 
hefur aukizt um tíu prósent í ár. 
Fá lönd önnur en Kína geta státað 
af svo örum vexti. Þriðjungur 
íbúa Lettlands kann þó ekki 
lettnesku. Flest þetta fólk er 
Rússar. Forsagan er sú, að 
Sovétstjórnin rak Letta á sínum 
tíma tugþúsundum saman burt úr 
eigin landi, suma í fangabúðir, 
aðra í opinn dauðann, og sendi í 
þeirra stað til Lettlands Rússa, 
sem urðu ný yfirstétt í Lettlandi. 
Margir aðrir Lettar flúðu land, ef 
þeir gátu. Samsetning mannfjöld-
ans gerbreyttist smám saman. 
Þegar veldi Sovétríkjanna í 
Lettlandi hrundi 1991, hafði 
Rússum þar fjölgað svo, að þeir 
voru orðnir tæpur helmingur 
landsmanna. Rússneska var 
aðalmálið í Rigu. Annað var eftir 
því. Flestir Rússar höfðu ekki séð 
ástæðu til að læra lettnesku, enda 
voru Lettar kúguð undirstétt í 
eigin landi. Þegar Lettar náðu 
landi sínu á sitt vald á ný 1991 við 
hrun Sovétríkjanna, tóku þeir til 
óspilltra málanna. Þeir sam-
þykktu strax ný lög þess efnis, að 
atkvæðisréttur og kjörgengi gætu 
ekki öðrum hlotnazt en þeim, sem 
kunna lettnesku og kunna einnig 

viðhlítandi skil á sögu Lettlands. 
Þetta þýðir í reynd, að rússneskir 
íbúar Lettlands þurfa að þreyta 
próf í lettnesku og sögu til að 
öðlast sömu lýðréttindi og 
innfæddir Lettar – og samt eru 
þessir Rússar margir innfæddir 
sjálfir, þeir eru afkomendur 
Rússanna, sem byrjuðu að 
flykkjast til Lettlands 1940, þegar 
Sovétríkin sölsuðu landið undir 
sig með ofbeldi. Rússarnir hafa 
þó fæstir kosið að hverfa aftur til 
Rússlands. Þeir virðast líta svo á, 
að þeim sé nú betur borgið sem 
hálfmállausri láglaunastétt í 
Lettlandi en sem óbreyttum 
borgurum í Rússlandi. Rússarnir 
vinna ýmis störf, sem Lettar 
kæra sig ekki um. Þeir eru eins 
og nýbúar í landi, þar sem þeir 
hafa þó flestir átt heima alla ævi. 
Ríkisstjórnin í Kreml fylgist 
gerla með afdrifum Rússa í 
Lettlandi og hinum Eystrasalts-
ríkjunum tveim og lætur á sér 
skiljast, að hún muni ekki láta 
bjóða þeim hvað sem er. Lettar 
óttast eins og gefur að skilja 
grannann í austri. Sumir rúss-
neskir íbúar landsins af eldri 
kynslóðinni kæra sig ekki um að 
læra lettnesku og segjast bíða 
þess, að Rússar ráðist á ný inn í 
landið. Þetta viðhorf er ekki til 
þess fallið að treysta böndin milli 
lettneska meiri hlutans og 
rússneska minni hlutans. Aðrir 

Rússar eru vinveittari Lettum og 
lögðu þeim lið í baráttunni gegn 
yfirráðum Sovétstjórnarinnar 
fyrir 1991. 

Lettar hafa látið hendur standa 
fram úr ermum. Þeir gengu í 
Atlantshafsbandalagið og 
Evrópusambandið 2004 og bíða 
þess með nokkurri óþreyju að fá 
að taka upp evruna. Síðan 2004 
hafa 100.000 Lettar – fjögur 
prósent þjóðarinnar – neytt lags 
og flutt af landi brott í leit að 
betri lífskjörum í öðrum ESB-
löndum. Við þetta myndaðist djúp 
hola á lettneskum vinnumarkaði. 
Hvað gerðu vinnuveitendur? Þeir 
fluttu inn ódýrt vinnuafl – einkum 
frá Rússlandi. Nú standa Lettar 
frammi fyrir tveim kostum. 
Annar kosturinn er að horfa aftur 
í tímann og fara í ljósi hins liðna 
hægt í innflutning á nýju rúss-
nesku vinnuafli til að styrkja ekki 
stöðu rússneska minni hlutans í 
landinu og eiga það ekki á hættu 
að ýfa upp ný átök um réttleysi 
Rússa í landinu. Hinn kosturinn 
er að horfa heldur fram á veginn 
og færa sér í nyt ódýrt vinnuafl, 
hvaðan sem það kemur, til að 
fóstra hagvöxtinn, sem Lettar 
þurfa svo mjög á að halda til að 
bæta skaðann, sem kúgun 
Sovétríkjanna bakaði þeim 1940-
1991. Hér er úr vöndu að ráða. 
Það er yfirleitt ekki heppilegt, að 
íbúar lands séu klofnir í tvær 
fylkingar eftir bæði þjóðerni og 
efnahag. Það er púðurtunna.  

Á Íslandi býr nú ört vaxandi 
fjöldi erlendra verkamanna og 
annarra innflytjenda. Sumt af 
þessu fólki býr við húsakost og 
kjör, sem innfæddir myndu 
fæstir láta bjóða sér. Íslendingar 
þurfa að búa í haginn fyrir nýbúa 
og aðra, sem eru hingað komnir 
til skemmri vinnudvalar, til að 
jafna kjörin. Kennum þeim að 
minnsta kosti íslenzku, og sögu. 

Innflutningur vinnuafls: Taka tvö

Eftir snarpa fimm tíma rimmu í 
borgarstjórn var samningur um 

sölu á hlut Reykjavíkurborgar í 
Landsvirkjun samþykktur. Það var 
sérkennilegur andi í salnum. Yngri 
deildin í meirihlutanum gaf lítinn 
kost á augnsambandi undir umræð-
unum, brosti vandræðalega, beit á 
jaxlinn og greiddi atkvæði. Borgar-
stjóri var skilinn einn eftir í and-
svörum. Eina ræða Gísla Marteins 
var tveggja mínútna svar, flutt til að 
koma því á framfæri að engu skipti þótt borgar-
stjóri slægi úr og í um einkavæðingu Landsvirkj-
unar, Gísli sjálfur og Geir Haarde væru báðir 
þeirrar skoðunar að einkavæðing skyldi verða! 

Málsvörn borgarstjóra var orðin býsna flótta-
leg. Hann leitaði hvarvetna skjóls til að skauta 
fram hjá kjarnanum: það sem skorti við samnings-
borðið var pólitískt afl til að knýja fram ásættan-
lega niðurstöðu fyrir Reykvíkinga. Okkur lá ekk-
ert á að selja og áttum ekki að verðlauna ríkið 
fyrir óbilgirnina. Borgarstjóri gat heldur engu 
svarað um ástæður þess að hann gekk á bak skrif-
legu loforði til borgarráðs frá júlí sl. um að kynna 
þar meginlínur í samningum þegar fyrir „liggi 
atriði sem taka þarf afstöðu til“. 

Hápunktur umræðunnar var þó 
þegar upplýst var að borgarstjóri 
hefði orðið tvísaga í málinu. Í Frétta-
blaðinu 4. nóvember kannaðist hann 
ekki við að minnisblað með verðmati 
upp á 91,2 milljarða væri til. Viku 
síðar byggði hann þó á sama minnis-
blaði í svörum til borgarráðs. Í borg-
arstjórn bar borgarstjóri fram þær 
skýringar að hann hefði ekki kynnt 
sér minnisblaðið með útreikningun-
um fyrr en eftir að þetta verðmat 
kom til umfjöllunar í fjölmiðlum. 
Með öðrum orðum: borgarstjóri 
kynnti sér ekki lykilgögn um samn-
ingsmarkmið borgarinnar fyrr en 

fimm dögum eftir að hann skrifaði undir samning 
um sölu Landsvirkjunar.   

Hvernig ætli færi fyrir nýjum forstjóra sem 
færi á bak við stjórn við gerð risasamninga og 
verði hendur sínar í umræðunni með því að undir-
strika að hann hefði ekki kynnt sér lykilgögn áður 
en hann skrifaði undir? Niðurstaðan endurspeglar 
vanhæfni borgarstjóra: illa var haldið á hagsmun-
um Reykjavíkurborgar, verðið var of lágt og 
greiðsluformið vont. Það sem eftir situr er vondur 
samningur og sú tilfinning að enginn fulltrúi 
meirihlutans hefði gengið að honum ef þeirra eigin 
peningar hefðu verið undir. 

Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar 
í borgarstjórn.

Meinleg málsvörn borgarstjóra

LAUGARDAGUR EFTIR IAN McEWAN

ÓMISSANDI
SKÁLDSAGA
ÓMISSANDI SKÁLDSAGA FYRIR ALLA 
ÞÁ SEM MÓTMÆLTU ÍRAKSSTRÍÐINU.
OG HINA SEM GERÐU ÞAÐ EKKI.

„Það óviðjafnanlega við bækur McEwans
er að þær uppfylla bæði flettiþörf og 
þörfina fyrir að hugsa og finnast maður 
hafa breyst, jafnvel þroskast, við lesturinn.“

– Silja Aðalsteinsdóttir, TMM 

Þýðandi: Árni Óskarsson

F
yrir ekki svo mörgum árum gilti sú regla að þegar 
safnaðarbörn í Fríkirkjunni í Reykjavík fluttu frá 
höfuðborginni voru þau sjálfkrafa afskráð úr Frí-
kirkjusöfnuðinum og í þá þjóðkirkjusókn þar sem 
þeirra nýja lögheimili var.

Um það bil aldarfjórðungi eftir að þessi regla var afnum-
in þykja svo róttæk afskipti ríkisins af trúarlífi landsmanna 
algjörlega fráleit. Enn þann dag í dag búum við hins vegar við 
þann veruleika að í landinu er ríkiskirkja sem nýtur mikilla 
forréttinda.

Nýfallinn dómur Héraðsdóms Reykavíkur í máli Ásatrú-
arfélagsins gegn íslenska ríkinu beinir kastljósinu að þessu 
lögverndaða misrétti sem þjóðkirkjan býr við umfram önnur 
trúfélög. 

Ásatrúarfélagið krafðist þess að njóta sama réttar og þjóð-
kirkjan og fá greidd sambærileg gjöld, miðað við höfðatölu 
félagsmanna sinna, og greidd eru í kirkjumálasjóð og Jöfnun-
arsjóð sókna samkvæmt lögum. 

Byggði Ásatrúarfélagið kröfu sína á jafnréttis- og trúf-
relsisákvæðum stjórnarskrárinnar. Héraðsdómur hafnaði 
kröfunni og vísaði meðal annars til þess að þjóðkirkjan nýtur 
sérstakrar verndar samvæmt stjórnarskrá og lögum umfram 
önnur trúfélög, en sú sérstaka vernd þjóðkirkjunnar færir 
henni meðal annars um tvo milljarða á ári hverju umfram 
önnur trúfélög.

Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði Ásatrúarfélags-
ins, vill ekki sætta sig við þetta misrétti og hefur gefið út að 
dómnum verði áfrýjað til Hæstaréttar.

Hjörtur Magni Jóhannsson, fríkirkjuprestur í Reykjavík, 
er annar forsvarsmaður trúfélags utan þjóðkirkjunnar sem 
hefur hefur gagnrýnt óeðlileg forréttindi þjóðkirkjunnar. Í 
útvarpspredikun þann 19. nóvember benti hann til dæmis á þá 
undarlegu hugsun, sem er að baki samningi þjóðkirkjunnar og 
ríkisins, að laun biskups, vígslubiskupa og presta séu greiðsla 
ríkisins fyrir kirkjujarðir.

„Prestar þjóðkirkjunnar og starfsmenn Biskupsstofu eru 
sem sagt einir og sér að taka út kirkjusögulegan arf allra 
kristinna formæðra og forfeðra. Hvaða starfsmaður biskups 
eða þjóðkirkjuprestur skyldi nú vera að taka út arf minna 
forfeðra og formæðra, langt aftur í aldir? Hvaða þjóðkirkju-
starfsmenn skyldu nú vera að taka út kirkjusögulegan arf 
Hvítasunnumanna, aðventista og allra hinna?” spurði Hjörtur 
Magni.

Hjörtur Magni hefur líka verið óþreytandi við að benda á 
að ríkisstyrktar trúmálastofnanir eru hverfandi fyrirbæri á 
heimsvísu og það hefði ekki í för með sér endalok kristni á 
Íslandi þótt íslenska þjóðkirkjan yrði lögð niður. 

Full ástæða er til að taka undir þau orð. Má reyndar ætla að 
trúarlíf landsmanna gengi í gegnum ákveðna endurnýjun og 
uppgang ef ríkið sleppti alfarið af því hendinni eins og hefur 
orðið raunin á öðrum sviðum.

Kirkja sem er ekki 
reist á kletti





Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son spyr í Fréttablaðsgrein 

10. nóvember síðastliðinn hvort 
Rousseau sé kominn í stað Marx í 
stjórnmál samtímans, rómantíker-
inn í stað efnishyggjumannsins. 
Báðir fá þeir Rousseau og Marx 
slæma einkunn hjá háskólapróf-
essornum þótt hann virðist kunna 
betur á bókhaldið en tilfinningarn-
ar og eigi þar af leiðandi auðveld-
ara með að skilja efnishyggju-
manninn Marx.

Hannesi Hólmsteini er nokkur 
vorkunn. Við lifum á tíma græð-
ginnar. Öll andmæli heita öfund, 
öll gagnrýni heitir að vera á móti! 
Annnað hvort sem kommúnisti 
eða sem rómantíker. Þess vegna 
vísan í Rousseau og Marx. Sá 
hópur fólks sem vill andæfa lífi í 
græðgi hefur í dag „rangt fyrir 
sér“. Þetta er samkvæmt boðend-
um fagnaðarerindis óheftrar 
frjálshyggju „röng lífsskoðun“. 
Getur lífsskoðun nokkurn tímann 
verið „röng“? Þegar allt kemur til 
alls snýst málið um hvernig lífi 
við viljum lifa. Um einmitt það 
snýst lífsskoðunin. Gryfjan sem 
frjálshyggjumenn falla í er sú, að 
þeir ganga út frá því að við lifum á 
brauði einu saman. Að framfarir 
séu eingöngu efnahagslegar. Að 
lífshamingju sé aðeins hægt að 
mæla í gulli. Ef við viljum lifa í 
gleði og sæmilegum jöfnuði, vilj-
um gæta fjölskyldu okkar, hafa 
tíma fyrir börnin okkar, þá segja 
hinir sókndjörfu forystumenn 
græðginnar: Við höfum ekki tíma 
fyrir þetta. Á sama hátt og læri-
sveinar Jesú æmtu þegar hann 
bað þá að yfirgefa allt og fylgja 
honum. En herra, sögðu þeir, við 
viljum hlú að foreldrum okkar og 
fjölskyldu, við getum ekki yfir-
gefið allt og alla. Þá sagði meistar-
inn: Það er meira virði að boða 
fagnaðarerindið, allir sem það 
geta eiga að ganga með mér, þeir 
sem ekki geta það eru hvort eð er 
dauðir. Látum hina dauðu grafa 
hina dauðu. Og það er þetta sem 
frjálshyggjumenn segja við mál-
svara hófsemi og mannræktar. Við 
þá sem vilja fara varlega í nýtingu 
auðlinda. Við þá sem vilja ekki 

bíða með að sinna öldruð-
um, þangað til lífeyris-
sjóðirnir eru orðnir nógu 
stórir. Við þá sem trúa 
ekki á sæluríki sem ávallt 
kemur seinna. Frjáls-
hyggjumennirnir segja: 
Þið eruð á móti öllu. Þið 
eruð dauð, þið verðið skil-
in eftir. Látum hina dauðu 
grafa hina dauðu. 

Fagnaðarerindi dags-
ins er því miður ekki kær-
leikur, jöfnuður og 
bræðralag, heldur yfir-
taka á búlgarska síman-
um, Storebrand og Har-
rods. En hitt er í fullu gildi að 
aldraðir og sjúkir fá ekkert núna 
en mikið seinna. Tökum öll þátt í 
sókninni, dönsum í kringum gull-
kálfinn. Hefur einhver heyrt þetta 
áður? Er þetta kannski þúsund ára 
gömul saga?

Ég segi að hinir dauðu eru 
menn peninganna. Hinir dauðu 
eru þeir sem ekki sjá lífið í kring-
um sig. Hinir dauðu eru þeir sem 
ekki vilja hjúkra þeim sem eru 
sjúkir núna. Þeir sem eru aldraðir 
núna, fatlaðir núna, þurfandi núna. 
Hinir dauðu eru þeir sem ekki 
skilja vefnaðinn í samfélaginu. 
Skilja ekki mikilvægi hvers og 
eins. Enginn þrífst án samfélags, 
allir eru einhvern tímann börn, öll 
eldumst við og margir verða gaml-
ir. Allir geta lent í vanda. Hver 
sem er getur lent í að hús hans 
brennur. Allir þurfa að standa 
saman þegar vandi steðjar að. 
Auðmaður með botnlangakast, 
frumkvöðull sem fer á hausinn, 
listamaður sem þarf að mennta 
sig. Menn njóta hvers annars. 
Maður er manns gaman en ekki 
þjónn hvers annars. Söngvari, 
læknir, íþróttaþjálfari,  leiðsögu-
maður, kennari og þannig mætti 
áfram telja í samspili þjóðfélags-
ins. Þarf að skýra út samfélag? 
Það hefur aldrei verið til auðstétt 

án samfélags en oft 
samfélag án auðstétt-
ar.

Í fyrrnefndri grein-
ingu Hannesar Hólm-
steins í Fréttablaðinu 
bendir hann á að stór 
hluti mannkynsins séu 
rómantíkerar. Og nið-
urstaða hans er sú að 
þessi hópur hafi með 
einhverjum hætti 
rangt fyrir sér. Hann 
tekur sitt uppáhalds 
dæmi þar sem eignar-
rétturinn trónir á 
toppnum: Það sem 

allir eiga saman er eyðilagt (sbr. 
t.d. Kárahnjúkar?) en einkaeignin 
er í góðu standi að mati Hannesar 
Hólmsteins (kvótakerfið?). Ind-
jánar Norður Ameríku  eru – sam-
kvæmt greinarskrifinu – visku-
lausir og samviskulausir 
eyðingarsinnar. 

Hefur einhver velt því fyrir sér 
hvers vegna frjálshyggjan er 
fátæk af bókmenntum, söngvum, 
gleði? Hún er hins vegar rík af 
harðmúlaðri, samanbitinni púrít-
anískri vinnuhörku. Lífsgleðin er 
vandfundin í hennar ranni. Nema 
sú sem er mæld á Gullvoginni. 
Öðru máli gegnir um samfélagið. 
Takmarkið með því að ganga inn í 
samfélag er ekki að hámarka tekj-
ur heldur hámarka lífsgleði og 
láta þúsund blóm blómstra. Leyfa 
öllum að njóta sín. Félagshyggja 
er eins og Óskar Wilde orðaði það: 
Einstaklingshyggja fyrir alla. 

Frjálshyggja í sinni öfgafullu 
mynd er eins konar grámunka-
regla sem vinnur að því dag og 
nótt, árið um kring, að kreista 
gleðisnauða hámarksnyt úr inn-
fluttu kúakyni. Eins konar Amish-
regla græðginnar þar sem aðeins 
ein mælistika er til: Gullvogin. 
Aðeins hún skiptir máli í málm-
kenndum heimi Hannesar Hólm-
steins; heimi þar sem enginn 
maður deyr og allir eru alltaf 
ungir. En hver mun annast Hannes 
Hólmstein þegar hann er orðinn 
gamall maður? David Friedman? 
Eða sjúkraliði á Landspítalanum? 
Hvað skyldi Hannes vilja sjálfur 
þegar á hólminn er komið?

Höfundur er þingmaður vinstri 
grænna.

Hver kemur til með að annast 
Hannes Hólmstein?

Stjórnmálaflokkur er 
félagsskapur fólks 

sem sameinast til að 
koma fram málum. Til 
þess er mótuð stefna og  
teknar ákvarðanir um 
það hvernig framboð-
um er hagað hvort held-
ur er til embætta innan 
flokks eða á opinberum 
vettvangi. Sumir líta 
öðru vísi á málin og 
þannig er þeim feðgin-
um Sverri Hermannssyni og 
Margréti dóttur hans farið. Þau 
líta á Frjálslynda flokkinn sem 
sína einkaeign og að félagar þar 
eru eigi að vera sporgöngumenn 
og þjónar þeirra.

Ég kom að stofnun Frjáls-
lynda flokksins ásamt ýmsum 
vinum mínum og kunningjum. 
Við áttum það sameiginlegt að 
vera á móti gjafakvótakerfinu 
og vildum búa til pólitískan vett-
vang kvótaandstæðinga. Það 
endaði með því að Sverrir Her-
mannsson varð formaður flokks-
ins. Þegar leið að alþingiskosn-
ingum fyrir tæpum 8 árum lagði 
Sverrir áherslu á það að við 
fengjum til liðs við okkur kraft-
mikla menn, eins og hann lýsti 
þeim þá, Ellerti B. Schram, Guð-
mundi G. Þórarinssyni og Jóni 
Magnússyni. Ítrekað lagði Sverr-
ir áherslu á það hvílíkur fengur 
væri í þeim. 

Sérkennilegt er að hlusta á 
Sverri Hermannsson núna finna 
Jóni Magnússyni allt til foráttu  
en það á sínar eðlilegu skýringar. 
Sverrir og Margrét dóttir hans 
eru hrædd við að það sem þau 
telja sína einkaeign verði frá 
þeim tekið.

Sú ákvörðun mun hafa verið 
tekin af helstu forystumönnum 
Frjálslynda flokksins í sumar að 
Margrét Sverrisdóttir tæki við 
sem formaður flokksins af Guð-
jóni Arnari Kristjánssyni ef 
flokkurinn færi ekki að sýna 
betri stöðu í skoðanakönnunum 
en 2-4 %. Þegar ég mætti á fyrsta 
fundinn í Frjálslynda flokknum 
eftir inngöngu mína í flokkinn 
aftur þá tók Margrét Sverris-
dóttir til máls og þakkaði Jóni 
Magnússyni fyrir skeleggan 
málflutning í málefnum innflytj-
enda og góða frammistöðu í 
Kastljósþætti þar sem Jón atti 
kappi við Eirík Bergmann. 

Á þeim tíma fannst Margréti 
málflutningur þeirra Jóns Magn-
ússonar, Magnúsar Þórs Haf-
steinssonar og Guðjóns Arnars 
Kristjánssonar vera góður og í 
samræmi við stefnu Frjálslynda 
flokksins.

Síðan kom skoðanakönnun 
þar sem Frjálslyndi flokkurinn 
fimmfaldaði fylgi sitt og for-
mannsdraumar Margrétar urðu 

að engu. Hún sneri þá 
við blaðinu og sagði í 
viðtali við Fréttablað-
ið að hún vildi ekki 
vera í framboði fyrir 
rasistaflokk eða flokk 
þar sem sjónarmið 
Jóns Magnússonar í 
málefnum innflytj-
enda væri stefnan. 
Hún hefði raunar 
getað sagt stefna þing-
flokksins sem Jón 
Magnússon hefur 
tekið undir. Það hefði 
verið sannleikanum 
samkvæmt.

Ef hún taldi skoðanir þing-
flokksins og Jóns vera andstæð-
ar sínum skoðunum af hverju 
gerði hún þá ekki alvöru úr mál-
inu og fór. Af hverju að vera með 
þessar hótanir og beina því sér-
staklega að manninum sem hún 
hafði hælt opinberlega á fundi 
fyrir framgöngu í málinu? 

Sverri Hermannssyni rann 
blóðið til skyldunnar.  Dóttirin 
var í vanda og einkaeign þeirra, 
Frjálslyndi flokkurinn, var ef til 
vill að ganga þeim úr greipum 
sem gæti m.a. þýtt að Margrét 
fengi ekki lengur milljón krónur 
í laun á mánuði frá flokknum.  
Nú þurfti mikið við. Sverrir 
hellti úr sér gífuryrðum í Frétta-
blaðinu og í þættinum Silfri Egils 
og sparaði ekki stóru orðin gagn-
vart Jóni Magnússyni, Magnúsi 
Þór Hafsteinssyni og Guðjóni 
Arnari Kristjánssyni. 

Sverrir og Margrét eru  í 
stríði við forustu Frjálslynda 
flokksins. Margrét ætlar sér að 
verða formaður með góðu eða 
illu og Sverrir sparar engin fúk-
yrði til að koma því í kring.

Sennilega hafa kvótaeigendur 
ekki fengið traustari bandamenn 
en Sverri Hermannsson og Mar-
gréti dóttur hans en ég mun víkja 
að því síðar. Varla hefur Guðjón 
Arnar Kristjánsson, sá ágæti 
maður, unnið eins mikið óþurft-
arverk gagnvart málsstaðnum 
eins og að bera pólitíska umrenn-
inginn Sverri Hermannsson á 
bakinu  inn á Alþingi Íslendinga 
úthrópaðan fyrir spillingu og 
nýrekinn frá Landsbanka Íslands 
með skömm. 

Höfundur kom að stofnun 
Frjálslynda flokksins.

Flokkur í einkaeign?

Sú ákvörðun mun hafa verið 
tekin af helstu forustumönn-
um Frjálslynda flokksins í 
sumar að Margrét Sverris-
dóttir tæki við sem formaður 
flokksins af Guðjóni Arnari 
Kristjánssyni ef flokkurinn 
færi ekki að sýna betri stöðu í 
skoðanakönnunum en 2-4 %.

Fagnaðarerindi dagsins er því 
miður ekki kærleikur, jöfnuður 
og bræðralag, heldur yfirtaka 
á búlgarska símanum, Store-
brand og Harrods.

Stefán skrifar á 
www.stebbifr.blog.is
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Framúrstefnulegur stóll úr basti hefur fylgt Önnu 
Kristínu frá barnæsku.

Anna Kristín Þorsteinsdóttir bjó í Noregi alla sína barn-
æsku og þar festu foreldrar hennar kaup á forláta fínum 
baststól.

„Þessi svokallaði ættarstóll var keyptur í einhvers konar 
norskri línu í kringum 1980,“ segir Anna. „Þá var allt svona 
í furu og basti og stóllinn þótti mjög nútímalegur. Hann 
fylgdi mér svo í gegnum allan uppvöxtinn og hvert sem við 
fluttum fór stóllinn með. Ég var alltaf mjög hrifin af þess-
um stól og því var hann alltaf kallaður „stóllinn hennar 
Önnu“. Við bróðir minn rifumst reyndar gjarna um hver 
mátti sitja í honum, en ég hafði alltaf betur þar sem ég var 
bæði eldri og frekari. Þegar ég svo flutti að heiman þá varð 
stóllinn eftir í foreldrahúsum í Noregi, en þegar þau fluttu 
aftur heim til Íslands þá fékk ég blessaðan stólinn. Um það 
leiti var ég að eignast eldri son minn og það vildi svo heppi-
lega til að ég gat líka notað stólinn sem vöggu,“ segir Anna 
Kristín hlæjandi og bætir því við að hún hafi síðar einnig 
notað stólinn til að vagga dóttur sinni með. 

„Svo þegar börnin mín urðu stærri þá tóku þau miklu 
ástfóstri við þennan stól og líkt og við bróðir minn rifumst 
um hver mætti sitja í honum þá gera börnin mín það í dag. 
Þannig er þetta allt að endurtaka sig,“ segir Anna að lokum 
glöð í bragði. 

Stóllinn 
hennar Önnu

Unika fyrir þig



Nú er úti veður vott og því gott að fara í peysu.

Ein eigulegasta flíkin í fataskápnum þessa dagana ætti 
að vera stór og hlý peysa. Háir sokkar eru líka í tísku 
þannig að stór, hnésíð peysa, háir sokkar og einhverj-
ir góðir skór eru algerlega gjaldgengt „lúkk“ hvort 
sem er í skólanum, vinnunni eða einhverju fjölskyldu-
boði. 

Peysur sem þessar fást víða og eru á mjög mis-
jöfnu verði, en hæglega er hægt að fá fína peysu frá 
2.500 krónum og upp úr, allt eftir því hvernig ástatt er 
í buddunni hjá hverjum og einum. Nú svo má líka taka 
sig til og reyna að rifja upp það sem kennt var í handa-
vinnu hér um árið með því að prjóna yfir kvöldfrétt-
unum.

Notalegar peysur

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

ÚR - SKARTGRIPIR - DEMANTAR - GULLARMBÖND - GULLHÁLSFESTAR - 
GULLHERRAHRINGAR - VASAPELAR - VEKJARA & STOFUKLUKKUR - 
LOFTVOGIR - SKEIÐKLUKKUR - VASAÚR - VASAPELAR OG SKÍRNARGJAFIR
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Vertíð ilmvatnsframleiðenda er 
framundan. Jólin á næsta leiti og 
víst að ekki er tilviljun að ilm-
vötn hafa streymt út á markað-
inn að undanförnu. Þekkt lausn 
fyrir þá sem eru í vandræðum 
með gjafahugmyndir. Í það 
minnsta eyðast ilmvötnin og von 
til að það sem gefið var í fyrra sé 
á þrotum. 

Guerlain var lengi vel þekkt 
fyrir hágæða ilmvötn en svo 
keypti tískusamsteypan LVMH 
Guerlain og arður vék fyrir 
gæðum. Nú hafa stjórnendur 
vaknað upp við vondan draum 
og reyna að endurvinna glatað 
traust viðskiptavina. Nýjasta 
afurðin er Insolence. Hvert 
fyrirtæki fær svo sína stjörnu í 
auglýsingaherferðina til að selja 
drauminn um fágun, kynþokka 
og fegurð og hjá Guerlain er það 
Óskarsverðlaunaleikkonan Hill-
ary Swank sem auglýsir ilmvatnið 
– ekki mjög franskt. 

Givenchy sendir frá sér Ange 
ou Demon (engill eða djöfull) og 
fyrirsætan er Marie De Villepin 
sem er andlit Givenchy, sem væri 
ekki í frásögur færandi nema af 
því að hún er dóttir forsætis-
ráðherrans Dominique de Villep-
in. Hjá Yves Saint Laurent er það 
svo kærasti Kylie Minogue, leik-
arinn Olivier Martinez sem kynnir 
nýja herrailminn, L´Homme.

Ilmvatnið er eins konar tákn 
hvers hönnuðar og kannski þess 
vegna sem tískuhús Lanvin, sem 
um nokkurt skeið hefur notið 
mikillar velgegni eftir að Alber 
Elbez tók við hönnuninni, hefur 

skapað ilminn Rumeur eða 
orðróm. Þannig er hægt að klæð-
ast Elbez frá toppi til táar.  

Það er orðin gömul hefð að 
hvert tískuhús blandi sér sitt ilm-
vatn. Gabrielle Chanel var á 
margan hátt brautryðjandi bæði 
sem kona og tískuhönnuður. Hún 
fleygði lífstykkinu og frelsaði 
konur úr þessari spennutreyju, 
notaði tauefni í handtöskur og 
svo mætti áfram telja. Hún var 
einnig fyrst til að búa til ilmvatn 
og selja í tískuhúsi sínu.

 Það var árið 1920 sem Coco 
Chanel kynntist Ernest Beaux. 
Hann var fransk-rússneskur 
greifi sem blandaði ilmvötn 
keisarafjölskyldunnar rússnesku 
en flúði frá Rússlandi af því að 
hann hafði tekið þátt í morðinu á 
Raspútín. Mademoiselle Chanel 
bað hann um að blanda ilmvatn 
handa sér. Beaux blandaði saman 
22 ilmum en flaska númer 5 var 
sú sem heillaði Coco mest. Þannig 
varð til hið fræga númer 5 sem í 
fyrstu var aðeins fyrir Coco 
sjálfa en viðskiptavinirnir vildu 
allir fá að vita hvaðan hann kæmi 
þessi einstaki ilmur. Þess vegna 
byrjaði Coco að selja ilminn árið 
1924 í tískuhúsinu. Enn í dag er 
þetta mest selda ilmvatn í heimi, 
85 árum eftir að það var skapað. 
Ekki að ástæðulausu að Marilyn 
Monroe notaði ilmvatn númer 5 í 
staðinn fyrir náttkjól, enda ilm-
vatnið tákn kvenleika. Nær allir 
tískuhönnuðir hafa síðan fylgt í 
fótspor Mademoiselle Chanel og 
skapað sitt eigið ilmvatn.

Jakkar
Ný sending 
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NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.



Sævar kynntist tískunni fyrst 
fyrir alvöru þegar hann hóf 
fyrirsætustörf.

Sævar Markús Óskarsson byrjaði 
að starfa sem fyrirsæta fyrir 
rúmum tveimur árum. Þá kviknaði 
áhugi hans á tískunni fyrir alvöru, 
en fram að þeim tíma hafði hann 
haft minni áhuga á því sem gerðist 
því sviði. Vegna fyrirsætustarfsins 
ferðast Sævar stundum til Parísar, 
en þar finnst honum skemmtileg-
ast að kaupa sér föt og kóngabláu 
kápuna sína keypti hann einmitt 
þar, en næluna fékk hann í verslun 
sem eitt sinn var við Laugaveg og 
hét Lakkrís. 

„Þessi næla er eftir tvær systur 
sem starfa saman sem hönnuðir. 
Þær kalla sig Yasbukey og hanna 
hreinlega alls konar hluti úr alls 
konar efnum, meðal annars töskur, 
skartgripi, skó og fleira.“ Sævar 
hefur setið fyrir í ýmsum blöðum 
og tímaritum bæði hérlendis sem 
erlendis, og má nefna að hann 
hefur unnið fyrir Exit Magazine, 
Standard, Ralph Simmons, Dior og 
L‘Oreal. Hann hefur fremur sér-
stakan smekk en spurður að því 
hvar hann kjósi helst að versla á 
Íslandi nefnir hann verslanirnar 
Kron Kron, Liborius og Fríðu 
frænku. „Annars finnst mér alltaf 
best að versla erlendis og þá sér-
staklega í París.“ 

Næsta haust stefnir Sævar á að 
læra fatahönnun í Belgíu, enda 
búinn að finna sig á þessari hillu. 
„Með því að vera fyrirsæta hefur 
áhugi minn á tískunni vaknað. 
Þetta byrjaði bara á því að einhver 
erlendur ljósmyndari stoppaði mig 
á götu og bað mig að sitja fyrir. 
Síðan hefur þetta bara rúllað.“ 

Best að versla í París

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Hlýjar
sokkabuxur

fyrir veturinn

Nýjar
dragtir
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Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Er þér kalt á
höndunum?
Úrval af ítölskum og
dönskum gæðahönskum
fyrir dömur og herra

mættu

mátaðu

upplifðu

Skóverslun
Rauðarárstíg 14

101 Reykjavík
www.trippen.is

Trippen-skór eru
handunnir og
litaðir með
náttúruvænum
jurtalitum.



Hressir og glaðir krakkar 
þurfa jafn mikið á góðum 
klæðnaði að halda eins 
og aðrir.

Þegar kemur að því að velja föt 
fyrir yngstu kynslóðina skipt-
ir mestu máli að hugsa um 
gæðin. Margir eru nefni-
lega örlítið kærulausir 
þegar kemur að þessum 
málum, en auðvitað á 
maður að vera góður við þá 
sem manni þykir vænst um. 

Ekki er hins vegar verra 
þegar börnin hafa gaman af að 
klæðast þeim fötum sem keypt 
eru. Skemmtilegar persónur 
sem eru í uppáhaldi hjá litlu 
englunum geta bjargað deg-
inum fyrir börnin og gert 
það að verkum að þeim 
líður betur. 

Fyrst og fremst verð-
ur þó að hugsa um að 
börnunum sé nógu hlýtt 
og að fötin sem þau klæð-
ist séu vönduð. Gott er 
líka að spyrja börnin 
sjálf álits. Ekki þarf 
annað en að setja sig í 
spor þeirra og hugsa: 
„Væri ég til í að klæðast 
einhverju sem mér líður ekki vel í?“ 

Föt fyrir káta 
krakka

| Kringlunni | s. 517-3890

Gefðu íslenska jólagjöf
Landsins mesta úrval af íslensku handverki

Hafnarstræti 19   Sími 551 1122



Himnesk fegurð og ógleymanleg undirföt.

Tískusýningar undirfatadrottninganna hjá Victoria´s Secret eru árlegur 
viðburður sem laðar að milljónir áhorfenda af báðum kynjum, en sýn-
ingin fór síðast fram í Hollywood hinn 17. nóvember síðastliðinn. Fyrir-
sætur sem taka þátt í sýningum þessum eru engir amlóðar, en meðal 
þeirra má t.d. nefna Tyru Banks, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, 
Evu Herzigova og Heidi Klum. Á síðasta ári seldi Victoria‘s Secret vörur 
að andvirði 2,4 milljörðum bandaríkjadala, svo það er óhætt að fullyrða 
að hér er á ferð stærsti undirfataframleiðandi heims og kannski á mark-
aðssetningin þar einhvern hlut að máli?

Leyndardómar Viktoríu

fyrir vinnandi konur
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Frábært úrval

Opið. 10-18 á laugard. og 13-17 á sunnud.
Sendum í póstkröfu

Flottir skór
fyrir jólin

    Firði Hafnarfirði    S: 555-4420
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Jólafötin komin!
otta krakka

1 mán til 9 ára





Allar tegundir eru
framleiddar í Evrópu

Söðlasmiðurinn MOSÓ
Þverholti 2

Kjarna, Mosfellsbæ.
Sími: 566-7450

Justin - Nubuck leður.
Handsaumaður gúmmísóli
Stærðir 37-48
Verð kr. 10.835,-

Tipperary - Nubuck leður.
Handsaumaður gúmmísóli
Stærðir 37-48
Verð kr. 8.880,-

Clysdale - Nubuck leður.
Fóðraðir með ullarkembu
Stærðir 36-50
Verð kr. 9.420,-

Dale - Hágæða glansleður
Stærðir 36-48
Verð kr. 9.220,-

Verslun, nýsmíði 
viðgerðir

Vertu 
bella

donna
um jólin
Vertu þú sjálf - vertu Belladonna

Tískuvikur eru nú haldnar um 
heim allan.

Tískuvikan í Kúala Lúmpúr 
er sameiginlegt átak dag-
blaðanna The Star og Utus-
an Malaysia. Tískuvikan 
var styrkt af ferðamanna-
ráði landsins. Um tíu þús-
und innlendir og erlendir 
gestir komu til að sjá það 
helsta í tískuhönnun í land-
inu en megináherslan var 
lögð á að sýna innlenda 
hönnun.

Kúala Lúmpúr keppist 
við að hafa allt sem glæsi-
legast enda er borgin í 
harðri samkeppni við 
nágrannaborgir eins og 
Bangkok, Jakarta og 
Singapore þar sem hefð-
in fyrir tískubransanum 
er mun meiri.

Fegurð í Kúala 
Lúmpúr



Einfaldar, ódýrar gallabuxur 
eru eftirsóttar.

Fyrirtækið Kicking Mule Jeans 
hefur markaðssett nýjar gallabux-
ur, 1950 Classics, en eins og heitið 
gefur til kynna draga þær dám af 
bláu, gallabuxunum sem nutu vin-
sælda á 6. áratugnum.

Nýju gallabuxurnar, sem verða 
fáanlegar í Odin í New York og 
Arlington í Virginiu, eru að sögn 
eins forsvarsmanna Kicking Mule 
Jeans handsaumaðar og -litaðar í 
Japan.

Vegna þess hversu vel litaðar 
gallabuxurnar eru upplitast þær 
síður, en þess ber og að geta að 
þær má ekki setja í þvottvél þar 
sem þær eru úr afar viðkvæmu 
efni.

Sumir telja reyndar ókost að 
geta ekki þvegið þær í þvottavél 
og finnst ekki bæta úr skák að 
efnið skuli vera eins og sand-
pappír viðkomu við fyrstu notk-
un.

Forsvarsmenn Kicking Mule 
Jeans telja aftur á móti að hluti 
aðdráttarafls buxnanna felist ein-
mitt í þessum „ókostum“, auk þess 
sem margir eigi eftir að sætta sig 
við þá vegna þess hversu sjald-
gæfar handgerðar gallabuxur eru 
orðnar. Fágæti buxnanna á líkast 
til eftir að auka ennfremur 
aðdráttaraflið, því aðeins  verða 
40 stykki fáanleg.

Ekki munu þó allir hafa efni á 
að kaupa sér hinar nýju 1950 
Classics gallabuxur, þar sem 
stykkið kemur til með að kosta um 
41.916 krónur.

Fágætar 
gallabuxur

*Tilboðsverð 2006
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Nicorette Fruitmint

Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

www.nicorette.is

Nýttbragð
sem kemurá óvart

25%
afsláttur*



Saltfélagið á Grandagarði 2 
hefur vakið töluverða athygli 
fyrir flotta og framsækna hönn-
unarvöru. Verslunin opnaði 
nýlega í húsnæði sem flestir 
þekkja en þar var Ellingsen 
áður til húsa.

„Við leggjum töluvert upp úr 
hágæðahönnun, því allra nýjasta 
og flottasta í húsgögnum, ljósum, 
gjafavöru, bókum og tímaritum,“ 
útskýrir Ólöf Jakobína Ernudótt-
ir, verslunarstjóri Saltfélagsins.  
Hún bætir við að ekki séu teknar 
inn heilar vörulínur frá fyrir-
tækjum heldur sé hver hlutur 
valinn af kostgæfni.

Að sögn Ólafar er verslunin 
uppfull af vörum frá þekktum og 
virtum fyrirtækjum. Hlutir frá 
hollenska vörumerkinu Moooi 
eru  meðal þess sem er á boðstól-
um og einkennist af tilrauna-
kenndri hönnun Marcel Wanders 
og hönnuða hans. Þá þykja vörur 
frá Droog Design ekki síður flott-
ar og fríkaðar.

„Vitra er aftur gamalgróið, 
svissneskt fyrirtæki, sem hefur 
nýlega sett á fót sérstaka heimil-
islínu en vörur úr henni verða 
fáanlegar í versluninni,“ heldur 
Ólöf áfram. „Einnig má geta Toms 
Dixon, bresks hönnuðar sem hafði 
starfað hjá fjölda fyrirtækja áður 
en hann hóf nýverið framleiðslu á 
eigin vörulínu. Er þá fátt upptal-
ið.“

Auk góðs og vandaðs vöruúr-
vals er kaffihús í Saltfélaginu, 
sem hefur að sögn Ólafar fallið í 
kramið hjá Vesturbæingum. 
„Þetta er náttúrulega eina kaffi-
húsið í vesturbænum að Kaffi-
vagninum undanskildum,“ segir 
hún. „Það á þátt í að ljá húsnæð-
inu skemmtilegan blæ, sem við 
ákváðum að héldi hráu yfirbragð-
inu. Til marks um það gengum við 
svo langt að banna málurunum að 
sparsla í sprungurnar,“ bætir hún 
hlæjandi við.

Þess má loks geta að Saltfélag-
ið er í eigu fyrirtækjanna Penn-
ans, Lumex og RDC (Reykjavík 
Design Center).

Hágæðahönnun á Granda
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Úrval af gæða 
sængurfatnaði fyrir 

alla aldurshópa
Langur laugardagur





Begóníur tilheyra afar stórri og 
fjölbreytilegri ættkvísl plantna 
sem finna má í öllum hitabeltis-
skógum beggja vegna miðbaugs. 
Fjölbreytileikinn er mestur í 
regnskógum Mið- og Suður-Amer-
íku, en Afríka og Suðaustur-Asía 
státa líka af fjölmörgum tegund-
um sem teknar hafa verið til 
ræktunar. Alls munu vera til um 
800 til 1000 sjálfstæðar tegundir 
af begóníum. En tegundafjöldinn 
hefur verið nokkuð á reiki, því 
begóníur eiga vanda til að mynda blendinga sín á milli en þessir blend-
ingar eru flestir langt frá því að vera frjótt upphaf nýrra tegunda. 
Þetta hefur ruglað grasafræðinga töluvert í ríminu, því að þótt þeir 
hafi talið sig finna „nýja begóníutegund“ sem þeir hafa svo lýst og 
gefið latnesk vísindaheiti hefur oftast komið í ljós við nánari athugun, 
að þær eru bara ófrjóir blendingar milli nærvaxandi tegunda. 

Begóníur eru kenndar við franskan aðalsmann, Michel Bégon (1638-
1710), sem var landstjóri Frakka í nýlendunni Santo Domingo, sem 
nú er lýðveldið Haití. Bégon þessi styrkti og var verndari grasafræði-
leiðangra sem gerðir voru út til allra nýlendna franska ríkisins í lok 
sautjándu aldar og í byrjun þeirrar átjándu. . 

Begóníum er skipað í hópa eftir vaxtarlagi og ytri einkennum. Ýmsar 
tegundirnar mynda eins til þriggja metra háa runna með teinréttum 
stönglum sem minna á bambus. Aðrar eru skriðular og vaxa með jörð, 
margar fremur blaðstórar og skarta af og til stórum blómskúfum. 
Nokkrar eru hnúðjurtir, sem eru vinsæl sumarblóm. Haust- og vorbeg-
óníurnar eru nettar blómjurtir sem fást næstum árið um kring í blóma-
verslununum. Líklega er langstærsti og fjölbreyttasti hópurinn „blað-
begóníur“. Til þeirra telst fjöldi tegunda sem skarta stórum  
skrautlegum blöðum. Blöðin eru með ýmis mynstur í andstæðum 
litum. Og þó að þær blómgist iðulega þá eru blöðin aðalatriðið. 

Í þessum hópi eru margar tegundir. Sú algengasta, kóngabegónían, 
Begonia x rex, sem ber höfuð og herðar yfir allar hinar, barst fyrst 
sem laumufarþegi í brönugrasasendingu frá Indlandi. Í tróðinu sem 
notað var til að búa um brönugrösin leyndist sproti sem byrjaður var 
að slá út einu blaði. Það vakti athygli garðykjumannanna, sem sáu um 
að taka á móti sendingunni, að þetta litla lauf var ólíkt öðru sem þeir 
höfðu séð. Litirnir voru skærrrauðir og silfraðir og á milli sást í dökk-
ar blaðæðar. Tegundin sem slík hefur aldrei fundist í náttúrunni en 
plantan blómgaðist og bar fræ fyrir tilverknað sömu garðyrkjumanna. 
Þegar fræjunum var sáð kom í ljós að engar tvær af fræplöntunnum 
urðu eins, heldur birtist þarna urmull af margvíslega litum blöðum. 
Ekki komust allar plönturnar á legg, en þær sem af þóttu bera voru 
teknar til handargagns og eru formæður þeirra þúsunda kóngabegón-
íuyrkja sem ganga manna á milli vítt um heim.

Allar blaðbegóníur, hverju nafni sem þær nefnast, eiga það sameigin-
legt að vilja vaxa í fremur lausum, loftríkum, frjóum og jafnrökum 
jarðvegi. Grunn ílát og vikurblönduð pottamold hentar þeim prýðilega. 
Þær dafna best við stofuhita og á stað þar sem góðrar birtu nýtur og er 
laus við dragsúg. Þó þarf að verja þær gegn sterkasta sólskininu yfir 
vor- og sumarmánuðina. Vökvið þær alltaf með volgu vatni og aldrei 
meira en svo að moldin haldist hóflega rök. Gefið daufan áburðar-
skammt vikulega á sumrin. Plöntunum líður vel við háan loftraka og 
njóta sín best ef þær fá að standa nokkrar saman. 

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Mackintosh var þekktur fyrir sérstæðan hönnunarstíl.

Charles Rennie Mackintosh (7. júní 1868 - 10. desember 1928) var 
skoskur arkitekt, hönnuður og vatnslitamálari. Hann var einn helsti 
talsmaður Art Nouveau í Skotlandi.

Mackintosh fæddist í Glasgow. Hann þjáðist af fóta- og augnameini 
og dvaldi lengstum í sveit sér til heilsubótar. Þar komst hann upp á 
lagið með að teikna fallegt landslag Skotlands.

Sextán ára fór hann í læri hjá arkitektinum John Hutchinson þar 
sem hann starfaði til ársins 1889 en varð árið 1901 meðeigandi í arki-
tektafyrirtækinu Honeyman and Keppie. Allan þennan tíma stundaði 
hann kvöldnám við listaskóla Glasgow.

Í skólanum hitti hann eiginkonuefni sitt Margaret MacDonald, syst-
ur hennar Frances og Herbert MacNair. Voru þessir vinir kölluð „Fjór-
menningarnir“ eða „The Four“ og héldu sýningar saman í Glasgow, 
London og Vínarborg. Þessar sýningar urðu til að auka á hróður Mack-
intosh.

Hann þróaði sinn eigin stíl þar sem komu fram andstæður skarpra 
horna og útflúraðs skrauts með mjúkum línum. Stólar Mackintosh eru 
þekktir í heimi hönnunar en hér má sjá nokkra þeirra.

Einarður talsmaður Art Nouveau í Skotlandi



Kvenlegar listir er nafn á 
nýrri verslun í Hlíðasmára 
15 í Kópavogi. Þar er úrval af 
flestu því sem þarf til útsaums 
og annarra hannyrða.

Útsaumsvörur, prjónagarn og 
spennandi nýjungar í þrykki er 
meðal þess sem hin nýja verslun 
Kvenlegar listir hefur á boðstólum. 
Eigandi hennar er Halldóra Arnórs-
dóttir og með henni innanbúðar er 
Erla Hrönn Sigurðardóttir textíl-
kennari. Prjónagarnið í versluninni 
er danskt með merkinu Isager eftir 
þekktan danskan hönnuð Marianne 
Isager sem hannar litina. „Þetta er 
gæðagarn sem gaman er að prjóna 
úr,“ fullyrðir Halldóra.

Það vekur athygli að útsaums-
vörurnar eru nokkuð annarrar gerð-
ar en þær sem áður hafa sést hér á 
landi. Upprunalandið er Ástralía og 
blöð og bækur með hugmyndum og 
mynstrum eru líka þaðan. 

„Við kappkostum að vera með 
vandaðan efnivið. Það gerir eftir-
leikinn svo miklu auðveldari því öll 
sköpun úr þeim efniviði verður svo 
skemmtileg,” segir Halldóra. 
„Konur í Ástralíu hafa setið árum 
saman á söfnum við að rannsaka 
hvernig handavinna var gerð fyrir 
langa, langa löngu og margt af því 
sem hér sést í útsaumsmynstrum er 
árangur þeirrar vinnu. Eins og sjá 
má er þetta allt upphleyptur saum-
ur,“ segir hún og vekur athygli á 
rósum, vínberjaklösum og jarðar-
berjum sem allt er eins og nýsprott-
ið í náttúrunni. Sumar rósirnar eru 
jafnvel aðeins festar með fínlegum 
gullvír við efnið. En kann nokkur 
með þetta að fara hér á landi? 

„Við kennum aðferðirnar ef með 
þarf,“ segir Erla Hrönn. „Hér verða 
sett upp námskeið í útsaum, prjóni 
og þrykki enda góð vinnuaðstaða í 
búðinni. Síðan verður hægt að 
kaupa sér tímakort sem við klipp-
um á fyrir hvern byrjaðan klukku-
tíma og þá er hægt að koma hingað, 
sitja hér og sauma.“

Halldóra hlær þegar haft er orð 
á að eflaust muni skapast notaleg 
stemning í Kvenlegum listum þegar 
þar verður kominn hálfgerður 
saumaklúbbur og búið verður að 
renna á könnuna. „Já, þannig vilj-
um við hafa það,“ segir Halldóra. 
„Þetta á að verða lifandi búð þar 
sem alltaf er eitthvað að gerast.“

Lifandi búð með sauma-
klúbbsstemningu

• Skúringafatan úr sögunni
• Alltaf tilbúið til notkunar
• Gólfin þorna á augabragði
• Fljótlegt og þægilegt

Dagar gömlu skúringarfötunar eru taldir

Magnaða moppuskaftið

Sölustaðir: Húsasmiðjan
Byko - Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keflavík - Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup - Litabúðin Ólafsvík - Parket og gólf - Rými
SR bygginagarörur Siglufirði - Rafsjá Sauðárkróki - Skipavík
Stykkishólmi - Nesbakki Neskaupstað. Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.



Ný húð
á aðeins
5 dögum!

ÁRANGUR Í 35 ÁR
VEGNA MEÐFERÐAR Á:

Óhreinni húð

Stækkun svitahola

Ótímabærrar öldrunar á húð

Hrukkum

Örum

Húðslits

Appelsínuhúð

Minnkandi sveigjanleika
húðar á maga, upphand-
leggjum og lærum

Ótrúlegur árangur!

Stórhöfði 17

20-60%
AFSLÁTTUR

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40
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Á undanförnum árum hefur sykursýki greinst í 
síauknum mæli meðal almennings. Með núverandi 
lifnaðarháttum og þar með talið offituvanda í heim-
inum, má reikna með að sykursjúkum muni enn fara 
fjölgandi.

Sykursýki er langvinnur sjúkdómur sem ein-
kennist af því að líkami okkar verður ófær um að 
stjórna blóðsykri en sykur er eitt þeirra orkuforma 
sem líkaminn nýtir sér í dagsins önn. Ákveðin 
hormón, þ.m.t. insúlín sem framleitt er í briskirtli, 
stjórna sykurmagni í blóði líkamans en briskirtill-
inn er lítið líffæri staðsett rétt neðan magans og 
tengist bæði meltingarvegi og blóðrás. Briskirtill-
inn losar annars vegar meltingarensím út í melting-
arveginn svo við getum tekið upp þau næringarefni 
sem við þurfum á að halda og hins vegar insúlín og 
önnur hormón út í blóðrásina sem hjálpa líkamanum 
að vinna sykur úr fæðunni. 

Skipta má sykursýki í tvo aðalflokka, sykursýki 
tegundir 1 og 2. Tegund 1 sykursýki getur greinst á 
hvaða aldri sem er, þó er algengast að hún greinist 
hjá börnum og unglingum, og einkennist af því að 
briskirtill líkamans hættir að framleiða insúlín eða 
framleiðir of lítið af því. Tegund 2 sykursýki hefur, 
þangað til á undanförnum árum, helst greinst hjá 
einstaklingum sem eru komnir yfir miðjan aldur en 
vegna offituvanda er greining að færast neðar í 
aldri. Þessi tegund sykursýki tengist svokölluðu in-
súlínþoli þar sem líkaminn nýtir verr það insúlín 
sem til er. Briskirtillinn bregst við fyrst í stað með 
því að framleiða og losa meira insúlín en smám 

saman gefst hann upp og framleiðslan fer dvín-
andi. 

Sterk erfðafræðileg tengsl eru við sykursýki 2 en 
aðrir áhættuþættir eru aldur, ofþyngd, saga um 
meðgöngusykursýki, hár blóðþrýstingur, háar blóð-
fitur o.fl. Sykursýki 1 er talin vera sjálfsofnæmis-
sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið ræðst á og eyði-
leggur getu briskirtils til insúlínframleiðslu.

Einkenni sykursýki eru þorsti, tíð þvaglát, þreyta, 
svengd og stundum megrun. Einnig getur komið fram 
pirringur í fótum og sjóntruflanir. Sjúklingar sem 
greinast með sykursýki 2 hafa yfirleitt aðra sjúkdóma 
til staðar við greiningu, eins og hjarta- og æðasjúk-
dóma, og yfirleitt er sjúkdómurinn búinn að malla í 
mun lengri tíma en hjá sjúklingum með sykursýki 1.

Meðferð við sykursýki 1 er óhjákvæmileg insú-
língjöf þar sem þessir sjúklingar framleiða ekki 
nægjanlegt eigið insúlín og geta ekki lifað án þess. 
Hjá sjúklingum með sykursýki 2 er fyrst reynd 
megrun og líkamsrækt. Ef það gengur ekki eru gefin 
lyf sem hjálpa til við stjórnun blóðsykurs og með 
tímanum má reikna með að margir sjúklingar þurfi 
á insúlíngjöf að halda.

Líklega verður aldrei hægt að uppræta sykursýki 
en með því að vera vakandi fyrir einkennum sjúk-
dómsins og sporna við ofþyngd verður töluverður 
ávinningur í baráttunni, a.m.k. gegn sykursýki af 
tegund 2.

Unnið í samvinnu 
við skrifstofu kennslu, 

vísinda og þróunar á LSH.



Upphaflega voru jólasveinarn-
ir ekki bara níu eða þrettán. 
Svartiljótur, Lungnaslettir og 
Flotnös eru nú flestum gleymdir.

Í gamla daga gengu sögur af mun 
fleiri jólasveinum en þeim sem 
sungið er um í vísunni eftir 
Jóhannes úr Kötlum. Af einhverj-
um ástæðum heltust þó ansi marg-
ir úr lestinni. Svo margir að í dag 
tölum við einatt um jólasveinana 
einn og átta, eða þrettán, eftir því 
sem við á. Ástæðan að baki því að 
svo margir heltust úr lestinni er 
m.a. talin vera þessi vísa Jóhann-
esar sem hefur með tímanum 
orðið sígild en einnig hafa erlend 
áhrif komið við sögu. Í Evrópu og 
Bandaríkjunum er aðeins um einn 
jólasvein að ræða en á Norður-
löndunum eru einnig svokallaðir 
jólanissar, eða álfar á ferð. 

Íslensku jólasveinarnir eru 
einskonar blanda af gömlu 
hrekkjalómunum sem gerðu víð-
reist um landið fyrr á öldum, 
dönskum jólanissum og hinum 
búsældarlega Santa Klás sem upp-
haflega kom frá Hollandi. 

Eins og við vitum hafa nöfn 
jólasveinanna eitthvað að gera 
með það hvernig þeir hegða sér. 
Því þarf ekki mikið ímyndunarafl 
til að sjá fyrir sér hegðun eða útlit 
Lungnaslettis, Lummusníkis, 
Svartaljóts og Reykjasvelgs. Í 
raun má telja að þessir jólasvein-
ar hafi verið öllu verri og ofbeldis-
hneigðari en þeir sem við höldum 
eftir í dag, í það minnsta voru sög-
urnar af þeim ekki fagrar. Lungna-
slettir gekk t.d. með lungun fram-
an á sér og ef illa lá á honum, 
hikaði hann ekki við að slá fólk 
með lungunum. Flotnös tók flot í 
nefið þegar fólk leit af öskunum 
sínum. Það er því um að gera að 
draga sængina upp fyrir haus og 
láta sem maður sé ekki á svæðinu 
ef slík vera birtist á glugganum 
eitthvert kvöldið fram að jólum.

Ausa, Baggalútur, Baggi, Banda-
leysir, Bitahængir, Bjálfansbarn-
ið, Bóla, Bjálfinn, Bjálminn sjálf-
ur, Drumbur fyrir alla, Dúðadurtur, 
Efridrumbur, Faldafeykir, Flauta-

þyrill, Flotnös, Flaska, Flotgleyp-
ir, Flórsleikir, Froðusleikir, Ganga-
gægir, Guttormur, Hlöðustrangi, 
Hrútur eða Hnútur, Kattarvali, 
Kleinusníkir, Klettaskora, Lampa-
skuggi, Litlipungur, Lummusníkir, 
Lungnaslettir, Lútur, Lækjarræg-
ir, Moðbingur, Móamangi, Pönnu-

skuggi, Rauður, Redda, Reykja-
svelgur, Skefill, Sledda, 
Smjörhákur, Steingrímur, Syrju-
sleikir, Strympa, Svartiljótur, 
Svellabrjótur, Tífall, Tífill, Tígull, 
Tútur og Þambarskelfir, Þorlákur 
og Örvadrumbur.

Ekki bara einn og átta

 Tífall og Tútur,   
    Baggi og Hnútur, 
    Rauður og Redda, 
    Steingrímur og Sledda, 
    sjálfur Bjálfinn og Bjálfans barnið, 
    Bitahængir, Froðusleikir, 
    Gluggagægir og Syrjusleikir

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur
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Hönnun Lene Bjerre er glæsileg og rómantísk eins og 
sést vel á jólaskrautinu hennar.

Lene Bjerre er kona á besta aldri sem á áttunda áratugn-
um hóf að hanna lampaskerma úr veggfóðursafgöngum 
og er nú einn þekktasti og vinsælasti hönnuður Danmerk-
ur. Hönnun hennar er mjög rómantísk og það sést vel á 
jólaskrautinu hennar sem er einstaklega glæsilegt. 
Skrautið er bæði kúlulaga og í ýmsum öðrum formum og 
gert úr gleri með gylltu munstri eða litað og blásið. 
Undanfarin ár hafa verið framleiddar nýjar gerðir af jóla-
kúlum en það fer allt eftir því hvað Lene sjálfri hugnast að 
gera hvað verður á markaðnum. Vonandi verða kúlurnar 
fleiri. Gegnsæju glerkúlurnar stafa frá sér einföldum hrein-
leika og það getur verið afar róandi að stara inn í þær og 
gleyma stund og stað um hríð. 

Þetta skraut fæst eingöngu í Lene Bjerre, Bæjarlind. 

Rómantískt og róandi

jólakort }

Símar: 660 4753 • 534 6250
www.tindur.is  •

tindur@internet.is • tindur@tindur.is

Barnabiblía er góður kostur til að kynnast
boðskap Biblíunnar og fylgja sögunni þar
sem Guð talar við allar kynslóðir, þær sem
lifðu söguna og þær sem komu á eftir.
Hún kemur sér vel í biblíulestri fullorðinna,
fermingarbarna og allra barna og þeirra
sem vilja lesa fyrir þau hina dýrmætu
kristnu trú.
Sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir.

Lesum fyrir börnin

Þýðandinn, Þorbjörg Daníelsdóttir,
les úr Barnabiblíunni fyrir barnabörn sín.

Að þekkja efni Biblíunnar er lykill að skiln-
ingi á kristnum trúar- og menningararfi.
Þessi bók er fengur fyrir þá foreldra sem
vilja leggja alúð við þennan þátt í uppeldi
og menningu barna sinna, að ekki sé talað
um þá foreldra sem auk þess vilja leggja
alúð við trúarlegt uppeldi barna sinna.
Sr. Sigurður Pálsson, fyrrv. náms-
stjóri í kristnum fræðum.

























Innreið Jóns Magnússonar og 
félaga úr Nýju afli í Frjálslynda 

flokkin vekur athygli.  Lengi hefur 
Jón langað á þing og svo lengi sem 
elstu menn muna hefur hann tekið 
þátt í þjóðmálaumræðu.  Flokkur 
hans, Nýtt afl hefur þó aldrei náð 
mælingu. Honum er staðan ljós. 
Verkið er vonlaust.  

Eina leiðin er að ná olnboga-
rými annars staðar. Hann valdi 
Frjálslynda flokkinn.  Til að ná þar 
fótfestu hefur hann tryggt sér vin-
fengi og stuðning þingmanna 
flokksins sem hann hælir á hvert 
reipi.

Gangur mála er sá, að Jón 
kemur í Frjálslynda flokkinn án 
þess að Nýtt afl hafi verið lagt 
niður. Nýtt afl er þjóðmálafélag 
sem getur boðið fram til Alþingis. 
Sem formaður ræður Jón þar öllu 
og heldur þeim möguleika opnum, 
þyki honum móttökur kaldar í 
Frjáslynda flokknum. Hann er í 
tveim flokkum sem er andstætt 
reglum stjórnmálaflokka.  Hann 
er því ekki löglegur félagi.  Hann 
leikur  tveim skjöldum.

Þetta er eins og skipsrán. Hann 
fer þá óvenjulegu leið að véla yfir-
mennina á sitt band. Hann skuli 
sigla með þeim á ný og betri mið, 
þar muni aflast meira. Er nú stefn-
unni breytt og farið með löndum. 
Hásetarnir vita ekki hvert stefnir, 
en þykir sjórinn gruggugur.  Þeir 
segja ekkert. Þora það ekki af ótta 
við að vera kjöldregnir, jafnvel 
hent fyrir borð. Útgerðarstjórinn 
skilur hvorki upp né niður og 
þegar hann lýsir áhyggjum sínum 

yfir að skipinu hafi 
verið rænt, er honum 
sagt að vera ekki með 
neitt múður, það sé mok-
afli, fiskurinn vænn og 
ekkert brottkast.  Jón er 
umsvifalaust beðinn 
afsökunar. 

Aflinn úr innflytj-
endaumræðunni kemur 
í ljós á landsþinginu í 
janúar. Þá sjáum við 
hver fengurinn verður 
og hvaða yfirbragð 
kemst á flokkinn. Hvort 
rasistastimpillinn er kominn til að 
vera. Þangað til segja margir fátt. 
Á meðan hefur Jón Frjálslynda 
flokkinn í herkví.  Ef fundið er að 
því, er það móðgun við Jón og 

hann aftur beðinn afsök-
unar. Þetta er alveg 
kostulegt.

Jón Magnússon ætlar 
inn á Alþingi hvað sem 
það kostar. Þetta er síð-
asti séns. Hann hefur 
tryggt sér vinfengi og 
stuðning sitjandi þing-
mannanna Frjálslynda 
flokksins og mun tryggja 
þeim þau atkvæði sem 
honum eru tiltæk til 
endurkjörs. Hann á 
vísan stuðning þeirra á 

móti. Komist þeir inn á Alþingi 
verða þeir Jóni auðveldir við-
fangs. Forsmekkur þess blasir við 
allra augum. Hann mun ríkja yfir 
hópnum eins og Napóleon.

Hér hangir fleira á spýtunnim. 
Með væntanlegum reglum um 
fjármögnun á stjórnmálastarf-
semi í landinu á Nýtt afl enga 
möguleika.  Innganga Jóns og 
félaga snýst því einnig um  aðgang 

að fjármunum og eignum Frjáls-
lynda flokksins. 

Landsþingið verður það nærri 
kosningum að menn munu reyna 
allt til að halda friðinn. Það gefur 
Jóni svigrúm. Það vinnur með 
honum. Hann á hægar með að 
tryggja sér fylgi, kemst lengra 
með sínar áherslur. Þetta veit 
hann. Þetta er hinn grái leikur 
Jóns Magnússonar. Hann er klók-
ari en tófan.

Nái Jón Magnússon völdum í 
Frjálslynda flokknum eins og 
hann stefnir að, er flokkurinn úr 
sögunni sem frjálslynt umbótaafl 
og næsta víst að hann verði til sölu 
á pólitískum uppboðsmarkaði eftir 
kosningar þar sem stefnumál hans 
fara endanlega  lönd og leið.

Umsátrið um Frjálslynda flokkinn
Jón Magnússon ætlar inná 
Alþingi hvað sem það kostar. 
Þetta er síðasti séns. Hann hef-
ur tryggt sér vinfengi og stuðn-
ing sitjandi þingmannanna 
Frjálslynda flokksins og mun 
tryggja þeim þau atkvæði sem 
honum eru tiltæk til endur-
kjörs.



Nú virðist vera komið tækifæri 
til þess að losna undan EES-

samningnum eða að minnsta kosti 
að láta reyna á undanþágumögu-
leikana frá hinum allt óaðgengi-
legri valdboðum ESB.

Þær fregnir berast nú frá Nor-
egi að menn þar séu farnir að átta 
sig á að EES-samningurinn er ekki 
í þágu Norðmanna nema undan-
þágur fáist frá tilskipunum ESB 
sem bæði Noregur, Ísland og 
Liechtenstein eru nauðbeygð til 
þess að gegna. Aðstæður í Noregi, 
reyndar líka á Íslandi, eru allt 
aðrar en í ESB-kjarnalöndum og 
reglugerðir ESB henta því oft afar 
illa. EES-samningurinn fól í sér 
framsal á fullveldi ríkjanna 
þriggja og þar með afsal á óskor-
uðum rétti þeirra til þess að setja 
sjálf lög og reglur í sínum þjóð-
löndum. Það sem kveikti í Norð-
mönnum núna er þjónustutilskip-
unin svokallaða sem greinilega á 
að útvíkka markað ESB-þjónustu-
fyrirtækja, hún er þó líklega í 
raun með svipuðum tilgangi og 
stór hluti tilskipana ESB: miðstýra 
heilum atvinnugreinum frá Brus-
sel, gefa stórfyrirtækjum í ESB 
forskot en gera staðbundinni 
atvinnustarfsemi, sérstaklega litl-
um fyrirtækjum, erfiðara fyrir og 
hamla nýliðun. Ein afleiðing þjón-
ustutilskipunarinnar gæti orðið 
undirboð sem íslensk fyrirtæki, 
sem eru vön að hlýta hér reglum 

og mannasiðum, geta 
ekki keppt við og 
neyðast kannske til 
þess að leggja upp 
laupana. Norðmenn 
benda á að ekki hafi 
enn reynt á undan-
þáguákvæði í EES-
samningnum, með 
öðrum orðum hafa 
Noregur, Ísland og 
Liechtenstein ekki 
þorað að neita að 
hlýða ESB hingað til. 
Nú er greinilega kom-
inn tími til þess að láta á þetta 
reyna.

Valdboð ESB vegna EES-samn-
ingsins eru líklega orðin um 3000  
(fáir í íslenska stjórnkefinu virð-
ast vita nákvæma tölu) sem þýðir 

að Íslendingar hafa fengið í gróf-
um dráttum eitt valdboð á hverj-
um virkum degi síðan samningur-
inn reið yfir þjóðina með samþykkt 
Alþingis 1993. Ekki sér fyrir end-
ann á flóði tilskipana. Íslenska 
stjórnkerfið hefur bólgnað út, 

kostnaðurinn við það vex 
stöðugt, grónar og góðar 
íslenskar stofnanir eru 
að kaffærast í smámuna-
semi evrópskrar skrif-
finnsku. Sveitarfélögin 
verða óþyrmilega fyrir 
barðinu á tilskipununum 
og ráða illa við kostnað-
araukann sem af því 
hlýst, skattgreiðendur 
finna það. Og íslensk fyr-
irtæki þurfa að bera 
sívaxandi kostnað af 
leyfisveitingakerfum,

reglugerðum og kvöðum.  Íslensk 
stjórnvöld geta orðið trauðla sett 
landslýð lög eða reglur lengur án 
þess að fletta þurfi upp í tilskip-
anafeni EES-samningsins og gá 
hvort mönnum leyfist að stjórna 
landinu í samræmi við vilja og 
aðstæður landsmanna.

Íslensk stjórnvöld hafa þegar í 
raun misst stjórnina á starfsum-
hverfi atvinnustarfseminnar, við-
skiptunum við útlönd, innstreymi 
útlendinga og brýnum menningar-
legum málum. Vinnumarkaðstil-
skipanirnar, samkeppnisreglurn-
ar eða uhverfistilskipanirnar eru 
ekki settar í samræmi við íslenska 
þörf heldur vegna þess að þær 
samræmast aðstæðum og vilja 
stjórnenda ESB. Viðskiptahindr-
anir EES við lönd utan hins mar-
gjaplaða „innra markaðs“ eru ekki 
í þágu Íslands heldur ESB. Rekstr-
arumhverfi atvinnunnar hér er að 

þróast í átt að evrópsku umhverfi, 
þar sem ósveigjanleiki, ofstjórn 
hins opinbera og allt of miklar og 
kostnaðarsamar kvaðir eru búnar, 
þegar á heildina er litið, að reka 
atvinnulífið í ESB í hatrammlega 
stöðnun sem enginn sér leið út úr, 
þrátt fyrir stöðuga útþenslu-
stefnu. Lífvænleg nýliðun i viss-
um hlutum íslensks atvinnulífs er 
nú líka farið að hraka og ekki víst 
að erlend stórfyrirtæki geti hlaup-
ið í skarðið endalaust.

Það væri stórt skref í rétta átt ef 
Norðmenn gætu fengið undan-
þágu frá kvöðum EES-samnings-
ins, við Íslendingar þurfum að 
styðja þá í því. En endanleg lausn 
á fullveldismálinu fæst ekki nema 
að EES-samningnum verði sagt 
upp og Íslendingar, og mögulega 
Norðmenn líka, taki upp tvíhliða 
viðskiptasamninga við ESB eins 
og stærsta landið í EFTA, Sviss, 
gerði á sínum tíma þegar Sviss-
lendingar höfnuðu EES-samningn-
um. Það hefur gefist þeim afar 
vel, þeir halda sínu sjálfstæði og 
hafa notið meiri velgegngni en 
ESB-ríkin. EFTA (Sviss, Noregur, 
Liechtenstein og Ísland) er góður 
vettvangur til þess að koma Íslandi 
(og mögulega Noregi og Liechten-
stein) undan tilskipanavaldi ESB 
og til þess að styðja Norðmenn, 
EFTA hefur reynst okkur farsæl-
lega og sækir fram á heimsvísu en 
ekki bara á þröngu svæði Evrópu.

Höfundur er verkfræðingur.

Færi að losna undan EES

Kennarar í skólum borgarinnar 
hafa á undanförnum vikum 

ályktað og sent frá sér yfirlýsing-
ar þar sem þeir lýsa óánægu sinni 
með að ekki hefur fengist niður-
staða í hvort endurskoðunar-
ákvæði í samningum þeirra komi 
þeim til góða. 

Á undanförnum dögum hafa 
sveitarstjórnarmenn tjáð sig í fjöl-
miðlum um með hvaða hætti þeir 
sjá fyrir sér samninga við kennara 
í framtíðinni. Þeir leggja til að 
aðskilja þurfi annars vegar samn-
inga um launakjör og hins vegar 
samninga um innra skólastarf. Það 
sé í höndum sveitarstjórnarmanna 
að útfæra það. 

Því ber að fagna að sveitar-
stjórnarmenn tjái sig um grunn-
skólann. Grunnskólinn er stærsta 
og mikilvægasta verkefni sveitar-
félaga og hornsteinn íslensks þjóð-
félags. Góð grunnmenntun þjóðar-
innar er forsenda þess að við 
getum talist til sjálfstæðrar þjóð-
ar.

Sveitarfélögin hafa gríðarlega 

hagsmuni af því að efla 
traust samfélagsins til 
samningagerðar við 
grunnskólakennara
áður en næsta samn-
ingalota hefst. Koma 
þarf í veg fyrir að starf 
í grunnskólum verði 
fyrir viðlíka uppnámi 
og í samningalotunni 
árið 2004.

En hvað ber þá að 
varast í þessari 
umræðu?

Kjarasamningar
kennara hafa verið tví-
hliða. Annars vegar samningar um 
kaup og kjör og hins vegar fjalla 
þeir um gæði kennslu. Í drögum 
um kjarastefnu Félags grunn-
skólakennara er tvennt sem sér-
staklega miðar að því að bæta 
skólastarfs. Í fyrsta lagi sveigjan-
leg kennsluskylda; ekki á að vera 
lágmark á kennsluskyldu en það á 
að vera hámark. Í öðru lagi nem-
endafjöldi í bekk/námshóp, til þess 
að hægt sé að tryggja að nemenda-
hópar verði aldrei stærri en svo að 
unnt sé að sinna hverjum nemanda 
með þeim hætti sem grunnskóla-
lög og aðalnámskrá kveða á um. 

Kennarar hafa í gegnum 
tíðina lagt áherslu á að 
samningar þeirra inni-
haldi ákvæði sem gera 
þeim kleift að vinna af 
fagmennsku. Þessir 
kjaraliðir hafa ekki skil-
að þeim betri launum í 
krónum talið en hins 
vegar betri skóla og þar 
með starfsumhverfi. 

Kennarar hafa talið 
mjög mikilvægt að 
tryggja faglega kennslu 
í grunnskólum um allt 
land. Þetta endurspegl-

ast í könnunum sem gerðar hafa 

verið á skólastarfi og árangri nem-
enda í samræmdum prófum, s.s 
PISA. Ekki er merkjanlegur munur 
á skólum hér á landi, ólíkt því sem 
gerist annars staðar í heiminum. 

Ísland skipar sér í fyrsta sætið 
hvað þetta varðar og Norðurlönd 
koma strax á hæla okkar enda hafa 
samningar kennara á Norðurlönd-
um gengið út á það sama: Að 
tryggja faglega og góða kennslu, 
bæði í gegnum kjarasamninga og 
aðalnámskrá.

Hefjast þarf strax handa ef 
byggja á upp traust tímanlega 
fyrir næstu samninga um að nægi-
legt fjármagn sé tryggt til að allir 
nemendur njóti lögbundinnar 
kennslu í framtíðinni.

Ef takast á að fylkja kennurum 
að baki þeirri samningagerð sem 
framundan er verða sveitarstjórn-
armenn að sýna að þeir séu trausts-
ins verðir með því að bregðast 
strax við endurskoðunarákvæði 
samningsins, þ.e. skoða hug sinn 
til þeirra samninga sem þegar hafa 
verið undirritaðir. Orðheldni skipt-
ir miklu máli í samningagerð.

Öll viljum við jú að allir nem-
endur njóti lögbundinnar kennslu í 
framtíðinni og nægt fjármagn sé 
tryggt til að standa straum af 
kostnaði við hana. 

Höfundur er formaður Kenn-
arafélags Reykjavíkur.

Orðheldni skiptir máli

Sveitarfélögin hafa gríðarlega 
hagsmuni af því að efla traust 
samfélagsins til samningagerð-
ar við grunnskólakennara áður 
en næsta samningalota hefst.

ÞAÐ virðist hafa farið framhjá 
mörgum að ein meginástæðan 

fyrir mengun og gróðurhúsaloft-
tegundum er jarðvegseyðing, hér 
á landi sem annars staðar. Þegar 
gróðurinn hverfur hættir hann að 
binda koltvísýring og þá tekur 
rotnun lífrænna leyfa við. Úr jarð-
veginum streymir því koltvísýr-
ingur og metan úr uppþurrkuðum 
mýrum.

Öll viljum við draga úr mengun 
en hefur fólk áttað sig á því að 
mengun frá bílum hér á landi, 
skipum og verksmiðjum er lítil 
miðað við þá mengun, sem jarð-
vegseyðingin, þessi niðurgreidda 
niðurlæging, gefur frá sér? Nú er 
talað um vakningu í umhverfis-
málum og því ber að fagna en 
hvernig má það vera að um þetta 
er ekkert talað, þessar manngerðu 
auðnir og eyðimerkur? Það er beit-
in, lausagangan, sem kemur í veg 
fyrir að unnt sé að snúa dæminu 
við, klæða landið nýjum gróðri og 
loka þannig mestu mengunarupp-
sprettunni.

Í vakningunni sem um er talað 
vekur mesta athygli afstaða 
Vinstri grænna. Þeir gefa sig út 
fyrir að vera umhverfisverndar-
fólk og þess umkomnir að lesa 
öðrum pistilinn en eru síðan sam-
mála bændasamtökunum um að 
beita skuli auðnirnar og ekki komi 
til mála að friða þær. 

Hvaða orð á að velja því fólki, 
„umhverfisverndarfólki“, sem 
lætur sem því komi ekki við ömur-
legt ástand hinnar lifandi náttúru, 
undirstöðu alls lífs á jörðinni? 
Hræsnarar er eina orðið sem á við 
Vinstri græna eða Vinstri svarta 
eins og margir eru farnir að kalla 
þá.

Að lokum vil ég hvetja alla til 
að lesa greinina „Að grafa sér 
gröf“, sem birtist í Lesbók Morg-
unblaðsins um síðustu helgi. Hún 
er holl hugvekja. Ef við tökum 
okkur ekki á er viðbúið að ósann-
indin um „óspillt“ land og „sjálf-
bæran búskap“ verði rekin öfug 
ofan í okkur. Það gæti haft alvar-
legar afleiðingar fyrir orðstír 
lands og þjóðar og hugsanlega 
spillt fyrir okkur á erlendum 
markaði.

Höfundur er járnsmiður.

Öll viljum við draga úr mengun 
en hefur fólk áttað sig á því að 
mengun frá bílum hér á landi, 
skipum og verksmiðjum er 
lítil miðað við þá mengun sem 
jarðvegseyðingin gefur frá sér?

Grafarþögn 
Vinstri 
grænna

Íslenska stjórnkerfið hefur 
bólgnað út, kostnaðurinn við 
það vex stöðugt, grónar og 
góðar íslenskar stofnanir eru 
að kaffærast í smámunasemi 
evrópskrar skriffinnsku. 

Nemur eyrað það
sem augað sér ?
Fáðu enn kröftugri hljómburð úr stóra flatskjánum þínum með Yamaha
heimabíómagnara. Með Yamaha magnara og réttu hátölurunum verða 
heildaráhrifin af myndinni og upplifunin öll sterkari, hljómurinn kemur úr
öllum áttum í rýminu og þér finnst eins og það sé  bíó heima hjá þér.
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YAMAHA RX-V1700
7 x 180W, 4 ohms, 1kHz, 0,7% THD
Möguleiki á 1080p í gegnum HDMI
Verð: 129.995 kr.

YAMAHA RX-V659
7 x 150 W, 4 ohms, 1kHz, 0,7%THD
EISA verðlaunamagnari 2007
Verð: 69.995 kr.

Komdu í Hátækni og heyrðu betur það sem við höfum að segja um Yamaha heimabíómagnara.



nám, fróðleikur og vísindi

Grunnskólalögunum verður hugs-
anlega breytt á næsta ári. 25. nóv-
ember síðastliðinn var haldið mál-
þing á Hótel Nordica þar sem rætt 
var um álitamál í endurskoðun 
laganna, svo sem samfellu á milli 
skólastiga, skólaskyldu og 
fræðsluskyldu, einstaklingsmiðað 
nám, samræmd próf og samstarf 
um skólastarf. Um 250 manns 
mættu á málþingið. 

Að sögn Guðrúnar Ebbu Ólafs-
dóttur, formanns nefndar sem 
semur frumvarp til nýrra grunn-
skólalaga, voru niðurstöðurnar á 
málþinginu meðal annars þær að 
reyna að líta á skólastigin þrjú, 
grunnskóla-, framhaldsskóla- og 
háskólastigið sem eina heild. Hún 
segir niðurstöður málþingsins 
vera í átt til aukins sveigjanleika, 
valfrelsis, sjálfstæðis og velferð-
ar nemenda.

Ein af niðurstöðum málþings-

ins að sögn Guðrúnar Ebbu er að 
breyta eigi fyrirkomulaginu á 
samræmdu prófunum í tíunda 
bekk því þau séu of stýrandi. Guð-
rún Ebba segir að engar ákvarðan-
ir hafi verið teknar um það hvern-
ig prófunum verður breytt. 

Guðrún Ebba segir að málþing-
ið hafi verið lokapunktur í sam-
ráðsferli sem hófst hjá nefndinni í 
mars. Hún segir að nefndin hafi 
talað við á annað hundrað hags-
munaaðila á landinu, „Það var 
mikil ánægja með þetta þing hjá 
þátttakendunum. Fólki fannst gott 
að fá tækifæri til að ræða þessi 
mál.“ Nefndin mun meðal annars 
nota þær niðurstöður sem komu 
fram á málþinginu þegar hún 
vinnur lagafrumvarpið um breyt-
ingar á grunnskólalögunum sem 
hún á að skila menntamálaráð-
herra, Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur, í lok ársins. 

Grunnskólalög í endurskoðun

Fræðsluþörf í stað skólaskyldu

Skipulagi Háskóla Íslands 
mun líklega verða breytt 
á næsta ári. Í stað ellefu 
deilda munu líklega koma 
fimm til sjö skólar. Ólafur 
Þ. Harðarson, prófessor í 
stjórnmálafræði, er formað-
ur nefndar háskólaráðs sem 
vinnur að breytingunum. 

Fyrstu hugmyndir nefndarinnar 
um væntanlegar breytingar voru 
kynntar á háskólafundi þann sautj-
ánda nóvember síðastliðinn. 

Ólafur segir að ein hugmyndin 
sé að í stað þeirra ellefu deilda 
sem nú eru í Háskóla Íslands komi 
fimm til sjö skólar: heilbrigðisvís-
indaskóli, félagsvísindaskóli, hug-
vísindaskóli, verkfræði- og raun-
vísindaskóli, og mögulega 
uppeldisvísindaskóli. Ef verður af 
sameiningu Háskóla Íslands og 
Kennaraháskólans, sem Ólafur 
telur afar líklega, muni uppeldis-
vísindaskólinn líklega verða 
byggður upp í kringum Kennara-
háskólann.

Að sögn Ólafs eru breytingarn-
ar fyrst og fremst fyrirhugaðar 
vegna þess að í úttektum sem Rík-
isendurskoðun og Evrópsku 
háskólasamtökin framkvæmdu 
voru gerðar athugasemdir við 
núverandi deildaskiptingu í skól-
anum.

Ástæðan fyrir þessum athuga-
semdum er gríðarlegur stærðar-
munur á deildum skólans. „Mun-
urinn á fjölda nemenda í deildum 
skólans er mikill. Í fámennustu 
deildunum eru hundrað til tvö-
hundruð nemendur en í þeim fjöl-
mennustu um 2.500. Við erum að 
tala um fimmtánfaldan mun á 
milli fámennustu og fjölmennustu 

deildanna. Önnur ástæða er sú að 
mönnum hefur þótt of mikið að 
vera með ellefu deildir,“ segir 
Ólafur og bætir því við að önnur 
orsök breytinganna sé mikil aukn-
ing nemenda í skólanum. 

Næstu skref verða þau að nefnd 
háskólaráðs mun ýta undir að 
þessar breytingar verði ræddar í 
deildum og skorum skólans á 
næstu vikum og mánuðum. „Við 

viljum að það fari í gang mjög 
öflug grasrótarumræða í skólan-
um um þessar hugmyndir, þannig 
að háskólasamfélagið fái gott 
tækifæri til að ræða þær.

Vonandi verður komin niður-
staða um breytingarnar næsta 
vor,“ segir Ólafur og bætir því við 
að breytingarnar séu liður í því 
markmiði að efla Háskóla Íslands 
til muna.

Gagngerar breytingar 
á skipulagi háskólans





Mark Twain fæðist

Mannleg náttúra er nú einu 
sinni þannig að flest er 
hægt að þola nema vel-

gengni annarra.

„Garðar þjónaði á umbrotstíð og 
mörgum tímaskeiðum liðinnar aldar í 
Hafnarfjarðarkirkju, Bessastaðar-
kirkju og Kálfatjarnarkirkju. Hann 
var einstakur maður,“ sagði sr. Gunn-
þór Ingason, sóknarprestur í Hafnar-
firði, en um helgina verður mikið um 
að vera í Hafnarfjarðarkirkju í tilefni 
aldarafmælis sr. Garðars. Hann þjón-
aði söfnuðum sínum frá 1932 til 1977, 
eða í fjörutíu og fimm ár. Hann lést 
árið 1979. 

„Sr. Garðar var þróttmikill maður 
sem lét að sér kveða í félagsmálum á 
ýmsa vegu. Hann kom til Hafnarfjarð-
ar í kreppunni og liðsinnti eftir bestu 
getu. Hann var formaður Vetrarhjálp-
arinnar og fátækrahjálpar og var mál-
svari samhjálpar á þrengdartímum,“ 
sagði sr. Gunnþór. „Svo var hann einn 
af bestu söngvurum þjóðarinnar,“ 
bætti hann við, en Garðar söng með 
Karlakór KFUM og Fóstbræðrum og 
stjórnaði og söng með Þröstum, karla-
kór Hafnfirðinga. „Það er frábært að 
hlýða á hann syngja með Fóstbræðr-
um, það eru til upptökur með þeim þar 
sem sr. Garðar syngur einsöng og 
maður heyrir hreinlega ekki fallegri 
rödd,“ sagði Gunnþór.

Stríðsárin voru Hafnfirðingum 
erfið. „Sr. Garðar var kletturinn í 
þessum hafsjó þjáningu og rauna 
mannlífsins og þótti frábær sálusorg-
ari. Hann var svo raungóður og traust-
ur,“ sagði sr. Gunnþór. 

Haldið verður upp á aldarafmæli 
sr. Garðars með veglegri dagskrá. 
Karlakórinn Þrestir og eldri Fóst-

bræður halda kórtónleika í kirkjunni 
klukkan þrjú á laugardag og á sunnu-
degi verður hátíðarguðþjónusta klukk-
an ellefu. „Ég, sr. Þórhallur Heimis-
son, sr. Þórhildur Ólafs og dr. Gunnar 
Kristjánsson, prófastur leiðum mess-
una,“ sagði Gunnþór. Söngkonur sem 
sungu í kór kirkjunnar á efri árum 
séra Garðars koma einnig fram í 
messunni, þær Jóhanna Linnet, Ing-
veldur G. Ólafsdóttir, Guðný Árna-
dóttir og Margrét Pálmadóttir. Ásamt 

þeim syngja Ragnheiður Linnet, 
Hanna Björk Guðjónsdóttir, kór kirkj-
unnar og unglingakór, en nemandi úr 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar kemur 
einnig. „Svo verður hátíðisverður og 
samsæti í Hásölum Strandbergs, safn-
aðarheimilisins, þar sem sr. Björn 
Jónsson fyrrum prófastur flytur „Svip-
myndir af samleið“, en hann jarðsöng 
sr. Garðar á sínum tíma,“ sagði sr. 
Gunnþór. Allir eru velkomnir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Kristinn Guðmundsson
bifreiðastjóri, Grenigrund 11, Akranesi,

andaðist á heimili sínu 27. nóvember 2006. Útförin
verður gerð frá Akraneskirkju 8. desember 2006 kl. 14.

Kirstín Benediktsdóttir
Rúnar Helgi Kristinsson
Petra Kristín Kristinsdóttir        Einar Guðni Þorsteinsson
Guðmundur Kristinn Kristinsson  Kristín Brynja
Gústafsdóttir
Guðlaugur Guðjón Kristinsson    Sylvía Clothier Rúdolfsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Karl Gunnlaugsson
Garðarsbraut 28, Húsavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga þriðjudaginn
28. nóvember. Jarðarförin auglýst síðar.

F.h. aðstandenda

Hörður Már Karlsson Anna Lilja Guðjónsdóttir.
Berglind María Karlsdóttir Kristinn Einarsson
Barnabörn, barnabarnabörn og systkini hins látna.

Elskuleg konan mín,

Ingibjörg Sófusdóttir
Köldukinn 13, Hafnarfirði,

lést að Sólvangi þriðjudaginn 28. nóvember. Jarðarförin
verður auglýst síðar.
Fyrir hönd barna, tengdabarna og barnabarna,

Gunnar Guðmundsson.

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

Magðalena Ólafsdóttir
húsmóðir, Austurgerði 8, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 27. nóvember 
sl. Jarðarförin fer fram í Bústaðakirkju þriðjudaginn
5. desember kl. 13.00.

Hannes Vigfússon
Ómar Hannesson           Anna Karlsdóttir
Elín Hannesdóttir
Baldur Hannesson              Særós Guðnadóttir
Haukur Hannesson
Bryndís Hannesdóttir         Halldór Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Valberg Sigurjónsson
matsveinn,

lést miðvikudaginn 22. nóvember á Landspítalanum
Fossvogi. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstudag-
inn 1. desember k. 13.00.

Sigurjón Valberg Jónsson     Theódóra Sigrún Haraldsdóttir
Guðmundur Valberg Jónsson   Linda Silch
Kristinn Valberg Jónsson   Malgorzata Bluszko
Valborg Sigrún Jónsdóttir   Jón Ingi Sigvaldason
Jóhann Valberg Jónsson   Dagbjört Þuríður Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Örn Steinar Ásbjarnarson
Þorgrímsstöðum,

verður jarðsunginn frá Tjarnarkirkju, Vatnsnesi
laugardaginn 2. desember kl. 14.00.

Kristín Guðjónsdóttir
Ásbjörn Guðmundsson
Þorbjörg Ásbjarnardóttir         J. Óskar Sigurbjörnsson
Margrét Ásbjarnardóttir         Þorvaldur Kristjánsson
Ásbjörn, Alexander og Þorvaldur Örn.

Okkar ástkæri vinur, faðir, tengdafaðir,
bróðir og mágur,

Gunnar M. Sigurðsson
(Gunni Sig.), starfsmaður Vífilfells,
Álfaskeiði 76, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju á morgun,
föstudaginn 1. desember kl. 13.00.

Aðalbjörg Sigþórsdóttir
Sigurður Örn Gunnarsson     Sif Heiða Guðmundsdóttir
Hilmar Örn Gunnarsson     Ólöf Jónsdóttir
Aðalbjörg Gunnarsdóttir     Höskuldur Þór Höskuldsson
Sigríður Ósk Zoëga Sig.     Guðmundur Smári Tómasson

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

Bragi Sveinsson
lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn
28. nóvember síðastliðinn. Hann verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju þriðjudaginn 5. desember klukkan 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,

Helga Kristín Ðiep Nguyen
Kristín Ingveldur Bragadóttir
Þóra Sædís Bragadóttir
Aðalheiður Bragadóttir
Björn Bragi Bragason

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
dóttir, systir, amma og langamma,

Elísabet Óskarsdóttir
Sóltúni 5, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju föstudaginn
1. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Félag velunnara Hlíðabæjar, Flókagötu 53.
Óskar Heimir Ingvarsson       Guðrún Matthíasdóttir
Sigrún Pálína Ingvarsdóttir    Alfred Wolfgang Gunnarsson
Helga Björg Björnsdóttir     Hans-Petter Fransrud
Indriði Björnsson     Ekaterina Gagunashvili
Helga Þorleifsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.
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„Þangað sem vindurinn blæs“

flytja sögu KK í tónum og tali 
í Landnámssetri í Borgarnesi
Gjafakort á sýninguna er tilvalin jólagjöf.
Miðasala er hafin í síma 437 1600.

KK Einar Kárason&

Við óskum Landnámssetri Íslands til hamingju með Nýsköpunarverðlaun Samtaka ferðaþjónustunnar.

Ingibjörg Kristjánsdóttir

Ólafur Ólafsson

Sýningar Landnámsseturs eru opnar alla daga frá kl. 11 - 17

Frumsýning föstudaginn 29. desember n.k.
2. sýning laugardaginn 30. desember.

Sýningar í janúar:

Fös. 12. janúar
Lau. 13. janúar
Sun. 14. janúar

Fös. 5. janúar
Lau. 6. janúar
Sun. 7. janúar

Fös. 19. janúar
Lau. 20. janúar
Sun. 21. janúar

Nýsköpunarverðlaun
Samtaka

ferðaþjónustunnar
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Margir eru vafalaust 
farnir að hlakka til 
jólanna, þótt einhverjir 
kvíði þeim. Sjálfur er ég 
þarna mitt á milli. Get 
ekki beðið eftir að hafa 
það gott en kvíði því 

ofsalega að þurfa að kaupa 
geisladiska handa litlu 

frænkunum, sem finnst fátt eins 
skemmtilegt og að dilla sér við tón-
list Britney, J-Lo og Shakira.

Það er nefnilega eitthvað annar-
legt, ég leyfi mér að ganga svo 
langt að segja perralegt, við 29 ára 
gamlan mann sem kaupir diska  
með lagatitlum eins og Ooops I Did 
it Again. Svona næstum eins og 
miðaldra kallarnir og prestarnir 
sem fjölmenntu á myndir Shirley 

Temple þegar þær voru í bíó á 
sínum tíma. Alltaf skal mér líða 
eins og ég sé að kaupa argasta klám 
þegar ég fer með þetta að búðar-
kassanum.

Þegar ég lýsti þessari líðan fyrir 
félaga mínum spurði hann af hverju 
ég keypti einfaldlega ekki Limp 
Bizkit eða Red Hot Chili Peppers í 
staðinn og léti stelpurnar síðan 
skipta þeim. En ég get bara ekki 
hugsað mér að gera það vegna von-
brigðanna sem ég veit að það ylli. 
Sé fyrir mér stór, grátbólgin augu 
þegar í ljós kæmi að Fred Durst 
hefði leyst Britney af hólmi.

Hingað til hef ég leyst vanda-
málið með því að henda einhverj-
um „fullorðinsdisk“ með, til dæmis 
Best of Frank Sinatra eða Elvis 

Presley, svona eins og ég sé að 
leggja Passíusálmana á búðarborð-
ið með kláminu. Svo hef ég það 
fyrir vana að spyrja sakleysislega 
hvort boðið sé upp á gjafapökkun, 
til að taka allan vafa af því að disk-
arnir með vafasama innihaldinu 
séu ekki til einkaafnota.

Lengi vel fannst mér þetta fyrir-
komulag duga, en undanfarið þykir 
mér eins og afgreiðslufólkið sé nú 
farið að líta mig hornauga þegar ég 
spyr. Þannig að nú hef ég ekki bara 
orð á mér fyrir að vera gallharður 
J-Lo aðdáandi í helstu hljómplötu-
verslunum heldur elliær að auki og 
veit varla hvort mér finnst verra. 
Reyni bara að hugsa frekar um 
allar hnáturnar sem ég á eftir að 
gleðja um jólin.

Jói, ertu til í að 
rabba aðeins 

við mig!?

Sjálfsagt,
dúfan mín!

Sérðu hérna Jói! 
Þetta er karmurinn 

á herberginu 
mínu!

Lykillinn að 
þinni

veröld!
Ef þú einhvern 

tímann vogar þér 
að stíga inn fyrir 
þessa línu! Lofa 
ég þér hægum 

dauðdaga!!!

En ef ég 
kem með 

morgunmat
í rúmið 

handa þér 
rúsínan
mín?

Þá mun ég 
reka lyklana 

þína í gegnum 
augnlokin á 

þér!

Flott! Ég er 
bara hérna 
rétt handan 

við hornið og 
þú ert alltaf 

velkomin upp 
í til mín með 
morgunmat!

Ég hef örlitlar áhyggjur af 
honum Palla!

En hann verður 
að fá að sjá um 

sig sjálfur!

Ég ætla 
aðeins að 
hringja í 
hann.

En ef ég ætla 
ekkert að skipta 
mér af honum,

Ha-Halló!
Halló!

Halló!

Hvað? Hann sagði 
halló þrisvar og 
svo heyrðu ég 

kvennmannsöskur!

Finnurðu
lykt af 
gulrót?

Hvað höfum við legið í 
dvala lengi?

Átta mínútur.

Það hlýtur að vera 
eitthvert met!

Juð! Juð! Juð!Juð!

Má ég sjá 
tönnina Solla! Æi,

Ojjjjjjjjjj

Juð!
Juð!

Juð!
Juð! Leyfðu

mér að 
sjá aftur!

Rock Star Supernova

Loksins safnplata frá norsku dívunni.
Öll bestu lögin á tvöfaldri plötu.

SISSEL
De Beste 1986 - 2006



Óhugnanlegt morð á heilsuhóteli á Snæfellsnesi. Reimleikar og hörmulegir atburðir
grafnir úr fortíðinni - en tengjast þeir eitthvað morði á ungri konu sumarið 2006?

Sér grefur gröf er ný og spennandi glæpasaga eftir Yrsu Sigurðardóttur en bækur
hennar koma nú á markað á 25 tungumálum í yfir 100 löndum heims.

„Skemmtileg morðsaga eftir nýja glæpasagnadrottningu.“ 
Tímaritið ALLAS í Svíþjóð um Þriðja táknið

„Sagan er æsispennandi … grípur lesandann heljartökum.“ 
DAGBLADET í Noregi um Þriðja táknið
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Eftir höfund Þriðja táknsins
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„Býr yfir öllu 
sem góð 
morðgáta
þarf að hafa.“
Þórarinn Þórarinsson,
FRÉTTABLAÐIÐ

Metsölulisti

Pennans / Eymundssonar sæti4.
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Nú eru síðustu forvöð að upplifa 
myndbands-sviðsetningu Kristín-
ar Helgu Káradóttur í Listasafni 
ASÍ við Freyjugötu. Sýningin
nefnist „Þráðlaus tenging“ og er í 
svokallaðri Gryfju listasafnsins.
Listakonan kemur sjálf fram í 
stuttum myndskeiðum sem er 
varpað upp í Gryfjunni.  Mynd-
skeiðin eru á mörkum þess að vera 
málverk, ljósmynd og kvikmynd.
Myndböndin fléttast saman við 
sýningarsalinn sem umlykur þau 
með mjúkum leiktjöldum.  Til að 
undirstrika stemninguna hefur 
tónlistarmaðurinn Bjarni Guð-
mann úr hljómsveitinni Úlpu, 
samið tónlist við verkin.

Mörg af fyrri myndböndum 
Kristínar Helgu eru tilvistarlegs 
eðlis.  Þau lýsa kenndum eða 
aðstæðum sem áhorfandanum 
gefst kostur á að upplifa á sinn 
hátt.  Kristín Helga skipuleggur 
sjaldnast myndbönd sín fyrirfram 
heldur lætur þau ráðast í vinnu-
ferlinu.  Hún vinnur út frá tilfinn-
ingunni og notar orðlausa og leik-
ræna tjáningu.

Kristín Helga útskrifaðist úr 
Listaháskóla Íslands árið 2004 með 
viðkomu í Listakademíunni í Kaup-
mannahöfn, sem skiptinemi.  Sýn-
ingin stendur til sunnudagsins 3. 
desember en safnið er opið milli  
13 og 17.

Persónulegar kenndir

Kl. 20.00
Hljómsveitin Villifé heldur útgáfu-
tónleika í Tjarnarbíói. Samnefnd-
ur diskur þeirra inniheldur fjöl-
breytt lög eftir Árna Hjartarson en 
þar bregður fyrir skandinavískum 
fiðluvölsum, finnskum tangótakti, 
pólskum polka, sveitasöngvum, 
harmkvæðum og hetjuljóðum og 
allt verður þetta fléttað með þjóð-
lagakenndu ívafi og tilþrifum. 

Leikritið Leitin að jólunum eftir 
Þorvald Þorsteinsson við tónlist 
Árna Egilssonar naut mikilla vin-
sælda á fjölum Þjóðleikhússins í 
fyrra en verkið hefur nú verið 
tekið til sýninga á ný. Sýningin 
hlaut Grímuverðlaunin sem besta 
barnaleiksýning ársins í fyrra. 

Tveir skrítnir og skemmtilegir 
náungar taka á móti litlum leikhús-
gestum við aðalinngang Þjóðleik-
hússins. Með þeim í för eru tveir 
hljóðfæraleikarar og saman leiða 
þeir börnin með leik og söng um 
leikhúsið. Meðal viðkomustaða eru 
Kristalssalurinn, Leikhúsloftið og 
Leikhúskjallarinn, auk þess sem 
börnin fara um baksviðs í leikhús-
inu. Börnin ferðast inn í ævintýra-

veröld jólanna og sjá leikþætti um 
jólin í gamla daga og í nútímanum.

Jólasveinavísur Jóhannesar úr 
Kötlum fléttast inn í ævintýrið sem 
ætti að koma öllum í sannkallað 
hátíðarskap.

Leikstjóri sýningarinnar er Þór-
hallur Sigurðsson en leikarar eru 
Rúnar Freyr Gíslason, Þórunn 
Erna Clausen, Hrefna Hallgríms-
dóttir, Sigurður Hrannar Hjaltason 
og Margrét Kaaber en þau tvö síð-
astnefndu eru nýir þátttakendur í 
sýningunni sem tekur tæpa klukku-
stund.

Tónlistin úr verkinu hefur nú 
verið gefin út á geisladiski sem 
fæst í miðasölu Þjóðleikhússins og 
í verslunum Hagkaupa.

Enn leitað að jólunum

!

Það er stutt fyrir Jón 
Óskar að fara að heiman í 
galleríið sem hann sýnir 
jafnan í, Gallerí 101, á bak 
við Alþjóðahúsið á Hverf-
isgötu. Það er lengri vegur 
úr vinnustofum hans, í 
Vestmannaeyjum, Kína, 
South Beach í Flórída, 
Skúlatúninu í Reykjavík 
og Höfðahverfinu þar sem 
hann hefur unnið.

Þar hefur hann unnið við nýja 
hönnun á útliti tímarita Fróða 
sem eitt sinn var og nú heitir 
Birtingur. Myndverkin sem hann 
setti upp í gær á Hverfisgötunni 
koma lengra að. Verkin sem Jón 
sýnir í Gallerí 101 eru dagbókar-
skissur − alls um sextíu verk 
segir hann. „Dálítið stórar skiss-
ur − allt að 130 cm sinnum 70. 
Þetta eru dagbókarteikningar. 
Sumar eru unnar í Kína þar sem 
ég er kominn með vinnustofu og 
íbúð. Þær eru allar frá 2004 og 
eru allar unnar á kínverskan 
hríspappír, málaðar á gólfi með 

þessum kínversku penslum sem 
þeir nota og kínversku bleki. 
Aðrar vann ég í South Beach 
haustið 2005. Þær myndir eru 
gerðar á ómerkilegan amerískan 
pappír en málaðar með pennum 
sem eru eins og túss og eru fyrir 
stimpla, þeir eru með kúluhaus 
eins og svitalyktareyðirinn og 
gefa illa frá sér sem skapar sér-
staka áferð í teikningunni.“ 
Viðfangsefnin? „Allt þetta smáa, 
matur, fólk, skordýr, allt þetta 
góða sem er í kringum okkur og 
við tökum aldrei eftir.“ Öll verk-
in á sýningunni eru til sölu. „Það 
er alltaf sama góða verðið á 
mínum verkum,“ segir Jón. Þessi 
sýning er raunar bara tilhlaup 
að stórri sýningu sem hann er 
tekinn til við að undirbúa norður 
á Akureyri eftir áramótin í Lista-
safninu á Akureyri. Þar verða 
verk frá lengra tímabili, bæði 
gömul og ný. Jafnframt hyggst 
hann gefa út glanstímarit, 72 
síður og prentað í vandaðri 
íslenskri prentsmiðju. Það heitir 
eðlilega Jón Óskar. Sýning Jóns 
opnar í Gallerí 101 á morgun kl. 
17.

Sigur Rós í Svasílandi



i

i

Úrval góðra bóka
í jólapakkann:

Mörkinni 1 • Sími 588 24 00

i

i

STELPUBÆKUR

Tilvaldar í skóinn

i

i

Frábær íslensk
ævintýrasaga

i

i

VEKUR FÓLK TIL
UMHUGSUNAR

i

i

LEIÐARVÍSIR
TIL BETRA LÍFS

i

i

GÁSKI
OG GLAÐVÆRÐ

i

i

MEISTARI
MORÐGÁTUNNAR

i

i

MAGNÞRUNGIN
SPENNUBÓK



Norski krimmahöfundurinn Tom 
Egelands á íslenska þýðingu á 
markaði þessa hausts. Spennusög-
una Nótt úlfanna sem hann sendi 
frá sér í fyrra þar sem lýst er her-
töku og gíslatöku flugumanna frá 
Tjetsníu. Tilkynnt var á miðviku-
dag að nú yrði ráðist í að kvik-
mynda þessa sögu og væri veittur 
til þess verks stórstyrkur úr Norska 
kvikmyndasjóðnum, nær hundrað 
miljónir íslenskra króna. Það er 
sænskur leikstjóri, Kjell Sundvall, 
sem leikstýrir, en hann á að baki tíu 
myndir í fullri lengd og er Veiði-
mennirnir þekktust þeirra. Kjell er 
um þessar mundir að vinna við 
kvikmynd um Beck, hinn þekkta 
sænska rannsóknarlögreglumann. 

Úlfanótt kemur við kviku sam-
tímans, nú þegar þekktir gagnrýn-
endur Putins hafa verið myrtir, 
bæði í Moskvu og London, fyrir að 
forvitnast um vel þaggað fram-
ferði rússsneska hersins í Tjetsníu. 
Útgefandi Egeland í Rússlandi 
hefur hætt við að gefa verk hans út 

þar í landi, en verk þessa spennu-
höfundar hafa farið víða síðari 
misserin. Í viðtali við norska dag-
blaðið segir Egeland í gær að menn 
verði að forðast að skoða mál þessa 
stríðshrjáða lands af einsýni. Land-
ið eigi í stríði við stórveldi. Atburð-
irnir í Beslan og takan á leikhúsinu 
í Moskvu blindi menn. Hann bend-
ir á að þótt Rússar kalli bardaga-
menn frá Tjetsníu hermdarverka-
menn megi til dæmis Norðmenn 
minnast að það voru skæruliðarnir 
sem sprengdu Rjukan-verið í stríð-
inu líka í augum Þjóðverja. 

Egeland skrifar sjálfur handrit-
ið að Nótt úlfanna en framleiðslan 
mun kosta nærri 200 milljónir 
íslenskar.Verkið verður unnið sem 
kvikmynd fyrir bíó en líka í lengri 
gerð sem þáttaröð fyrir sjónvarp. 
Egeland er fæddur 1959 og starfaði 
sem blaðamaður áður en hann tók 
til starfa í sjónvarpi. Við enda 
hringsins kom út í fyrra og naut 
mikilla vinsælda. Hún er nú komin 
út í fjórtán löndum. 

Nótt úlfanna fer  
á hvíta tjaldið

Rinascente-hópurinn heldur tón-
leika annað kvöld á vegum tónlist-
arhátíðarinnar „Tónað inn í 
aðventu“. Hópinn skipa þau Hall-
veig Rúnarsdóttir sópransöng-
kona, Hrólfur Sæmundsson barít-
ón og Steingrímur Þórhallsson, 
organisti og listrænn stjórnandi 
hópsins.

Á efnisskránni að þessu sinni 
eru verk eftir Feneyjatónskáldin 
Gabrieli og Girolamo Frescobaldi, 
sem uppi voru á 16. og 17. öld. 
Gabrieli var eitt þekktasta tón-
skáld Evrópu á þeim tíma og eitt 
höfuðtónskálda á mörkum endur-
reisnar og barokks.  Frescobaldi 
var einnig áhrifamikill en áhrif 
hans má meðal annars merkja á 
tónsmíðum Johanns Sebastians 
Bach. Söngverk hans eru glæsi-
leg, en gera miklar kröfur til flytj-
andans.

„Þetta er tónlist á mörk-
um endurreisnar og barr-
okk, annars vegar söng-
lög og nokkrir dúettar 
en einnig hljómborðs-
lög frá þessum tíma,“ 
segir Hrólfur. „Við 
flytjum þessa tónlist 
beint úr handritunum, 
milliliðalaust frá tón-
skáldi til túlk-
anda.“ Hann 
áréttar
að

músík sem þessi geti skolast til í 
endurritun og krefjandi sé að rýna 
í handskrifaðar nóturnar en hóp-
urinn leitist við að flytja tónlistina 
í sem upprunalegustu mynd. 
„Steingrímur á mestan heiðurinn 
að þessu, hann stúderaði í tónskóla 
Vatíkansins á sínum tíma og við-
aði að sér alls konar efni eins og 
þessu,“ útskýrir Hrólfur. 

Steingrímur stofnaði Rinas-
cente-hópinn árið 2003 en hann 
hefur frá stofnun einbeitt sér að 
flutningi barokk og endurreisnar-
tónlistar beint upp úr frumhand-
ritum.

„Þetta verður mjög hugguleg 
stemning,“ útskýrir Hrólfur, „tón-
leikarnir fara fram í safnaðar-
heimili Neskirkju og þar myndast 
notaleg stemning.“ Þess skal einn-
ig getið að hljómburður í safnað-

arheimilinu þykir einnig afar 
góður. 

Tónleikar Rinascente- 
hópsins hafa hingað til 
fengið frábæra dóma 
og góða aðsókn. Á 
næsta ári hyggst hóp-
urinn ráðast í flutning á 

óperu eftir Georg Frie-
drich Handel.
Tónleikahátíðinni 

„Tónað inn í aðventu“ lýkur 
nú á sunnudag, en hún er 
árlegur viðburður í Nes-

kirkju. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 20 

annað kvöld.

Barokk í Neskirkju



Á þessum árstíma er til siðs að rit-
höfundar kveðji sér hljóðs á 
ýmsum vettvangi og kynni verk 
sín enda er nú árleg vertíð hjá 
bókafólki. Vitað er af höfundum 
sem þeysast nú um fjallvegi lands-
ins með skottin stútfull af jólabók-
um og bíða lesendur á landsbyggð-
inni án efa spenntir eftir 
nýjungunum. Nýlega fréttist af 
líflegum upplestri í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði þar sem úrval 
höfunda messaði bókmenntaboð-
skapnum yfir Vestfirðinga sem 
gerðu að honum góðan róm en 
upplestrarkvöld undir yfirskrift-
inni „Opin bók“ eru árlegur við-
burður þar í bænum.

Nú stendur svo til að kynna 
Austfirðingum brot af jólaútgáf-
unni en hin árlega „rithöfunda-
lest“ brunar um landsfjórðunginn 
á næstu dögum. Lest þessi er 

skipulögð af Menningarmiðstöð-
inni Skaftfelli á Seyðisfirði, Kaup-
vangi á Vopnafirði og Gunnars-
stofnun á Skriðuklaustri. 

Þátttakendur að þessu sinni eru 
Einar Kárason sem lesa mun úr 
ferðasögunni Úti að aka, Eiríkur 
Guðmundsson sem kynnir skáld-
sögu sína Undir himninum, Hall-
dór Guðmundsson kynnir ævisög-
una Skáldalíf, Ingunn Snædal sem 
les úr verðlaunaljóðabókinni Guð-
lausir menn – hugleiðingar um 
jökulvatn og ást og Þórunn Valdi-
marsdóttir sem kynnir ævisögu 
sína um Matthías Jochumsson.

Höfundarnir hefja lesturinn á 
Skriðuklaustri í kvöld kl. 20. Síðan 
liggur leiðin til Vopnafjarðar á 
morgun, föstudag, en endastöðin 
verður í menningarmiðstöðinni 
Skaftfelli á Seyðisfirði á laugar-
dagskvöld.

Lestin brunar

Tilkynnt var í gær, miðvikudag, að 
samningar hafi tekist milli Rétt-
indastofu Eddu útgáfu hf. og UFA 
Fernsehproduktion GmbH í Berl-
ín um sölu á réttinum til gerðar 
sjónvarpsmyndar og sjónvarps-
þátta byggðra á sögunni Morðið í 
hæstarétti eftir Stellu Blómkvist. 
UFA Fernsehproduktion fær einn-
ig forkaupsrétt að öðrum útkomn-
um glæpasögum Stellu Blómkvist 
með það að markmiði að þróa sjón-
varpsmyndir og sjónvarpsþáttar-
aðir upp úr bókunum. Undirbún-
ingur að framleiðslunni er þegar 
hafinn og gert er ráð fyrir hluti 
hennar fari fram hér á landi. Þetta 
er í fyrsta sinn sem erlent kvik-
mynda- og sjónvarpsframleiðslu-
fyrirtæki tryggir sér rétt á íslensk-
um skáldsögum í þessu skyni, þó 
fyritæki hafi sýnt skáldsagnaröð 
Arnalds Indriðasonar um Erlend 
og kó áhuga.

UFA Fernsehproduktion GmbH 
er hluti af framleiðslufyrirtækinu 

UFA Holding GmbH sem aftur er 
hluti af fjölmiðlaveldinu Bertels-
mann. Það er eitt elsta og virtasta 
kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í 
Evrópu og var í fararbroddi á sínu 
sviði þegar á fyrstu áratugum 
kvikmyndalistarinnar, einkum á 
þriðja áratugnum framleiddi 
myndir á borð við Bláa engilinn 
eftir Josef von Sternberg og Metr-
opolis eftir Fritz Lang. 

UFA Fernsehproduktion sér-
hæfir sig í framleiðslu leikinna 
sjónvarpsmynda og er með helstu 
framleiðsluaðilum í þeim geira í 
Evrópu auk þess að framleiða 
leiknar sjónvarpsþáttaraðir og 
kvikmyndir. Þasð er verulegur 
hvalreki fyrir íslenskan kvik-
myndaiðnað ef hugmyndir þeirra 
UFA -manna verða að veruleika og 
skemmtilegt fyrir kerlinguna 
Stellu, hver sem hún er að ná þess-
ari fótfestu í hörðum bransa sjón-
varpsgerða í Evrópu. 

Verður erfitt fyrir höfundinn 

að leynast mikið lengur en dul-
nefni hennar er best varðveitta 
leyndarmál í íslenskri útgáfu fyrr 
og síðar, fyrir utan höfund Njálu. 
Kæmi til framleiðslu þáttaraðar 
sem nýtti íslenskar aðstæður en 
með þýskum leikurum væri það 
happ íslenskum þjónustufyrir-
tækjum, styrkti enn ímynd lands 
og þjóðar á þýskumælandi mark-
aði og hefði víðtæk áhrif.

Útgáfurétturinn á öllum bókum 
Stellu Blómkvist hefur verið seld-
ur til Þýskalands, til þýska útgáf-
urisans Bertelsmann. Nú þegar 
eru allar fyrstu bækur Stellu 
komnar út á þýsku: Morðið í 
stjórnarráðinu (1997), Morðið í 
sjónvarpinu (2000), Morðið í 
hæstarétti (2001) og Morðið í 
alþingishúsinu (2002). Væntanleg-
ar eru Morðið í Drekkingarhyl 
(2005) og nýjasta bókin Morðið í 
Rockville (2006) sem var að koma 
út og þýska forlagið keypti fyrir-
fram.

Stella Blómkvist í sjónvarp



Kristín Steinsdóttir rithöfundur er 
einn af ástsælustu barnabókahöf-
undum landsins en skáldsagan Á 
eigin vegum er önnur skáldsaga 
hennar sem skrifuð er fyrir full-
orðna. Sagan segir frá ekkjunni Sig-
þrúði sem ber út blöð og mætir í 
jarðarfarir, hún er einstæðingur 
því allt hennar fólk er horfið á braut 
en samt halda dagarnir áfram að 
líða. Sigþrúður er trú yfir litlu, en 
það er lyndiseinkunnin sem hún 
gefur konunni með græna hattinn 
sem sækir stundum sömu jarðar-
farir og hún og Sigþrúður endar 
síðan á að fylgja síðasta spölinn þó 
þær hafi alls ekki þekkst. Breytni 
sú er til marks um innræti aðalpers-
ónunnar, hún lætur sig varða um 
annað fólk en heldur sig ávallt í 
hæfilegri fjarlægð.

Þetta er ósköp hæversk saga um 
hógværa konu sem vart virðist 
skipta skapi. Undir rólegu yfirborð-
inu krauma samt þrár sem vakið er 
máls á í endurlitum Sigþrúðar þar 
sem hún rifjar upp bernsku sína og 
hjúskaparár, eini breyskleiki henn-
ar virðist vera sá að hana dreymir. 
Af forsögunni að dæma hefur Sig-
þrúður snemma lært að treysta ekki 
á neinn nema sjálfa sig. Nú verður 
þó breyting á og það má lesa þessa 
skáldsögu Kristínar sem þroska-
sögu, þó svo að þær sögur séu oftar 
en ekki um fólk í yngra kantinum. 
Þetta er saga um mikilvægi tæki-
færanna því Sigþrúður er ein en 
ekki einmana og hún lærir loks að 
ferðast á eigin vegum, líka í bók-
staflegri merkingu. 

Stíll bókarinnar er áreynslulaus, 
hófstilltur og á köflum ljóðrænn. 
Sagan er sögð í næstum guðlegri 
þriðju persónu þar sem söguhöf-
undur vakir yfir Sigþrúði og minn-
ingum hennar en þó er höfundur 
óspar á húmorinn. Broslegar senur 
sem lýsa hversdagsamstri aðalpers-
ónunnar kallast við harmrænar lýs-
ingar á uppvexti Sigþrúðar og lífs-
baráttu hennar og Tómasar. 
Kunnuglegum stefjum íslenska 
malaróttans bregður líka fyrir en 
ólíkt manninum sínum hefur Sig-

þrúður töluverða aðlögunarhæfni 
sem sannast best í bókarlok. Dag-
draumar hennar, sem hún hefur 
ekki fært í orð við neinn, eru einnig 
afhjúpaðir lesendum og þar er 
kannski mesti sársaukinn líka, Sig-
þrúður er af kynslóð sem ekki leyf-
ir sér að vona upphátt.

Á heildina litið er þetta afar vel 
heppnuð saga af manneskju sem 
lærist að gefa sjálfri sér annað 
tækifæri. Höfundi tekst að gera 
gleði og sársauka næstum heillar 
ævi skil í merkilega stuttri frásögn, 
eftirminnilegt samferðafólk Sig-
þrúðar er dregið upp með örfáum 
orðum og söguhetjan sjálf fylgir 
lesandanum að lestri loknum – það 
væru allir bættir að því að búa yfir 
smá Sigþrúði.

Að orða vonina 
upphátt

27 28 29 30 1 2  3

Mynd þessi birtist ranglega með 
frétt um greiningarsýningu Þjóð-
minjasafnsins, Ókunn sjónarhorn, 
sem lauk um síðustu helgi. 

Hið rétta er að „sjónarhorn“ 
hennar er vel þekkt, myndina tók 
Gunnlaugur P. Kristinsson, ljós-
myndari á Akureyri, af eiginkonu 
sinni Gunborgu Kristinsson. Eru 
lesendur beðnir velvirðingar á 
þessum mistökum.

Árétting

Lau. örfá sæti 2. des.
Sun. 3. des.
Fim. 7. des.
Fös. 8. des.
Lau. 9. des.

Síðustu sýningar!

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar. 
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

“Fólk ætlaði

hreint vitlaust að

verða úr hlátri.”

S.A. TMM

                      

              



Eitt hvimleiðasta fyrirbærið í íslenskri menningarumræðu er þegar 
pólitíkusar og aðrir mætir menn blása á kröfur lista- og menningar-
stofnana um viðunandi þak undir höfuðið með þeim orðum að „menn-
ing sé ekki hús“.  Pétur Blöndal blaðamaður spurði t.d. í Morgunblað-
inu árið 2002: „Er ekki nóg af húsum, sem hægt er að nýta til 
listastarfsemi?“ Maður þarf ekki að skoða sig lengi um í íslensku 
menningarlífi til að sjá afleiðingarnar. Listaháskóli Íslands starfar á 
þremur stöðum í borginni, meðal annars í sláturhúsi og vélsmiðju. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur tónleika sína í kvikmyndahúsi, nema 
þegar búist er við fleiri áheyrendum en húsið rúmar. Þá er spilað í 
handboltahöll.

Auðvitað segir það sig sjálft að menning er ekki hús. Hús eru steypa og 
steypa er dauð, en listin lætur okkur finna fyrir því að við erum 
lifandi, að við getum hlegið, grátið og fundið til.  Hús er samt sem áður 
lífsnauðsynlegt athvarf fyrir þá sköpun sem á sér stað í menningunni, 
hvort sem um er að ræða skóla, tónleikasal, listasafn eða leikhús. 
Þegar íslenskir pólitíkusar halda því fram að menning sé ekki hús eru 
þeir fyrst og fremst að opinbera eigin skilningsleysi á því að menning-
in þarf aðstöðu til að geta þrifist.

„Menning er ekki hús“ -viðhorfið er ekki bara heimskulegt heldur 
beinlínis niðurlægjandi. Með því er gefið í skyn að menning sé og eigi 
að vera afgangsstærð, að hún sé ómagi, baggi á þjóðfélaginu. Skilaboð-
in eru skýr: Það kostar nógu mikið að halda lífinu í öllum þessum 
listamönnum þótt við förum ekki að byggja yfir þá líka. Kannski fer 
þetta að breytast nú þegar Ágúst Einarsson hefur sýnt fram á með 
óyggjandi hætti að menning er mikilvæg atvinnugrein og umsvifamik-
ill þáttur í íslenska hagkerfinu. En það hefur alltaf verið vond pólitík á 
Íslandi að byggja ný hús undir listir og menningu. Nema í Kópavogi, en 
það er önnur saga.

Víðast hvar í Evrópu virðast menn hins vegar vera þeirrar skoðunar að 
menning sé ekki bara hús, heldur glæsileg og vönduð hús. Í Kaup-
mannahöfn er verið að byggja nýjar höfuðstöðvar danska ríkisútvarps-
ins, DR byen, sem áætlað er að muni kosta um 40 milljarða íslenskra 
króna. DR byen verður glæsileg menningarmiðstöð með fjórum 
risabyggingum, þar á meðal nýju tónlistarhúsi danska útvarpsins sem 
stendur til að vígja 2008. Óperan í Kaupmannahöfn hefur líka vakið 
heimsathygli, ekki bara fyrir arkitektúrinn heldur vegna þess að 
aðbúnaður listamannanna er óvenju góður. Húsið er heilar fjórtán 
hæðir (fimm eru neðanjarðar) og aðalsviðin eru sex, einn aðalsalur og 
fimm æfingasvið. Samtals eru yfir 1.000 herbergi í óperunni, sem er 
41.000 fermetrar að heildarflatarmáli og kostaði yfir 30 milljarða 
króna.

En það tekst ekki alltaf jafn vel til þegar byggt er yfir listina. 
Mozarteum-listaháskólinn í Salzburg hefur starfað í meira en 160 ár og 
er einn frægasti listaskóli heims. Árið 1977 var vígð ný viðbygging við 
skólann, sem er til húsa í höll frá 17. öld, en fljótlega varð ljóst að 
eitthvað væri að. Byggingin þótti ljót, kennslustofurnar voru litlar og 
gangarnir þröngir, en öllu verra var að kennarar og nemendur tóku að 
veikjast meira en góðu hófi gegndi og jafnvel var óttast að nokkur 
dauðsföll tengdust nýja húsinu. Eftir að hafa barist við húsasótt í tvo 
áratugi ákvað borgarstjórnin í Salzburg í samráði við skólayfirvöld að 
rífa viðbygginguna og byrja frá grunni. Nýja Mozarteum-byggingin 
var vígð í síðasta mánuði og glæsilegri umgjörð fyrir skólann er ekki 
hægt að hugsa sér, enda kostaði hún 30 milljón evrur eða um 2,7 
milljarða króna. Menning getur líka verið viðbygging ef því er að 
skipta.

Þorsteinn heitinn Gylfason sagði eitt sinn að menning væri að gera 
hlutina vel. Hann lét þessi orð falla eftir að hafa heimsótt skóverk-
smiðju í Tékkóslóvakíu þar sem aðbúnaður var fyrir neðan allar hellur 
og engin leið fyrir starfsfólkið að búa til almennilega skó.

Þorsteinn bætti við: „Það versta sem hægt er að gera manni er að 
leyfa honum ekki að gera það vel sem hann gerir.“ Þetta er einmitt 
kjarni málsins. Forsenda þess að geta skarað fram úr er að hafa góða 
aðstöðu, rétta umhverfið, bestu tækin. Það vinnur enginn Tour de 
France á ónýtu hjóli. Samt eru íþróttir ekki hjól. Það verður enginn 
listaháskóli í fremstu röð til í sláturhúsi, eða heimsfræg sinfóníuhljóm-
sveit í bíósal.  Samt er menning ekki hús. Eða þannig.

Menning er stundum hús

Sjöttu tónleikar í tónleikaröð Jazz-
klúbbsins Múlans fara fram á 
DOMO-bar, Þingholtsstræti 5, í 
kvöld en þar leikur A.S.A., tríó 
Andrésar Þórs Gunnlaugssonar 
djassgítarleikara.

Þema kvöldsins verður tónlist 
píanóleikarans og tónskáldsins 
Thelonious Monk sem er einn af 
mikilvægustu tónskáldum djass-
sögunnar og er einn fárra djass-
ópusahöfunda sem skapaði sér 
hvað mesta sérstöðu í tónsmíðum 
sínum en handbragð hans þekkja 
djasstónlistarmenn og -unnendur 
úr mílufjarlægð.

Tríóið skipa auk Andrésar Þórs,  
Scott McLemore trommuleikari 
og orgelleikarinn Agnar Már 
Magnússon en þess má geta að 
allir meðlimir tríósins hafa sent 
frá sér nýjar plötur á árinu sem er 
að líða og verða tónsmíðar þær á 
sérstöku tónleikaverði fyrir þá 
sem eru að hamstra jólagjafir.

Tónleikarnir hefjast klukkan 21 
og er aðgangseyrir þúsund krónur 
en fimm hundruð krónur fyrir 
nemendur. 

Músík Monks í Múlanum

Annað kvöld verður síðasta sýn-
ing á brúðuleikverki Bernds 
Ogrodnik, Umbreyting – Ljóð á 
hreyfingu, í Kúlunni, sviði Þjóð-
leikhússins við Lindargötu. Verk-
ið var frumsýnt á Listahátíð í 
Reykjavík á liðnu vori og hlaut 
feikigóðar undirtektir gagnrýn-
enda og leikhúsgesta. Bernd stýr-
ir sjálfur brúðunum í verkinu, 
sem er án orða en þar er um að 
ræða laustengdar, ljóðrænar en 
jafnframt hversdagslegar frá-
sagnir af vanalegu og óvenjulegu 
fólki.

Síðar í vetur er von á annarri 
brúðusýningu fyrir yngri áhorf-
endur úr smiðju Bernds Ogrod-
niks. Um er að ræða nýja sýningu 
á Pétri og úlfinum, við tónlist Pro-
kofiefs.

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu Þjóðleikhússins, www.
leikhusid.is.

Umbreytingu 
að ljúka

DESYN MASIELLO
DANSVEISLA FLEX MUSIC

STÓRDANSLEIKUR

SÚPERPLÖTUSNÚÐURINN

Í SVÖRTUM
FÖTUM

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

HÚSIÐ OPNAR KL. 00.30
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

01. DES 2006

02. DES 2006

DJAMMIÐ UM HELGINA:

Allt um djammið

GRAND ROKK
Fimmtudagskvöld:

GLÆPAKVÖLD
Lesið úr nýjum glæpasögum 

í takt við tónlist

Sunnudagskvöld:

JÓLAPERA
Helgileikurinn um Jósef frá Nasaret

Frumsýning kl. 18

Þriðjudagskvöld 5. des:
Dauðaköntrísveitin

SVIÐIN JÖRÐ
Útgáfutónleikar

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Bókarbrot í Borgarleikhúsi

Margrét Frímannsdóttir hefur frá 
upphafi verið með áhugaverðari 
karakterum á Alþingi. Það var ein-
hvern veginn ljóst að hún haslaði 
sér völl í pólitíkinni þrátt fyrir 
karlana í flokki sínum. Eða það 
grunaði mann.

Eftir lestur sögu hennar, hefur 
sá grunur verið staðfestur. Þar er 
farið yfir uppvöxt Margrétar á 
Stokkseyri, nokkuð snúið fjöl-
skyldumunstur hennar og stutta 
æsku. Sextán ára að aldri ákvað 
hún sem sagt að nú væri hún orðin 
fullorðin og tími til kominn að 
snúa sér að stofnun eigin fjöl-
skyldu ásamt því að vinna í frysti-
húsinu í plássinu. Eins og allir vita 
þykir slíkt ekki góð latína. Hús-
móðurstarf, frystihús, pláss úti á 
landi þýðir hreint út sagt að stúlka 
skellir í lás öllum sínum dyrum að 
umheiminum og þeim möguleik-
um sem hann býður upp á. En ekki 
Margrét. Þvert á móti hefur hún 
byggt upp farsælan stjórnmála-
feril á þessum aðstæðum. 

Fyrsti hluti sögunanr virkaði 
dálítið flatur á mig. Fátt frásagn-
arvert, allt frekar almennt. Ástæð-
an er sú að Margrét ólst upp við 
mikla ástúð og öryggi hjá ömmu 
sinni og hennar manni – og það er 
nú einu sinni svo á okkar sjálfs-
hjálpar- og pop-sálfræðitímum að 
maður er orðinn svo stútfullur af 
svona „harmsaga æsku minnar“ 
sögum að það tekur nokkurn tíma 
að kveikja áhuga manns þegar 
æskan hefur verið – ja, bara alveg 
ágæt. Þegar kemur að pólitíska 
þættinum í sögu Margrétar, sem 
er fljótlega eftir að hún ákvað að 
hún væri fullorðin, fer hins vegar 
fjörið af stað og eftir það rígheld-
ur hún. Lesandinn fær að fylgjast 
með þessari litlu, kokhraustu, en 

foringjadýrkandi, stelpu mæta á 
hinn pólitíska leikvang með 
greindina og orkuna einar að 
vopni, haldandi að flokksbræður 
hennar séu samstarfsmenn og 
samstaðan þar sé ekta. Hún á eftir 
að komast að raun um annað þegar 
hún fer að vinna með ofur-karl-
rembunum í kringum sig – sem 
aukinheldur eru að kafna úr 
menntahroka. Smám saman opn-

ast augu Margrétar en því skýrari 
sem pólitíska myndin og andstað-
an innan flokksins verður, eflist 
hún þeim mun meira og lesandinn 
fylgist með því hvernig hún þrosk-
ast í gegnum starf sitt, þar til svo 
er komið að henni finnst (eðlilega) 
ekkert meira varið í sína meintu 
foringja en sjálfa sig – og ákveður 
að verða bara sjálf foringinn.

Þótt pólitíkin sé fyrirferðar-
mikill þáttur í sögu Margrétar, er 
hún fyrst og fremst merkileg sem 
persónuleg þroskasaga. Hún sýnir, 
svo ekki verður um villst, hvert 
stelpur með heilbrigt sjálfsmat, 
góða greind og kjark geta komist. 
Hún ætti að vera skyldulesning 
fyrir allar stúlkur á unglingsaldri. 

Það hefði að ósekju mátt fjalla 
meira um einkalíf Margrétar í 
bókinni, koma með sögur og frá-
sagnir af samskiptum við hennar 
nánustu. Þar er stiklað á stóru – of 
stóru og sagan virkar því stundum 
nokkuð hraðsoðin. Hún einskorð-
ast líka við frásögn Margrétar í 
stað þess að vinna úr þeim ara-
grúa af gögnum sem til eru eftir 
langan feril í pólitík. Sagan hefði 
að vísu orðið lengri en það hefði 
verið allt í lagi. Það eru til menn 
sem hafa verið staðnir að því að 
skrifa sögu sína í tveimur, jafnvel 
þremur, bindum – og það án þess 
að vera skemmtilegir. Margrét 
verður seint sökuð um þann löst.

Þótt ég hefði viljað sjá mun 
ítarlegri sögu, fannst mér bókin 
skemmtileg. Hún er vel skrifuð 
sem þroskasaga og góð heimild 
um þau viðhorf og þá fordóma 
sem konur af kynslóð Margrétar 
hafa eytt ævinni í að brjóta á bak 
aftur og með því varðað leiðina 
fyrir komandi kynslóðir.

Foringinn í frystihúsinu

Kristín Steinsdóttir og Halla Sól-
veig Þorgeirsdóttir eiga farsælt 
samstarf að baki og fengu meðal 
annars Norrænu barnabókaverð-
launin og barnabókaverðlaun 
Fræðsluráðs fyrir bók sína Engill 
í Vesturbænum árið 2002. Í fyrra 
kom út bókin Rissa vill ekki fljúga, 
um rituungann Rissu sem sigrast 
á flughræðslu sinni og þessi bók 
er sjálfstætt framhald hennar. 
Rissa er nú komin á Grænlands-
mið ásamt fjölskyldu og vinum 
þar sem lífsbaráttan er hörð. 
Rissa og systir hennar leggja í 
langferð að leita að ísbjörnum, 
sem pabbi þeirra lofaði að þær 
fengju að sjá, og verða margs vís-
ari í þeirri ferð þó að titilspurn-
ingu bókarinnar sé aldrei svarað 
heldur meiri áhersla lögð á fæðu-
keðjuna almennt

Ég hef ekki lesið bókina um 
Rissu og flugörðugleika hennar en 
það er greinilegt að höfundar ætl-
ast til þess að lesandinn þekki þá 
sögu og þær persónur sem þar 
koma fyrir. Ég veit ekki hvort mér 
finnst það jákvætt eða neikvætt. 
Það er ekki gaman þegar sömu 
staðreyndirnar eru þuldar upp 
aftur og aftur í hverri bók, einkum 
þegar bókin er ekki lengri en þetta, 
en á hinn bóginn er erfiðara að fá 
áhuga á persónum þegar maður 

veit lítið sem ekkert um þær. Ég 
veit reyndar ekki hvort börn láta 
sig svona smáatriði nokkru varða 
ef sagan grípur þau. 

Frásögnin er nokkuð sundur-
laus og frekar í formi brota en í 
samfellu. Þannig er frekar verið 
að ná fram tilfinningunni fyrir lífi 
fuglanna á Grænlandsmiðum eða 
mannfólksins í grænlensku þorpi 
en að fylgjast náið með einni 
atburðarás. Á köflum er vaðið úr 
einu í annað og ævintýri rituung-
anna verða stundum tilviljana-
kennd og fara jafnvel framhjá 
lesandanum en það ber að hafa í 
huga að flestar barnabækur eru 
lesnar oftar en tíu sinnum og því 
kostur ef sagan býður upp á eitt-
hvað nýtt við annan eða fjórða 
lestur. Aftur ræður persónulegur 
smekkur miklu. Ég hef meira 
gaman af beinni frásögn og hún 
heldur mér meira við efnið en 
þetta form gefur færi á fram-
haldslestri því hægt er að hætta 
að lesa á hverri síðu og byrja svo 
upp á nýtt kvöldið eftir á þeirri 
næstu án þess að þurfa mikið að 
rifja upp. 

Myndirnar eru fallegar og 
bæta smábröndurum við textann 
sem fyrir þá sem lesa frekar 
myndir en orð er mikill kostur. 

Rissa leitar að ísbjörnum

Það leyndi sér ekki að þarna sat María mey 

með son sinn Jesú við stýrið, barnslega full-

orðinn. Þau voru nauðalík líkneskjunum, sem 

höfðu verið hnoðuð úr snjó, nema þau voru að 

háma í sig sælgæti, og einnig á svipuðum aldri; 

þó virtist María mey vera öllu yngri en Jesú.

OPIÐ HÚS
HJÁ SVFR

Föstudaginn 1. des

ALLIR VELKOMNIR - HÚSIÐ OPNAR KL. 20.00

    Dagskrá:
::: Séra Pálmi Matthíasson blessar vetrarstarfið
::: Gunnar Helgason kynnir nýja laxveiðimynd,

Svona tekur laxinn
::: Bjarni Júlíusson, formaður SVFR segir frá nýjum

veiðisvæðum SVFR. 
::: Veiðistaðalýsing - hástökkvari sumarsins Stóra-Laxá
::: Myndagetraunin sívinsæla
::: Happahylurinn verður á sínum stað í boði Intersport
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Úrval nýrra mynda 
og teiknimynda 
til sölu á aðeins
kr. 1.999,-

SUPERMAN
FÆST Í VÍDEÓHÖLLINNI

OG Á ÖLLUM SÖLUSTÖÐUM
BÓNUSVÍDEÓ
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Sendu SMS skeytið BTC OHF
á 1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!

Jólamyndirnar eru byrj-
aðar að gera vart við sig 
í bíó og tvær slíkar verða 
frumsýndar á morgun. Önn-
ur fjallar um jólameting 
nágranna sem endar með 
ósköpum en hin getur ekki 
orðið jólalegri enda byggist 
hún á frásögn Lúkasarguð-
spjallsins um meyfæðing-
una.

The Nativity Story fylgir þeim 
Maríu og Jósef á leið þeirra frá 
Nasaret til Betlehem þar sem 
frelsarinn kom í heiminn eins og 
er fyrir löngu frægt orðið. Myndin 
hefst þó nokkru fyrr, á taugaveikl-
un sem greip Heródes konung 
vegna spádóms Gamla testament-
isins um Messías en spádómurinn 
varð til þess að hann fyrirskipaði 
útrýmingu allra sveinbarna í rík-
inu sem voru undir tveggja ára 
aldri.

Sögunni víkur síðan að Maríu 
en hennar bíður það hlutskipti að 
fæða son Guðs í þennan heim. Það 
þarf vart að rekja söguþráðinn 
frekar enda þekkir nánast hvert 
mannsbarn í hinum vestræna 
heimi framhaldið.

The Nativity Story var heims-
frumsýnd á sunnudaginn á sér-
stakri hátíðarsýningu í Vatíkaninu 
að viðstöddum rúmlega 7.000 
áhorfendum. Fréttir herma að 
myndin hafi fallið áhorfendum vel 
í geð og það má segja að hún njóti 
geistlegrar blessunar en þetta er í 
fyrsta skipti sem kvikmynd hlotn-
ast sá heiður að vera frumsýnd í 
Páfagarði.

Hin sextán ára gamla Keisha 
Castle-Hughes leikur guðsmóður-
ina í The Nativity Story en hún 
vakti mikla athygli árið 2002 fyrir 
frábæran leik í nýsjálensku mynd-
inni Whale Rider en hún hlaut 
fyrir vikið tilnefningu til Óskars-
verðlauna sem besta leikkonan í 

aðalhlutverki. Hinn nánast óþekkti 
Oscar Isaac leikur Jósef en breski 
eðalleikarinn Ciarán Hinds (Mun-
ich, Miami Vice) leikur Heródes 
en hann er síður en svo ókunnur 
sögutímanum þar sem hann lék 
Júlíus Seasar með miklum tilþrif-
um í sjónvarpsþáttunum Rome.

Kærleiksboðskapur Krists svífur 
ekki yfir vötnum í gamanmynd-
inni Deck the Halls þar sem leikar-
arnir Matthew Broderick og 
Danny DeVito leiða saman hesta 
sína í mögnuðum nágrannaerjum 
sem stofna jólagleði fjölskyldna 
þeirra í stórhættu.

Jólin eru eftirlætisárstími 
Steve Finch sem Broderick leikur 
og hann er bókstaflega friðlaus á 
aðventunni þegar öll tilvera hans 
hverfist um jólaundirbúning og 
alls konar hefðir og uppákomum 
honum tengdum. Þetta gerir eigin-
konu hans og börnum hins vegar 
lífið frekar leitt þar sem hann 
dregur þau áfram í ofstækinu.

Ástandið versnar svo til muna 
þegar nýi nágranninn, bílasalinn 
Buddy Hall (DeVito), gerir tilkall 
til krúnunnar sem aðal jólakallinn 
í hverfinu. Hann byrjar á því að 
setja upp svo magnaða jólaljósa-
seríu á húsið sitt að hún sést utan 
úr geimnum og þar með er stríðs-
hanskanum kastað.

Athyglin sem Buddy fær út á 
jólaljósin verður til þess að hann 
fyllist ofurkappi og gerir ýmsar 
glannalegar tilraunir til þess að 
toppa sjálfan sig í jólaskreyting-
um á meðan Steve fellur algerlega 
í skuggann með sitt hefðbundna 
jólaflipp. Hann snýr því vörn í 
sókn og nágrannaerjurnar stig-
magnast.

Fjölskyldur klikkhausanna 
sameinast þó gegn þeim enda 
stefnir allt í það að illindin muni 
eyðileggja jólin fyrir öllum en 
stóra spurningin er hvort mögu-
legt sé að fá kappana til þess að 
grafa stríðsöxina áður en það er 
um seinan.

Hryllingsmyndin Saw náði miklum 
vinsældum árið 2004. Þetta var 
frekar einföld og ódýr mynd sem 

kom með ferskan andvara inn í 
staðnaðan hryllingsmyndabrans-
ann enda fóru höfundar hennar 

frumlegar leiðir til þess að skelfa 
áhorfendur og vekja óhug í hjört-
um þeirra.

Vinsældir myndarinnar urðu til 
þess að framhaldsmyndin Saw II 
var hrist fram ári síðar og nú er 
hann mættur þriðja árið í röð í Saw 
III.

Jigsaw er á síðasta snúningi að 
þessu sinni og bíður dauðans undir-
lagður af krabbameini. Krankleik-
inn hindrar hann þó ekki í því að 
halda illvirkjum sínum áfram þar 
sem Amanda, eitt af fáum fórnar-
lömbum hans sem lifði þrautir hans 
af, hefur gerst lærlingur hans.

Skötuhjúin ræna að þessu sinni 
lækninum Lynn sem fær að halda 
lífi svo lengi sem hún getur haldið 
Jigsaw gangandi en á meðan hún 
framlengir jarðvist sína með því að 
hjúkra illmenninu reynir Jeff, 
annað fórnarlamb, að leysa þraut 
að hætti Jigsaw á öðrum vettvangi. 

Sagað í sama knérunn í þriðja sinn

Snjallir leikstjórar láta sér ekki nægja að láta orðaflaum persóna sinna 
segja áhorfendum alla söguna heldur nota þeir óþrjótandi möguleika 
myndmálsins til þess að gefa vísbendingar, afvegaleiða og segja meira 
um persónurnar en þær gera sjálfar með orðum sínum og athöfnum.

Alfred Hitchcock gerði þetta af mikilli list og það er engin tilviljun 
að enn sé talað um að hann hafi leikið á áhorfendur eins og píanó. Það 
mætti til dæmis skrifa langt mál um notkun Hitchcocks á myndmálinu 
til að hrekkja áhorfendur í Psycho en látum eitt dæmi nægja.

Norman Bates hefur drepið áður en hann hittir Marion Crane og 
slátrar henni í frægasta steypibaði kvikmyndasögunnar. Það kemur þó 
aldrei beinlínis fram í myndinni en Hitchcock kemur því til skila á sinn 
lúmska hátt. Norman er með uppstoppaða fugla upp um alla veggi og 
hefur gaman að því að „stuff birds“ sem þýðir bókstaflega að troða í 
fugla en „bird“ er einnig vel þekkt orð yfir stúlkur í heimalandi 
leikstjórans þannig að Norman er sennilega meira fyrir að troða í … 
Æi, þetta er smekklegra eins og Hitchcock afgreiddi það.

Gægjur eru eitt meginþema Psycho. Myndin hefst á því að mynda-
vélin súmmar inn um glugga þar sem Marion og elskhugi hennar hafa 
nýlokið sér af og áhorfandinn er því engu betri en Norman þegar hann 
fylgist síðar með Marion berhátta sig fyrir sturtuna. Þegar blóðbaðinu 
lýkur starir niðurfallið í sturtubotninum á áhorfandann á meðan það 

tekur við vatnsblönduðu blóði stúlkunnar þangað til 
myndavélin færist yfir á andlit hennar og hún 

starir á okkur dauðum augum eins og uppstopp-
aður fugl á vegg.

Hver myndavélarhreyfing og hver rammi 
góðrar kvikmyndar er útpældur og það ætti 
ekkert að vera innan hans fyrir tilviljun og 
þegar það er haft í huga eru smáatriði eins og 
val persónu á veggskrauti merkingarbær og 
dýpka ánægjuna af áhorfinu. Þá er það líka 

sameiginlegt einkenni á myndum þar sem 
myndmálinu er beitt af leikni að þær 
má horfa á aftur og aftur og aftur. Eins 
og Psycho.

Myrtur fugl í sturtu

Fer alltaf með vasaklút í bíó





Mataráhugi Íslendinga virðist ekki fara dvínandi, ef 
marka má vefsíðuna matseld.is. Hún hefur verið í loft-
inu í um þrjá mánuði, og er þegar komin með yfir 800 
notendur og 500 uppskriftir. „Síðan er eiginlega ekki 
farin af stað. Við höfum ekkert kynnt hana, og það er 
enn verið að vinna í forrituninni,“ sagði Jens Kristjáns-
son, matgæðingurinn á bak við matseld.is. Að sögn 
hans vantaði matreiðsluvef við hans hæfi. „Það er til 
haugur af matarvefjum, en þeir virðast allir vera meira 
og minna reknir af hagsmunaaðilum og gera ekki út á 
þennan almenna notanda. Á matseld.is er enginn sem 
stjórnar. Ég lagfæri stafsetningarvillur og svona, en að 
öðru leyti eru þetta bara notendur að koma sínu á fram-
færi,“ sagði Jens. „Fólk getur gert það sem því hentar: 
birt uppskrift, tekið þátt í umræðum eða skrifað grein 
um eitthvað. Þetta er í raun bara stór matreiðslubók og 
þankagangs-skráningarmaskína,“ sagði hann kátur.

Uppskriftir á vefnum koma úr öllum áttum. Þar má 
meðal annars finna indverskan mat, rússneska fiski-
súpu, afrískan pottrétt, brauðrétti, pottrétti og hvað 
sem hugurinn, eða maginn, girnist og því engin ástæða 
til að festast í sama farinu í matseldinni.

Matreiðslubók á netinu

… að örbylgjuofninn gagnast í margt annað 
en að poppa. Skelltu sítrónunni inn í 15 sek-
úndur og þú uppskerð mun meiri safa þegar 
þú kreistir. Veittu hvítlauki sömu meðferð 
og ysta lagið rennur af honum.

Suður-Afríka hefur vakið mikla athygli fyrir framsækna víngerð 
síðustu tvo áratugina og hefur framrás landsins verið mikil eftir að 
aðskilnaðarstefnan leið undir lok og landið opnaðist fyrir erlendum 
viðskiptum. Höfuðþrúga suður-afrískrar víngerðar er pinotage. Vín úr 
henni eru jafnan djúprauð, kröftug og heit. Sumum finnst þau minna á 
brennt gúmmí, á jákvæðan hátt þó! Pinotage er blendingsþrúga sem 
var búin til fyrir tæpri öld, bræðingur pinot noir og cinsaut. Prófessor 
Abraham Izak Perold gerði tilraunir til að bæta gæði pinot noir 
þrúgunnar á víngarði við Góðrarvonarhöfða árið 1925. Ekki er ljóst 
hverju prófessorinn vildi ná fram, hann skildi engar skýrslur eftir sig. 
Flestir telja að hann hafi verið að reyna að bæta pinot noir þrúguna 
með tilviljunarkenndum hætti því cinsaut er mjög ólík þrúga en hefur 
þá kosti að vera auðræktanleg og sjúkdómalaus. Niðurstaðan var 
óvænt, móðurþrúgurnar eru báðar heldur litlausar en afkvæmið 
pinotage djúprautt. 
Glen Carlou víngerðin, sem David Finlayson stjórnar og viðtal er birt 
við hér á síðunni notar, öfugt við flesta vínframleiðendur Suður-Afríku, 
franskar vínþrúgur en ekki heimaþrúguna pinotage. Ástæðan er sú að 
stofnandinn, Walter Finlayson, lærði sitt fag í Frakklandi og hreifst af 
öllu sem gert er þar í víngerð.
Flestar algengustu vínþrúgur heims eru ræktaðar í Suður-Afríku. 
Lengi var chenin blanc sem heimamenn kalla steen 
mikilvægasta hvíta þrúgan. Gaf yfirleitt af sér ódýr vín 
en hefur verið að ná sér á strik og gerðar hafa verið 
ýmsar athyglisverðar tilraunir sem hafa gefið af sér 
sérstök vín. Stór og mikil chardonnay-vín hafa vakið 
athygli, gjarnan nokkuð eikuð. Vín úr sauvignon blanc 
hafa vakið einna mesta athygli. Þykja einhverjir glæsi-
legustu fulltrúar þeirrar þrúgu utan Evrópu. Fínustu vín 
eru gerð úr cabernet sauvignon, gjarnað blönduð með 
öðrum þrúgum, t.d. upp á klassíska franska mátann 
eins og David Finlayson gerir. Mestu möguleikarnir í 
rauðu vínunum virðast búa í syrah-þrúgunni. Svalari 
héruð geta framleitt syrah nær frönskum stíl, en 
heitari héruð liggja nær áströlsku línunni. 

Ekki bara pinotage

Borðaði impala-antílópu í Afríku

David Finlayson, stjórn-
andi Glen Carlou-víngerð-
arinnar, var á leiðinni á 
Decanter-vínsýninguna í 
London þegar hann hafði 
viðkomu hér á Íslandi fyrir 
skemmstu. Einar Logi Vign-
isson ræddi við hann.

Finlayson virkar við fyrstu kynni 
fremur hlédrægur og fíngerður en 
fljótlega kemur í ljós að undir niðri 
leynist dæmigerður kraftmikill 
Suður-Afríkumaður sem hefur 
sterkar skoðanir á víngerð, efna-
hagsmálum og íþróttum en þetta 
þrennt var fyrirferðarmikið í sam-
tali okkar. 

Hann er fyrrum brimbretta-
kappi en segist í vonlausri þjálfun 
sem er þó ekki vonlausari en svo að 
hann stundar fjallahjólreiðar af 
krafti en sú íþrótt hefur hingað til 
ekki þótt fyrir nema heldur vel 
þjálfað fólk. „Meginástæðan fyrir 
að ég lagði brettinu er sú að ég á 
tvö lítil börn og þetta er heldur 
hættulegt sport. Svo spilar inn í að 
maður verður að vera alveg í topp-
æfingu til að ráða við stærstu öld-
urnar og það var farið að fara í 
taugarnar á mér að ég réði ekki við 
það sama og í gamla daga. Þannig 
að ég læt hjólreiðar og veiði duga 
og er alveg hættur að keppa. Ég 
ætla að koma aftur til Íslands næsta 
sumar og fara í lax. Faðir minn var 
grænn af öfund þegar ég sagði 
honum að ég væri á leið hingað og 
spurði mig hvort ég gerði mér 
minnstu grein fyrir því hversu 
stórkostlegar árnar á Íslandi væru. 

Árnar í Suður-Afríku eru flestar 
minni en hér á landi og erfitt að 
komast að þeim. Þær eru ekki eins 
miklar fiskiár og þið búið yfir en á 
móti kemur að náttúran er stór-
brotin og mikið ævintýri að koma 
sér á bestu veiðistaðina. Oft förum 
við á kajak eða hjólabátum og synd-
um svo síðasta spölinn. Stundum 
mæta veiðimönnum hlébarðar og 
aðrar skepnur sem þú vilt helst 
ekki hitta þegar hættulegasta vopn-
ið sem þú ert með er flugustöng!“ 

Glen Carlou víngerðin var stofnuð 
árið 1985 af Walter Finlayson 
föður Davids. Hann hafði starfað 
sem víngerðarmaður hjá bestu 
vínframleiðendum Suður-Afríku 
en lært víngerð í Frakklandi og 
frönsk áhrif eru áberandi í vín-
gerðinni. Nafn fyrirtækisins er 
fengið úr nöfnum dætra Walters, 
en þær heita Lena, Carol og Lou-
ise.  Syninum David var hins vegar 
fljótlega falið að stjórna víngerð-
inni en hann hafði menntað sig í 
víngerð í háskóla í Suður-Afríku 
en jafnframt dvalið langdvölum í 
Bordeaux og í Ástralíu hjá Peter 
Lehmann.

„Það er ótengt núverandi eign-
arhaldi að ég fór til Lehmanns,“ 
segir David en Hess Group á bæði 
Glen Carlou og Peter Lehmann í 
dag. „Faðir minn hitti Peter fyrst 
á áttunda áratugnum og mikill vin-
skapur tókst með fjölskyldum 
okkar. Peter er alveg rosaleg týpa, 
dæmigerður Ástrali sem virkar 
hrjúfur en er með risastórt hjarta. 
Hann lét mig vinna alveg svaka-
lega mikið, 16 tíma á dag í fjóra 
mánuði en ég lærði gríðarlega 
mikið hjá honum. Ástralski stíll-
inn í víngerð er ansi tæknilegur á 
meðan franski stíllinn er tilfinn-

ingalegur þar sem sagan og hefð-
irnar ráða för. Það var því 
skemmtilegt fyrir mig að kynnast 
þessum tveimur ólíku hefðum og 
ég hef reynt að taka það besta úr 
hvorum stílnum í víngerð okkar.“

„Efnahagslífið gengur vel og nýja 
svarta millistéttin sem ekki var til 
áður er drifkraftur samfélagsins. 
Hún er mikilvæg fyrir okkur vín-
framleiðendur því áður höfðum 
við fjórar milljónir hvítra sem 
drukku vín en nú hafa 44 milljónir 
svartra bæst við og mikið af fólk-
inu er vel menntað. Við glímum 
auðvitað við ýmsa erfiðleika, mis-
skiptingin er enn þá gríðarleg og 
fátæktin yfirþyrmandi sumstaðar. 

En framtíðin er björt og knatt-
spyrnuáhugamenn þurfa ekki að 
hafa áhyggjur af því að HM 2010 
klikki. Allt er á fullu í uppbygg-
ingu og Þjóðverjarnir sem skipu-
lögðu keppnina sl. sumar eru 
mættir niður eftir til að klára 
þetta með okkur. Það eina sem ég 
hef áhyggjur af er hvernig okkur 
mun ganga að taka á móti öllum 
þeim ferðamönnum sem koma á 
keppnina. Flugfélögin þurfa að 
endurskipuleggja sig og auka þarf 
gistirými.“

Björt framtíð í Suður-Afríku





Hollywood hefur aldrei 
verið þekkt fyrir að ala af 
sér löng og farsæl hjóna-
bönd því flest stjörnuhjóna-
bönd enda í skilnaði fyrr en 
seinna. 

Nokkur hjónabönd skera sig úr að 
því leyti að hafa ekki enst árið. 
Margir segja að fyrsta árið í hjóna-
bandi sé eins og að svífa á bleiku 
skýi en það á aldeilis ekki við um 
neðangreind pör. Hvort það sé í 
tísku í Hollywood er ekki gott að 
segja en stjörnunum virðist vera 
mikið í mun að gifta sig og eru svo 
enn fljótari að skilja. 

Þriggja ára krísan í hjónaböndum 
er vel þekkt og eru það mörg 
hjónabönd sem ganga í gengum 
erfiðleika þá en í Hollywood þekk-
ist þessi sama krísa sem fjögurra 
mánaða krísan. Tvö þekkt hjóna-
bönd hafa nú liðið undir lok eftir 
einungis fjögurra mánaða líftíma. 
Óvænt hjónaband leikkonunnar 
Renee Zellweger og kántrísöngv-
arans Kenny Chesney entist aðeins 
í fjóra mánuði en
parið þekktist 
ekki lengi áður 
en það ákvað að 
ganga í það heil-
aga. Það er ein-
mitt annað dæmi 
um hjónabönd í 
Hollywood, oftar 
en ekki er 
hugmyndin
um hjóna-
bandið ekki 
vandlega
úthugsuð áður 
en hún er fram-
kvæmd.

Seinni parið 
eru Kid Rock og 
Pamela Ander-
son sem sóttu um 
skilnað fyrir 
stuttu. Parið gifti 

sig á fjórum mismunandi stöðum í 
sumar en ástin kulnaði hjá þeim 
fjórum mánuðum síðar og hafa 
þau nú sótt um skilnað hvort frá 
öðru.

Stallsystur Pamelu Anderson, Car-
men Electra hefur einnig sett sitt 
mark á hjónabandssögu í Holly-
wood. Hún giftist körfuboltakapp-
anum Dennis Rodman árið 1998 en 
hjónabandssælan entist ekki leng-
ur en í tíu daga. Þá sótti Electra 
um skilnað og bar fyrir sig „óvið-
unandi ágreining“ sem ástæðu 
skilnaðarins. Það er ein algeng-
asta afsökunin í Hollywood fyrir 
hjónabandslokum og notar fólk og 
fjölmiðlar þessi orð óspart.

Poppprinsessan Britney Spears á 
metið í stysta hjónabandi sögunn-
ar. Hún giftist æskuvini sínum 
Jason Alexander í Las Vegas en 
segir sjálf að hún hafi verið í „ann-
arlegu ástandi“ það kvöld. Hjóna-
bandið entist í 55 klukkutíma og 
Spears hefur því ekki beðið lengi 
eftir að láta ógilda hjónabandið 
eftir brúðkaupsnóttina. Ekki 
fylgdi sögunni hvað vininum Jason 
Alexander fannst um málið en 
hann fékk sína 15 mínútna frægð á 
meðan málið gekk yfir í fjölmiðl-
um.

Spears er nú búin að skilja í 
annað skiptið á ævinni en hjóna-
band hennar og Kevin Federline 
entist í tvö ár. Það er því spurn-
ing hvernig henni gengur næst. 

Allt er þegar þrennt er, ekki 
satt?

Stutt og laggott í Hollywood

 Jennifer Lopez og Chris Judd
Giftu sig árið 2001 og hjónaband-
ið entist í níu mánuði.

 Drew Barrymore og Tom 
Green
Hjónabandssæla þeirra tveggja 
entist ekki lengur en í fimm mán-
uði.

 Colin Farrell og Amelia Warn-
er
Giftust árið 2001 en allt kom 
fyrir ekki og þau skildu fjórum 
mánuðum síðar.

 Nicolas Cage og Lisa Marie 
Presley
Líftími þessa hjónabands var 
ekki lengur en þrír og hálfur 
mánuður.

Önnur stutt hjónabönd

Skilnaður leikarans Christian Slat-
er við sjónvarpsframleiðandann 
Ryan Haddon er genginn í gegn. 
Hjónin fyrrverandi, sem giftust á 
Valentínusardaginn árið 2000, 
skildu að borði og sæng í janúar á 
síðasta ári vegna óviðunandi 
ágreinings.

Slater, sem hefur m.a. leikið í 
True Romance og Broken Arrow, á 
tvö börn með Haddon. Ekki er víst 
hvort hann fái sameiginlegt for-
ræði yfir þeim eins og hann hefur 
óskað eftir.

Slater skilur 
við Haddon

Framleiðandinn Mark Burnett, 
sem hefur sent frá sér raunveru-
leikaþætti á borð við Survivor, 

Rock Star: 
Supernova og 
The Apprentice 
hefur trúlofast 
leikkonunni
Roma Downey.

Burnett bað 
hennar um 
þakkargjörðar-
hátíðina í Mex-
íkó og ætla þau 
sér að giftast á 
næsta ári. Þau 
eru 46 ára og 
eiga bæði börn 
úr fyrri hjóna-
böndum. Bur-

nett á tvo syni og Downey, sem 
hefur leikið í þáttunum Touched 
By an Angel, á eina dóttur.

Trúlofaðist 
leikkonu

Nicole Richie hefur nú rekið góð-
vinkonu sína og 

stjörnustílistann
Rachel Zoe og 
hefur ásakað 
hana um að ýta 
undir átröskun 
hjá viðskipta-
vinum sínum. 
Richie gefur 
þetta út á 
heimasíðu
sinni þar sem 

hún talar um að Zoe sé svo illa 
haldin af átröskun sjálf að hún 
reyni eftir bestu getu að 
hafa áhrif á alla í kring-
um sig. „Rachel er með 
sérstakar pillur sem 
hún dreifir til við-
skiptavina sinna sem 
hjálpar þeim að verða 
óeðlilega léttar,“ segir 
Richie en hún hefur 
grennst mikið síð-
ustu ár og verið ásök-
uð í fjölmiðlum um að 
vera haldin átröskun. 

Stjarna Zoe hefur risið 
hátt síðustu ár og er hún einn 
eftirsóttasti stílisti í Holly-
wood í dag. Meðal við-
skiptavina Rachel Zoe eru 

Lindsay Lohan, Mischa Barton og 
Kate Bosworth en þær hafa allar 

grennst óeðlilega mikið upp á 
síðkastið sem ýtir enn frekar 

undir ásakanir Nicole Rich-
ie á hendur Zoe. Zoe hefur 
neitað alfarið fyrir allt 

saman og segir að Richie 
og hún skilji í góðu og 
ætli að halda áfram að 
vera góðar vinkonur. 

Rak stílistann fyrir að ýta undir átröskun

Stökksteikt andarbringa með volgri andarlifur,
mangó og sætum kartöflum í súrsaðri plómusósu



Hellmanns Majones er fyrsta flokks majónes sem laðar 

fram það besta í matargerðinni. Flauelsmjúk áferð, besta 

hráefni og ósvikin bragðgæði gera það ómissandi á 

samlokur, í salöt og hverskonar aðra matargerð.

Hellmann’s gerir samlokuna betri
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„Við verðum með sérþjálfaða 
öryggisverði sem gæta stjarnanna 
og kannski ekki hvað síst Stradi-
varius-fiðlunnar sem Hjörleifur 
Valsson spilar á enda metin á nokkr-
ar milljónir,“ segir Samúel Kristj-
ánsson hjá Frost. Fyrirtækið hefur 
veg og vanda af einhverjum stærstu 
tónleikum Íslands-
sögunnar, Frost-
rósir: Evrópskar 
Dívur en þeir 
verða í Laugar-
dalshöllinni laug-
ardaginn 5. desem-
ber. Í engu verður 
sparað þegar þær 
Petula Clark og Sissel 

Kyrkjebo stíga á sviðið ásamt 
fjölda annarra söngkvenna því hátt 
í fimm hundruð starfsmenn koma 
að þessum tónleikum á einn eða 
annan hátt. Samúel hefur verið á 
fleygiferð að undanförnu enda 
syngja sumar stjörnurnar ekki í 
hvaða míkrafóna sem er og þá þarf 
að útvega. „Gríska söngkonan 
Eleftheria Arvanitaki hefur kannski 
gert hvað mestu kröfurnar enda er 
hún ef til vill langvinsælust af þeim 

öllum þótt við 
Íslendingar

könnumst ekki mikið 
við hana,“ segir Samúel.

Kostnaðurinn við tónleikana er 
gríðarlegur og nemur veltan í 
kringum verkefnið um hundrað 
milljónir. „Sviðsetningin ein kostar 
í kringum þrjátíu milljónir enda 
verður þetta að standast alþjóðleg 
gæði hvað umgjörð varðar,“ segir 
Samúel en dívurnar syngja síðan í 
sérstakri sjónvarpsútsendingu frá 
Hallgrímskirkju sem verður sýnd 
til fjölda Evrópulanda.

Sérþarfir stjarn-
anna og stíf gæsla

Nú hafa Pamela Anderson og Kid 
Rock ákveðið að fara hvort í sína 
áttina eftir aðeins fjögurra mán-
aða hjónaband. Þær sögur ganga 
nú fjöllunum hærra í Hollywood 
að ástæða skilnaðarins hafi verið 
hlutverk Pamelu í kvikmyndinni 
um sjónvarpsmanninn Borat sem 
nýtur mikilla vinsælda meðal 
áhorfenda.
Í kvikmyndinni á Borat að vera 
yfir sig ástfanginn af Pamelu og 
vill kvænast henni. 

Kid Rock líkaði ekki hlutverk 
Pamelu og kallaði hana öllum 
illum nöfnum eftir að hafa séð 
myndina og fannst spúsa sín 
greinilega bera sig of mikið í 
myndinni. Pamela fékk nóg en 
þetta var víst ekki fyrsta reiði-

kast Kid Rock gegn henni og á 
hann víst erfitt með að stjórna 
skapi sínu.

Borat ástæða skilnaðarins

Tónlistarkonan Fabúla hélt útgáfutónleika í Tjarnarbíói á 
dögunum ásamt hljómsveit sinni. Fluttu þau efni af nýút-
kominni plötu, Dusk, við góðar undirtektir. 

Með Fabúlu á tónleikunum voru Birkir Rafn Gíslason á 
gítar, Jökull Jörgensen á bassa, Sigtryggur Baldursson á 
trommur og slagverk og Ingunn Halldórsdóttir á selló. Plat-
an Dusk einkennist af „melankólskri leikgleði“ og ríkti sá 
andi í Tjarnarbíói þetta föstudagskvöld.

Falleg útgáfugleði hjá 
Fabúlu í Tjarnarbíói
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Rapparinn Snoop Dogg var hand-
tekinn fyrir að hafa í fórum sínum 
byssu og eiturlyf er hann yfirgaf 
upptökuver NBC-sjónvarpsstöðv-
arinnar þar sem hann hafði komið 
fram í kvöldþætti Jay Leno.

Snoop, sem heitir réttu nafni 
Calvin Broadus, og tveir félagar 
hans voru handteknir eftir að leit 
hafði verið gerð á heimili hans og 
bíl.

Snoop, sem hélt tónleika í Egils-
höll í fyrra, þarf að mæta fyrir 
dómstólum hinn 12. desember 
vegna málsins. Hann þarf að gera 
slíkt hið sama 4. desember eftir að 
hann var handtekinn 27. septemb-
er fyrir að hafa í fórum sínum 
hættulega kylfu á John Wayne-
flugvellinum í Bandaríkjunum.

Handtekinn 
með eiturlyf

Safn tileinkað sænsku hljómsveit-
inni ABBA verður opnað í mið-
borg Stokkhólms árið 2008. Þar 
verða til sýnis föt og hljóðfæri 
sem sveitin notaði á farsælum 
ferli sínum, auk verðlauna, hand-
skrifaðra laga og texta. Einnig 
verður þar hljóðver þar sem gest-
ir geta tekið upp sín eigin ABBA-
lög.

Aðstandendur safnsins fengu 
hugmyndina eftir að hafa kynnt 
sér Bítlasafnið í London. Það tók 
þá aftur á móti næstum tvö ár að 
sannfæra fyrrum meðlimi sveit-
arinnar, þau Benny Anderson, 
Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskog 
og Anni-Frid Lyngstad, um að 
safnið væri góð hugmynd. „Það er 
gaman að einhver vilji notast við 
tónlistarferil okkar á þennan 
hátt,“ sagði ABBA í yfirlýsingu 
sinni. ABBA hefur selt yfir 370 
milljónir platna. Jafnframt hafa 
yfir 27 milljónir séð söngleikinn 
Mamma Mia! sem þeir Björn og 
Benny sömdu saman.

ABBA-safn í 
Svíþjóð

Ásgeir Davíðsson á Gold-
finger hefur gefið út 
dagatal með myndum af 
súludansmeyjum staðarins 
sjötta árið í röð. Hann segir 
það ekki markmiðið að 
stúlkurnar sýni allt á mynd-
unum, það geri þær bara á 
Goldfinger.

„Ég hef nú sagt það áður að þetta er 
jólagjöf mín til íslenskra sjómanna 
enda eru þeir uppáhaldsmennirnir 
mínir og ég vil helst koma þessu í 
hvert einasta skip,“ segir Ásgeir 
Þór Davíðsson, eigandi súlustaðar-
ins Goldfinger, um dagatal fyrir 
árið 2007 sem hann gaf út nýlega.

Dagatalið er það sjötta sem 
Geiri sendir frá sér og að venju 
skartar það myndum af stúlkum 
sem stíga súludans á Goldfinger.

Geiri segir dansmeyjarnar sjá 
sér hag í því að sitja fyrir í dagatal-
inu, ekki síst þar sem þær fá mynd-
irnar af sér brenndar á geisladiska 
og noti þær þegar þær sækja um 
vinnu á öðrum álíka klúbbum úti í 
hinum stóra heimi.

„Stelpan sem er á forsíðunni 
hefur dansað hjá mér af og til síð-
ustu sex ár og það ætti að segja sína 
sögu um hvað stúlkunum finnst 
gott að vinna hjá mér,“ segir Geiri 
og bætir því við að dagatalið 
fái alltaf jafn góðar viðtökur.

„Ég prenta það alltaf í 
5.000 eintökum í fyrsta versi 
og það hefur komið fyrir að 
þegar líður á árið þurfi að 
prenta meira þannig að yfir-
leitt fer þetta í 7.000 ein-

tökum. Einu lætin sem ég 
man eftir í kringum þetta 
voru þegar það var fárast 
yfir því að vélskólanemar 
báru það út fyrir mig. Ég 
skil nú ekki alveg hver 

munurinn er á því að fá 
fólk sem komið er 

yfir tvítugt til að 
bera almanak-

ið út eða 
biðja það 
um að leiða 
sig niður 

Laugaveginn í Gay Pride-göngunni. 
Ég átta mig ekki alveg á hvar sið-
ferðiskenndin liggur í þessu en mér 
finnst þetta allt eiga rétt á sér.“

Stúlkurnar eru fáklæddar í 
dagatalinu og eitthvað er um að 
myndirnar þyki full siðprúðar 
miðað við þá starfsemi sem alman-
akinu er ætlað að vekja athygli á en 
Geiri á skýringar á því. „Ég fer 
ekki að sýna allt á almanakinu enda 
er ætlast til þess að menn komi svo 
hingað upp eftir til að fá að sjá allt.“

Geiri gefur sjómönnum jólagjöf
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PULSE        kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 5.30, 8.30 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT      kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
MÝRIN      kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

PULSE  kl. 8 B.I. 16 ÁRA

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4 og 6
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA

OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 8*
BORAT   kl. 6 og 10* B.I. 12 ÁRA
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

- V.J.V. TOPP5.IS

- BLAÐIÐ

"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"

S.V. MBL

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ 
UPPHAFI..."

Þ.Þ. FBL

M.M.J. kvikmyndir.com

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM 
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

75þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

besta mynd, besti leikari, besti 
leikstjórinn, besti aukaleikarinn 
og besta tónlistin (Mugison)

5 edduverðlaun

Þegar ég fékk plötu Bríetar Sunnu 
í hendurnar hugsaði ég með mér 
að hér væri komin enn ein Ædol-
platan, hrikalega ófrumleg um-
slagsmynd sagði allt sem segja 
þurfti. Ég leit aftan á plötuna og 
skoðaði lagalistann. „Nohh, þeir 
hafa ákveðið að treysta á ábreiðu-
lögin, greinilegt að frumsömdu 
lögin hafa ekki verið að gera sig,“ 
hugsaði ég með mér. Leit síðan á 
það hverjir íslenskuðu lögin og 
mér til nákvæmlega engrar furðu 
voru það Stefán Hilmarsson, Einar 
Bárðarson og Kristján Hreinsson. 
Leit inn í umslagið til þess að 
athuga hvort þér/mér/hér-rím 
væri ekki örugglega að finna í 
textum Einars. Júbb, í báðum lög-
unum hans. Einar klikkar ekki.

Ég skoðaði betur lögin og þótt-
ist þekkja að hér væru á ferðinni 
tónmild kántrílög enda hafði Bríet 
oft lýst yfir ást sinni á slíkum 
lögum í Ædolinu. Af fyrri reynslu 
þóttist ég samt vita að hér myndi 

ekki kveða við nýjan tón. Ædol-
diskarnir hafa hingað til ein-
kennst af ófrumleika, einsleitum 
útsetningum, fljótfærni og gríð-
arlegri hræðslu við að taka 
áhættu. Því ætti þessi plata Brí-
etar Sunnu að vera eitthvað öðru-
vísi en hinar?

Eitt var ég líka viss um; 
frammistaða Bríetar átti eftir að 
vera hin fínasta enda ágæt söng-
kona þar á ferð. Á listanum yfir 
þá sem komu að upptöku plötunn-
ar var ég líka viss um að engan 
viðvaningsbrag mætti finna á 
plötunni. En það er einfaldlega 
ekki nóg að tónlist sé fagmann-
lega gerð. Það þarf einfaldlega 
svo miklu miklu miklu miklu 
meira, allavega til þess að tónlist 
geti talist góð. Ég endaði samt að 
sjálfsögðu á því að hlusta á grip-
inn almennilega en því miður, og 
ég endurtek: því miður, reyndust 
áhyggjur mínar um ágæti plöt-
unnar á rökum reistar. 

Fagmennska er ekki nóg!

Breska stúlknasveitin Girls Aloud 
einbeitir sér nú að því að fylgja 
nýju plötunni sinni úr hlaði. Í því 
skyni ákváðu stúlkurnar að fara 
með upptökulið upp á arminn í tvö 
hús sem bæði eru víðfræg fyrir 
reimleika, og fara þar í andaglas. 
Ein þeirra, Nadine Coyle, þver-
neitaði þó að taka þátt í ævintýr-

inu og kvaðst vera allt of hrædd 
við slíka hluti. Hinar fjórar stúlk-
urnar héldu galvaskar af stað í 
fylgd Yvette Fielding, sem stjórn-
ar þættinum Most Haunted. Til-
raunin fór þó ekki betur en svo að 
Nicola Roberts flúði tökustað og 
Cheryl Tweedy og Kimberley 
Walsh grétu hvor í kapp við aðra. 
Cheryl sagði lífsreynsluna hafa 
verið hræðilega, hún hafi öskrað 
og grátið til skiptis. Kimberley, 
sem kvaðst vera tortryggnasta 
stúlkan í  hópnum, sagðist hins 
vegar hafa öðlast trú á drauga og 
önnur slík fyrirbæri. Miðað við 
áhrifin sem tilraunin hafði á 
hljómsveitarmeðlimi verður því 
forvitnilegt að sjá hvort hún mun 
hrista upp í plötusölunni.

Kynna plötu með 
draugaveiðum Hinn 15 ára gamli Daníel 

Alvin sigraði í rímnaflæði-
keppni Miðbergs um síðustu 
helgi. Hann þótti skrefi á 
undan jafnöldrum sínum í 
textagerð og flutningi.

„Ég er mjög sáttur, ætla fagna 
þessu með að fara út að borða á 
Ruby Tuesday,“ segir Daníel Alvin 
Haraldsson sem gerði sér lítið 
fyrir og vann rímnaflæðikeppni 
Miðbergs sem haldin var síðasta 
föstudag. Af þeim tæplega tíu sem 
tóku þátt þótti Daníel bera af með 
lagi sínu „Skrímslið og reiðin“, en 
dómnefnd var sammála því að 
Daníel væri skrefi á undan jafn-
öldrum sínum hvað varðar texta-
gerð og flutning. 

Í laginu fæst Daníel ekki við 
neitt smámál, en það er tilhugalíf-
ið, þá sérstaklega ástarsorgin sem 
er til umfjöllunar. „Ég var ekki 
búinn að æfa mig mikið, en undir-
spilið fékk ég aðeins þremur 
dögum fyrir keppni og þá þurfti 
ég að spýta í lófana,“ segir hann. Í 
verðlaun voru 15 þúsund krónur, 
MP3 spilari og nýútkominn geisla-
diskur rapparans Bents, sem Dan-
íel metur mikið. Sjálfur hefur 
hann tekið upp fjögur lög, sigur-
lagið ekki þar með talið, en lögin 
er ekki hægt að nálgast að svo 
stöddu, „en eru væntanleg á 
myspace“.

Daníel Alvin kýs að láta kalla 
sig Danna A þegar hann er við 
hljóðnemann og neitar öllum 
tengslum við rapparann Sesar A. 

Hann er 15 ára gamall og nemur 
við Engjaskóla í Grafarvogi. Hann 
fæddist á Íslandi, en fjórum árum 
ævinnar eyddi hann í Kaliforníu 
og Hawaii ásamt fjölskyldu sinni. 
Hann segist staðráðinn í að fara í 

framhaldsskóla á næsta ári en 
hefur enn ekki ákveðið hvert för-
inni skal heitið, en það skal vera 
skóli sem tekur vel á móti upp-
rennandi rappstjörnum og skáld-
um.

Rappstjarna framtíðarinnar

V
in

n
in

g
ar

 v
er

ð
a 

af
h

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d

. K
ó

p
av

o
g

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð
 t

ak
a 

þ
át

t 
er

tu
 k

o
m

in
n

 í 
SM

S 
kl

ú
b

b.
 9

9 
kr

/s
ke

yt
ið

.



Munið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI

(síðastikossinn) ( (

( (HINIR

RÁFÖLLNUF(flugstrákar)

Tim Allen Martin Short

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BÖRN kl. 7 B.i.12

NATIVITY STORY kl. 8  B.i.6

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

MÝRIN kl. 5:50-7-9 B.i. 12

SCANNER DARKLY kl. 10:15 B.i.16

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

HAGATORGI • S. 530 1919

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

Býður áskrifendum sínum
á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni 

í bíó1fyrir2
SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

CASINO ROYALE kl. 4:30 – 7:30 – 10:30 B.i.14

CASINO ROYALE VIP kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

FLY BOYS kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 7:30 - 10:30 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 B.i. 12

SANTA CLAUSE 3 kl. 5:50 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 8 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

ADRIFT kl. 10:10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

CASINO ROYALE kl.  7 - 10 B.i. 12

FLYBOYS kl. 10:10 B.i. 12

THE GRUDGE 2 kl. 8 - 10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 - 10 Leyfð

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.
ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

Þorir þú aftur ?

- Ítölsk kvikmyndahátíð -  
23. nóv - 3. des.Sýningartímar

Gegn framvísun miða sem var framan 
á Mogganum á laugardaginn

Nú er komið að framhaldi  bölvunarinnar

Posto dell’anima, Il (staður sálarinnar) kl. 5:50 og 10:10
FATE COME NOI  (gerið eins og við) kl. 10:10

DA ZERO A DIECI  (frá einum upp í tíu)
itölsk kvikmyndahátíð kl  6

MIRACOLO, IL  (kraftaverkið) kl. 8

Forsýnd í kvöld

Munið
afsláttinn

Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns 
hefur verið dugleg við að prófa 
nýja hluti á undanförnum árum. 
Hún samdi lög við söngleikinn Sól 
og Mána sem var fluttur í Borgar-
leikhúsinu, spilaði með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og næst var 
röðin komin að tónleikum með 
Gospelkór Reykjavíkur. 

Sumir hafa undrast þessa nýj-
ungagirni Sálarinnar en það er vel 
skiljanlegt þegar hljómsveit sem 
hefur starfað svo lengi leiti nýrra 
leiða til að halda sér og aðdáend-
um sínum á tánum.

Á gospeltónleikunum í Laugar-
dalshöll spiluðu hvítklæddir Sálar-
liðar flest af sínum þekktustu ást-
arlögum með aðstoð Gospelkórsins, 
stjórnanda hans Óskars Einarsson-
ar, og fjögurra aðstoðarhljóðfæra-
leikara. Lagt var upp með að flytja 
texta þar sem kærleikurinn væri í 
fyrirrúmi enda kórinn þekktur 
fyrir trúarlegan söng sinn. 

Lög á borð við Ekkert breytir 

því, Getur verið?, Hjá þér, Lestin 
er að fara, Þú fullkomnar mig, 
Svarið er já og Aldrei liðið betur 
fengu öll að hljóma á sinn ómþýða 
hátt á tónleikunum sem heppnuð-
ust afar vel. Fékk kórinn sérstak-
lega vel að njóta sín í fyrstnefnda 
laginu. Þannig eru flest lögin á 
plötunni fín þó svo að inn á milli 
leynist lakari lög á borð við Sól um 
nótt og Flæði.

Það fer Sálinni betur að spila 
með Gospelkórnum heldur en Sin-
fóníuhljómsveitinni enda á sveitin 
uppruna sinn í sálartónlist sem 
hefur jafnan átt góða samleið með 
gospeli. Þó svo að sinfóníutónleik-
arnir hafi verið ágætlega heppn-
aðir virðist sveitin finna sig betur 
með kórnum og innlifunin og létt-
leikinn virðast meiri. Minna gos-
peltónleikarnir þannig meira á hin 
hefðbundnu Sálarböll sem sveitin 
er svo þekkt fyrir. 

Ómþýður kærleikur

KK, Pétur Ben, Reykjavík! og Orig-
inal Melody koma fram á tónleik-
um í kvöld sem er lokahnykkur 
átaksins „Nóvember gegn nauðg-
unum“ sem Jafningjafræðsla Hins 
hússins hefur staðið fyrir.

Ösp Árnadóttir hjá Jafningja-
fræðslunni segir að átakið hafi 
gengið vonum framar. Sjö skólar 
hafa verið heimsóttir og hefur 
fræðslan ýmsist verið á sal eða inni 
í lífsleikni- eða félagsfræðitímum. 
„Fólk hefur svolítið skekkta mynd 
af því hvernig þetta er. Það heldur 
að flestar nauðganir séu þannig að 
það sé setið fyrir stelpum og ráðist 
á þær. Það er bara í 10% tilfella.“ 
Hún bætir því við að staðreyndin 
sé sú að í 70% tilfella þekkja fórn-
arlömb nauðgunarinnar þann sem 
fremur glæpinn.

Að sögn Aspar skellir fólk oft 
skuldinni á stelpurnar sjálfar sem 
lenda í nauðguninni og kenna m.a. 
klæðaburði um hvernig fór fyrir 
þeim, að þær hafi kallað nauðgun-
ina yfir sig. „Það voru líka margir 
að segja reynslusögur af einhverj-

um frænda eða vinum sem stelpa 
hefði sagt að hefði nauðgað sér. 
Það er eins og það sé algengt en 
samt er það bara í 1,5% tilfella 
þannig. Það er eins oft og fólk sem 
lýgur um að hafa lent í bílslysi til 
að fá út úr tryggingunum. Samt er 
það aldrei dregið í efa.“

Styrktartónleikarnir fara fram í 
Ráðhúsi Reykjavíkur og standa 
þeir yfir frá 20 til 22. Aðgangseyrir 
er enginn en fólk getur lagt frjáls 
framlög í kassa til styrktar Stíga-
mótum.

Barist gegn nauðgunum
Söngkonan Courtney Love ætlar 
að taka yfir útvarpsstöðina BBC 6 
í einn dag, hinn 11. desember 
næstkomandi.

Þar mun hún spila uppáhalds-
lögin sín og ræða um hvernig hún 
hitti eiginmann sinn Kurt heitinn 
Cobain, söngvara Nirvana. Meðal 
annars mun hún spila sjaldheyrð 
lög bæði með Nirvana og hljóm-
sveit sinni Hole.

Love segist þegar hafa valið 
helling af lögum frá sjöunda ára-
tugnum, þar á meðal lög Bítlanna 
og Elvis Presley. Einnig mun hún 
spila lög eftir New Order, REM og 
The Bangles. „Ég vil að fólk læri 
eitthvað nýtt,“ sagði hún. „Ég hef 
búið til lista og hef skoðað hann 
vel og vandlega. Ég komst að því 
að ég lifi í fortíðinni.“

Love mun einnig fjalla um 
nýbylgjuna í Liverpool þar sem 
Love átti samskipti við listamenn 
eins og Julian Cope og Echo and 
the Bunnymen snemma á níunda 
áratugnum.

Oasis og Moby munu einnig 
taka yfir útvarpsstöðina BBC 6 í 
einn dag í næsta mánuði.

Allt í öllu á BBC 6

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA SBF Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA9
HVER
VINNUR!
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 Um helgina verða 
staddir hér á landi fulltrúar frá 
knattspyrnuskóla Man. Utd en 
þeir eru hingað komnir í þeim 
tilgangi að kynna starfsemi 
skólans og hugmyndafræði hans.

Af þessu tilefni verður efnt til 
kynningarfundar um starf og 
stefnu skólans. Einnig verða 
haldnar æfingar þar sem taka 
þátt ungar stúlkur og ungir piltar 
frá íslenskum liðum.

Kynningarfundurinn verður 
haldinn kl. 10 á laugardagsmorg-
un á Grand hóteli og er aðgangur 
ókeypis. Klukkan 13 sama dag 
verður síðan æfing í Risanum í 
Hafnarfirði og önnur æfing er á 
sama tíma og á sama stað daginn 
eftir.

Nánari upplýsingar um 
námskeiðið veitir Lúðvík 
Arnarson á tölvupóstfanginu 
ludvik@uu.is

Kynning um 
helgina

Eggert Magnússon, 
formaður KSÍ og tilvonandi 
stjórnarformaður West Ham, 
hefur staðfest við breska 
fjölmiðla að hann ætli að flytja til 
London svo að hann geti sinnt 
starfi sínu sem stjórnarformaður 
almennilega.

Eggert staðfesti einnig að hann 
hefði keypt íbúð í London fyrr á 
árinu sem nýtist honum vel núna
þar sem hann hefur búið í London 
undanfarnar sjö vikur.

Þessi tilhögun Eggerts hefur 
vakið nokkra athygli enda hafa 
þeir erlendu fjársýslumenn sem 
hafa keypt ensk félög undanfarin 
ár flestir haldið sig nokkuð fjarri 
félaginu. Til að mynda hefur 
Malcolm Glazer, eigandi Man. 
Utd, aldrei séð leik á Old Trafford 
og Randy Lerner, eigandi Aston 
Villa, hefur ekki heldur séð sitt 
lið spila. 

Keypti íbúð í 
London

 Fréttablaðið hefur á und-
anförnum vikum tekið ítarleg við-
töl við marga af eftirsóttustu 
knattspyrnumönnum landsins síð-
ustu ár. Tilgangur viðtalanna var 
að komast til botns í hinum sér-
staka íslenska leikmannamarkaði 
sem enginn veit mikið um. Ekki 
einu sinni leikmennirnir sjálfir. 
Hvað eru leikmenn að fá í laun? 
Hvaða lið borga best? Hvernig 
samningar eru í boði hjá hverju 
félagi? Hvaða félög brjóta félaga-
skiptareglurnar? Er verið að 
greiða leikmönnum „svart“ og 
hvaða lið á mest af peningum er á 
meðal þeirra spurninga sem 
Fréttablaðið spurði leikmennina 
að.

Fréttablaðið mun alla þessa 
viku birta greinar sem ætlað er að 
varpa ljósi á leikmannamarkað-
inn. Þær upplýsingar sem koma 
fram í greinunum eru alfarið 
fengnar frá leikmönnunum sjálf-
um. Í dag skoðum við stórveldið í 
Vesturbænum, KR.

Það hefur lengi loðað við KR að 
vera það félag sem greiðir leik-
mönnum sínum hvað bestu laun-
in enda hafa margir snjöllustu 
knattspyrnumenn þjóðarinnar 
lagt leið sína í Vesturbæinn.

KR er vissulega að greiða leik-
mönnum ágæt laun en KR er 
aftur á móti að bjóða um margt 
öðruvísi samninga en Valur til 
að mynda sem er aðallega í pen-
ingagreiðslum og engu öðru. 

Leikmenn sem KR er á höttun-
um eftir er boðið meiri fríðindi á 
borð við afnot af bíl og íbúð og 
stundum fylgja líka með í pakkan-
um hlutir á borð við bensínkort.

Það eru ekki mörg ár síðan KR 
stóð frekar höllum fæti fjárhags-
lega en reksturinn gengur betur í 

dag KR er ekki lengur að bjóða 
ofurlaun í hæsta flokki en á móti 
kemur að það eru nokkuð margir 
leikmenn hjá félaginu sem eru 
með góða samninga í kringum 200-
300 þúsund krónur í fastagreiðslu 
á mánuði. KR var í raun að bjóða 
betri samninga fyrir sumarið 2005 
en það gerir í dag. 

KR hefur verið að búa til umgjörð 
í kringum meistaraflokkinn hjá 
sér sem er leikmönnum að skapi. 
Leikmenn virðast líka vera til í að 
leika fyrir Teit Þórðarson. Það ein-
kennir einnig félagið að 
það stendur við sína samn-
inga og enginn 
dráttur
er á 

greiðslum
lengur eftir 
því sem best er 
vitað.

Eitt sterkasta vopn 
KR er að félagið virðist 
eiga auðvelt með að útvega leik-
mönnum atvinnu sem í einhverj-
um tilvikum er framtíðarstarf við-
komandi leikmanns. Fyrir vikið er 

viðkomandi leikmaður ekki á eins 
háum launum hjá félaginu og 
margur heldur. 

Dæmi eru um að leikmenn hjá 
KR hafi fengið tekjutryggingu 
samhliða starfinu sem þýðir að 
leikmaðurinn heldur launum þó 
hann missi vinnuna. Félagið þarf 
þá að bjarga honum um nýtt starf 
og sér til þess að hann haldi sömu 
launum.

KR er með sigurleikjabónus sem 
er í kringum 30-40 þúsund krónur. 
KR er með titlabónus í kringum 
hálfa milljón króna fyrir þá leik-
menn sem eru líklegir til að spila 
mest fyrir liðið. KR býður leik-
mönnum, sem það er í viðræðum 

við, einnig undir-
skriftafé sem 

er allt frá 
hálfri millj-

ón króna.

Það eru ekki mörg félög á Íslandi 
sem eru til í að greiða fyrir leik-
menn hér innanlands en KR er eitt 
þeirra þótt formaður rekstrarfé-

lags KR vilji halda öðru fram.
Þrátt fyrir betri rekstur á síðustu 
árum er ekki allt eins og best verð-
ur á kosið hjá KR. Vesturbæjarlið-
ið er enn að greiða einhverjum 
leikmönnum svart þótt þeim hafi 
farið mjög fækkandi á síðustu 
árum.

Reyndar virðist skipta máli 
hver sér um að semja við leik-
manninn því dæmi er fyrir því að 
stjórnarmaður hafi sagt við leik-
mann að KR væri hætt að greiða 
svart. Nokkru síðar hefur annar 
stjórnarmaður frá félaginu sam-
band við leikmanninn og býður 
honum svartar greiðslur.

Forráðamenn KR hafa einnig gert 
sig seka um að brjóta reglur um 
félagaskipti og úttekt Fréttablaðs-
ins hefur leitt í ljós að Valur og KR 
eru grófust í að setja sig í sam-
band við samningsbundna leik-
menn án leyfis. 

Síðast í sumar hafði KR ólög-
lega samband við samningsbund-
inn leikmann annars félags í byrj-
un ágúst. KR fór reyndar þá leið 
að láta utanaðkomandi aðila hlera 
leikmanninn fyrst. Viðbrögð leik-
mannsins voru jákvæð og þá hafði 
stjórnarmaður í félaginu umsvifa-
laust samband án leyfis félags við-
komandi leikmanns. 

Fyrir ári síðan var félagið ekki 
eins varkárt í samskiptum við 
leikmenn og þá höfðu stjórnar-
menn ólöglega beint samband við 
samningsbundna leikmenn án 
þess að hlera þá á undan.

Á morgun: FH

KR er ekki það félag sem býður bestu samningana. KR hefur nokkuð dregið saman seglin og býður lakari 
samninga í ár en í fyrra. Félagið er ekki hætt að greiða leikmönnum svartar greiðslur þótt þær séu á miklu 
undanhaldi. KR og Valur eru grófust í að hafa samband við samningsbundna leikmenn án leyfis.

Þurfum á stuðningi áhorfenda að halda

 Það fer vel um íslenska 
kvennalandsliðið í handbolta í 
smábænum Valcea í Rúmeníu. 
Íþróttahúsið sem leikirnir í riðlin-
um fara fram í er í rúmlega hundr-
að þúsund manna borg sem heitir 
Valcea og er staðsett í djúpum dal 
Karpatafjallanna en hótelið sem 
íslenska liðið gistir á er í þorpi þar 
rétt fyrir utan og er u.þ.b. hálf-
tíma akstur í íþróttahúsið.

Í þorpinu er fátt um fína drætti 
og þar eru nánast eingöngu hótel, 
sem gera sig út fyrir að vera 
heilsuhótel, með tilheyrandi nudd-
aðstöðu og öðru því um líku. Víða 
má sjá áhrif gamla kommúnista-
ríkisins á svæðinu. Mörg hótel-
anna eru í hálfgerðri niðurníðslu. 
Hótelið sem íslenska liðið er á er 

þó tiltölulega nýtt af nálinni ef 
mið er tekið af öðrum hótelum í 
nágrenninu og ágætlega er hugsað 
um íslensku stelpurnar. Það má 
augljóslega sjá á keyrslunni á 
milli hótelsins og íþróttahússins 
að mikil fátækt er á svæðinu.

Rútan sem keyrir liðið á milli 
staða hefur hingað til gengið undir 
nafninu klakavagninn sökum 
slæmrar miðstöðvar í langferða-
bílnum. Stelpurnar kvörtuðu sáran 
undan kulda fyrstu dagana og 
reynt var eftir fremsta megni að 
biðja bílstjórann um að hækka hit-
ann en án árangurs. 

Það stafaði að öllum líkindum 
af samskiptaörðugleikum, því það 
var sama hvað sagt var, alltaf 
kólnaði meira í bílnum. 

Rúta kvennalandsliðsins kölluð „klakavagninn“



Það var létt yfir 
íslenska kvennalandsliðinu í 
handbolta eftir að liðið vann sigur 
á Adserbaídsjan í fyrsta leiknum 
í undankeppni HM á þriðjudag-
inn. Liðið fékk frí í gær og í dag 
en það er erfitt verkefni fyrir 
höndum á morgun þegar Ísland 
mætir Portúgal.
Stelpurnar tóku fríinu fagnandi 
og eftir leikinn mátti víða sjá 
bros á andlitum þeirra. Ekki síst í 
herbergi þeirra Elísabetar 
Gunnarsdóttur og Hörpu Melsted 
þar sem fram fór hörkuspennandi 
lagakeppni.
Keppnin fór þannig fram að 
Rakel Dögg Bragadóttir sat við 
tölvuna, spilaði lög úr henni og 
hinar stelpurnar áttu að giska á 
hver væri flytjandinn. Það var að 
lokum Ragnhildur Guðmunds-
dóttir sem fór með nokkuð 
öruggan sigur af hólmi enda ansi 
nösk á að giska og greinilega vel 
að sér í tónlistarheiminum.

Spila á spil og 
skemmta sér

 Frákastavélin Ben 
Wallace, sem kom til Chicago 
Bulls frá Detroit Pistons í sumar, 
er búinn að gera allt vitlaust hjá 
félaginu á þeim stutta tíma sem 
hann hefur verið í herbúðum 
félagsins. Nýjasta nýtt er að Wall-
ace braut reglur félagsins vísvit-
andi í leik gegn New York Knicks 
er hann mætti til leiks með ennis-
band sem einhverra hluta vegna 
er bannað hjá Bulls.

Hann var fyrir vikið settur á 
bekkinn. Í næsta leik á eftir mætti 
hann til leiks án ennisbandsins og 
fékk að spila en spilaði ekki vel. Í 
raun hefur Wallace átt í miklum 
erfiðleikum í vetur og hefur ekki 
einu sinni náð tíu fráköstum að 

meðaltali í leik. Vörnin átti að 
styrkjast með komu hans en hún 
hefur verið slakari en síðasta 
vetur það sem af er þessum vetri.

Annars virðist Wallace vera 
með allt á hornum sér og sam-
skipti hans við þjálfara og stjórn-
arformann félagsins hafa ekki 
verið upp á marga fiska. Það er 
margt sem fer í taugarnar á Wall-
ace hjá félaginu og til að mynda 
hefur hann rifist mikið yfir því að 
fá ekki að spila tónlist í búnings-
klefanum fyrir leiki.

Kaldhæðnin í þessu ennis-
bands-máli er sú að Bulls notar 
mynd af Wallace með ennisband í 
auglýsingaskyni fyrir félagið. En 
af hverju ákvað Wallace eiginlega 

að mæta til leiks með ennisbandið 
vitandi að það væri bannað?

„Ég var bara í þannig skapi,“ 
sagði Wallace einfaldlega.

Ben Wallace var í aðalhlutverki 
hjá Chicago Bulls sem vann New 
York Knicks í fyrrinótt, 102-85. Þá 
lék hann í tæpar 40 mínútur, skor-
aði tíu stig og tók tólf fráköst.

Settur á bekkinn fyrir að nota ennisband

Argentínumaðurinn
strunsaði heim á leið um síðustu 
helgi er honum var skipt af velli í 
leik West Ham. Hann bað félaga 
sína síðar afsökunar, sagðist hafa 
verið heitt í hamsi og því hafi 
hann brugðist svo illa við.

Félagar Tevez í West Ham-
liðinu fengu að velja refsingu til 
að leggja á Argentínumanninn og 
þeir ákváðu að hann skyldi mæta 
á næstu æfingar í landsliðstreyju 
Brasilíu. Verður áhugavert að sjá 
hvort hann sættir sig við þá 
refsingu.

Neyddur í 
treyju Brasilíu

 Varnarmennirnir 
Silvinho frá Brasilíu og Giovanni 
Van Bronckhorst hafa ákveðið að 
framlengja samninga sína við 
Evrópumeistara Barcelona til 
ársins 2008 en samningar beggja 
áttu að renna út næsta sumar.

„Það er búið að ganga frá öllu 
og við munum skrifa undir 
pappírana í byrjun desember,“ 
sagði Txiki Begiristain, yfirmað-
ur knattspyrnumála hjá Barce-
lona.

Framlengja 
við Barcelona



 Alþjóðaknattspyrnusam-
bandið, FIFA, upplýsti í gær hvaða 
þrír knattspyrnumenn væru efstir 
í kosningu á besta knattspyrnu-
manni heims. Það eru Brasilíu-
maðurinn Ronaldinho, Ítalinn 
Fabio Cannavaro og svo Frakkinn 
Zinedine Zidane sem stimplaði sig 
út úr knattspyrnuheiminum á eft-
irminnilegan hátt síðasta sumar. 
Það eru þjálfarar og fyrirliðar 
hinna 207 aðildarlanda FIFA sem 
hafa kosningarétt.

Ronaldinho er talinn líklegast-
ur til að hreppa hnossið en með 
hann sem besta mann varð Barce-
lona spænskur meistari og bætti 
síðan um betur með því að vinna 
Meistaradeildina. Ronaldinho 
hefur hlotið þessi verðlaun undan-
farin tvö ár og getur orðið fyrsti 

leikmaðurinn í sögunni til að vinna 
þau þrjú ár í röð.

Það skal þó enginn afskrifa 
Ítalann Cannavaro sem var nýlega 
útnefndur besti leikmaður Evrópu 
en hann varð ítalskur meistari 
með Juventus og síðan heims-
meistari með Ítölum þar sem hann 
lék frábærlega.

Það kemur mörgum á óvart að 
sjá Zidane á meðal þriggja efstu 
en þeir sem kusu hafa greinilega 
getað litið fram hjá skallanum á 
Materazzi þegar þeir gáfu atkvæði 
sitt. Zidane hefur unnið þessa 
nafnbót þrisvar sinnum á ferlin-
um og hann yrði sá fyrsti til að 
hljóta hana fjórum sinnum.

Kjörinu verður lýst 18. desem-
ber næstkomandi í Zürich.

Zidane á meðal 
þriggja bestu

 Argentínski varnarmað-
urinn Gabriel Heinze hjá Man. 
Utd er loksins kominn á fullt 
skrið eftir meiðsli sem hann 
hlaut á HM í sumar. Hann berst 
nú hatrammri baráttu við Frakk-
ann Patrice Evra um vinstri 
bakvarðarstöðuna hjá United og 
finnst það gaman.

„Ég er mjög glaður fyrir 
hönd Evra sem hefur verið að 
leika vel og það er gott fyrir 
liðið. Man. Utd snýst ekki um 
einstaklingana heldur um að ná 
góðum úrslitum og það hefur 
gengið vel í vetur. Það verður 
gaman að berjast um sæti í byrj-
unarliðinu,“ sagði Heinze en 
Frakkinn Mikael Silvestre er 
ekki eins hress enda ekki komist 
í byrjunarlið United síðan í 
september. Hann var ekki í 
leikmannahópnum gegn Chelsea 
og hann er nú orðaður við sölu 

til Spánar.
„Það væri fínt að fara 

þangað. Af hverju ekki? Ég hef 
samt útilokað að fara aftur til 
Frakklands. Ekki af því mér 
líkar ekki við landið heldur 
vegna þess að ég þekki deildina 
þar of vel. Ég væri til í að prófa 
nýja hluti á nýjum stöðum,“ 
sagði Silvestre.

Berst glaður fyrir sæti sínu

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið Húðvörur Spa meðferðir Veitingar Gisting

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is





DHL-deild karla

Iceland Express deild kv.

Enska úrvalsdeildin

UEFA-bikarkeppnin

Forkeppni HM kvenna

Bikarkeppni KKÍ og Lýsingar

Gareth Southgate, 
knattspyrnustjóri Middlesbrough, 
hefur staðfest að hann muni leyfa 
Spánverjanum Gaizka Mendieta 
að yfirgefa herbúðir félagsins í 
janúar. Mendieta hefur verið hjá 
félaginu í þrjú ár og oftar en ekki 
verið meiddur. Fyrir vikið fær 
hann mjög lítið að spila.

„Ég er viss um að maður á 
hans aldri vill vera hjá liði þar 
sem hann fær að spila reglulega,“ 
sagði Southgate um hinn 32 ára 
gamla Spánverja. Athletic Bilbao 
hefur þegar verið orðað við 
miðjumanninn knáa.

Fær að fara frá 
Middlesbrough

 Spænski framherjinn 
Albert Luque segist gjarna vilja 
snúa aftur til heimalandsins en 
hann hefur engan veginn komist í 
takt við enska boltann eftir að 
hann gekk í raðir Newcastle frá 
Deportivo la Coruna fyrir 10 millj-
ónir punda.

Barcelona, Real Madrid, Real 
Betis, Real Mallorca og Bordeaux 
eru öll talin hafa áhuga á Luque og 
nú hefur Villarreal bæst í slaginn.

„Ég veit að Villarreal hefur 
spurst fyrir um mig sem og fleiri 
félög frá Spáni en það er ekki 
komið formlegt tilboð frá neinu 
þessara félaga,“ sagði Luque. 
„Lífið hefur ekki verið mér hlið-
hollt á Englandi. Ég fæ lítið að 
spila og fyrir vikið er ég ekki mjög 
hamingjusamur. Ef tækifærið 
gefst vil ég gjarna snúa aftur til 
Spánar.“

Vill fara aftur til Spánar

 Donovan McNabb, leikstjórn-
andi Philadelphia Eagles, verður 
frá æfingum og keppni næstu 
átta til tólf mánuðina eftir að 
hafa gengist undir aðgerð á hné 
en hann sleit flest sem hægt var 

að slíta í hnénu í leik á dögunum. 
Meiðslin eru gríðarlegt áfall 
fyrir Eagles enda hafði McNabb 
farið á kostum með liðinu í vetur 
en það eygir litla von um árang-
ur án hans.

Hugsanlega frá í heilt ár

 Fram saxaði verulega á 
forskot HK og Vals í DHL-deild 
karla í gærkvöldi með öruggum 
fimm marka sigri á Fylki. Gest-
irnir úr Árbænum fengu að líta 
tvö rauð spjöld í leiknum og eru 
komnir í alvarlega fallbaráttu.

Framarar byrjuðu mun betur í 
gær og komust strax í 7-2 forystu. 
Þrátt fyrir það átti Hlynur Mort-
hens, markvörður Fylkis, sinn 
besta leikkafla í upphafi leiksins 
þar sem hann varði fimm skot. En 
Fylkismenn náðu að nýta sér ein-
beitingarleysi Framarar eftir 
þessa öflugu byrjun og minnkuðu 
muninn í 9-7.  En það reyndist 
aðeins um stundarsakir þar sem 
Framarar gáfu vel í á nýjan leik 
og komust í sex marka forystu 
þegar flautað var til hálfleiks, 17-
11.

Það hafði sitt að segja að Fylk-
ismenn misnotuðu þrjú vítaköst í 
fyrri hálfleiknum sem og að Arn-
ari Þór Sæþórssyni var vikið af 
velli með rauða spjaldið eftir um 
stundarfjórðungsleik. Dómurinn 
kom í kjölfar brots Arnars á Dan-
íel Berg Viktorssyni en Fylkis-
menn mótmæltu dómnum mjög.

Eins og gefur að skilja voru 
Íslandsmeistararnir öflugir í 

sóknarleik sínum og dreifðust 
mörkin vel á milli manna. Harald-
ur Þorvarðarson nýtti sín færi vel 
eins og reyndar fleiri leikmenn 
Fram.

Sigur Framara var aldrei í 
hættu í síðari hálfleik og greini-
legt að Fylkismenn létu mótlætið 
fara í taugarnar á sér. Haukur 
Sigurvinsson fékk að líta rauða 
spjaldið fyrir olnbogaskot og 
Fylkisliðið orðið heldur þunnskip-

að. Niðurstaðan var fimm marka 
sigur, 34-29, og því fjórði sigur 
Fram í DHL-deild karla í röð orðin 
staðreynd. Íslandsmeistarnir eru 
farnir að láta vita af sér svo um 
munar.

Stefán Stefánsson var besti 
maður Fram en hann skoraði sex 
mörk í leiknum. Þorri B. Gunnars-
son stóð einnig fyrir sínu sem og 
Björgvin Gustavsson í markinu. 

Fjórði deildarsigur Framara í röð

 Arsenal tapaði í gær í 
fyrsta sinn fyrir Fulham síðan 
Englendingar urðu heimsmeistar-
ar í knattspyrnu árið 1966. Það var 
á nýársdegi það ár sem það gerð-
ist og því biðin langa á enda komin 
fyrir stuðningsmenn Fulham.

Ekki byrjaði kvöldið vel hjá 
Arsenal en liðið fékk á sig tvær 
hornspyrnur strax í upphafi leiks.  
Úr þeirri síðari skoraði Biran 
McBride eftir að Jens Lehman, 
markvörður Arsenal, misreiknaði 
fyrirgjöfina. Markið verður óneit-
anlega að skrifast á þann þýska. 
Útlitið var enn dekkra fyrir Ars-
enal-liðið er Tomas Radzinski 
skoraði annað mark Fulham á 19. 
mínútu eftir fyrirgjöf Luis Boa 
Morte. Markið var þó ekki sárs-
aukalaust því Radzinski var á svo 
mikilli siglingu að hann klessti á 
auglýsingaskilti og þurfti aðhlynn-
ingu í kjölfarið.

Robin van Persie færði stuðn-
ingsmönnum Arsenal von með lag-
legu vinstrifótarskoti utan teigs. 
Staðan því orðin 2-1 eftir 35 mín-
útna leik.

Þrátt fyrir þetta héldu leik-
menn Bolton áfram að sækja en 
höfðu ekki erindi sem erfiði í fyrri 
hálfleik.

Arsenal byrjaði betur í síðari 

hálfleik og var óheppið er mark 
Thierry Henry var þó réttilega 
dæmt af vegna rangstöðu. En 
hinum megin á vellinum lenti Boa 
Morte í því sama eftir skrautlega 
skógarferð Lehman.

Phillipe Senderos fékk svo að 
líta rauða spjaldið eftir aðra 
áminningu sína sem hann fékk 
fyrir að brjóta á Boa Morte rétt 
utan teigs.

En það breytti litlu og stóðu 
leikar óbreyttir til leiksloka. Heið-
ar Helguson lék síðasta stundar-
fjórðunginn fyrir Fulham og átti 
eitt ágætt færi. 

Ryan Giggs var ekki í byrjun-
arliði Manchester United í gær og 
herma sögusagnir að það sé vegna 
ósættis hans og Sir Alex Fergu-
son, knattspyrnustjóra liðsins. 
Opinbera skýringin á fjarveru 
hans voru að hann væri meiddur á 
kálfa. Giggs átti afmæli í gær og 
fylgdist með leiknum úr stúkunni.

Það var einnig sérstök stemn-
ing að sjá að Neville-bræðurnir 
væru fyrirliðar sinna liða. Gary 
vitanlega hjá United og Phil hjá 
Everton en þetta er í fyrsta skipti 
sem bræður eru fyrirliðar liða 
sem mætast í ensku úrvalsdeild-
inni.

Cristiano Ronaldo kom United 

yfir í leiknum í lok fyrri hálfleiks 
er hann fylgdi eftir skoti Michael 
Carrick sem Nuno Valente varði 
en hélt ekki. Patrice Evra og John 
O‘Shea skoruðu svo mörk United í 
síðari hálfleik.

Chelsea vann 1-0 sigur á Bolton 
á útivelli í gær og fylgir því enn 
fast á hæla Manchester United. 

Andryi Shevchenko hefur 
mikið verið gagnrýndur fyrir mar-
kaleysi sitt síðan hann kom til 
Chelsea en hann var í byrjunarlið-

inu og átti frábært skot að marki 
sem Jussi Jaaskaleinen varði frá-
bærlega. En upp úr horninu skor-
aði hinn nýliðinn hjá Chelsea, 
Michael Ballack, með fallegu 
skallamarki.

Markaþurrð Liverpool hélt 
áfram í gær og í þetta sinn gegn 
Portsmouth á heimavelli. Þá vann 
Manchester City góðan 3-1 útivall-
arsigur á Aston Villa sem fyrir 
leikinn í gær hafði aðeins tapað 
einum leik á tímabilinu.

Fulham vann í gær sigur á Arsenal í fyrsta sinn síðan Englendingar urðu heimsmeistarar í knattspyrnu og 
boðar það lítið gott fyrir Arsene Wenger og hans menn. Manchester United og Chelsea unnu sína leiki.
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Jólagjafir í 90 ár

Alvöru hljóðvershátal-

arar frá YAMAHA.

 Frá 35.900kr

Hljóðnemar frá4.450kr

Hljómborð frá Yamaha
 Frá 26.900kr

MBox upptökutæki
með ProTools.

 Frá 29.900kr

Hljóðritaðu

jólaplötuna

með
Pro Tools

Öll

þekktustu

merkin á

einum stað!

Trommusett
 Frá 39.900kr

Bassa og gítarmagnarar

frá Fender.

 Frá 9.900kr

Ótúrlegt úrval effecta.Brian May ogJimi Hendrix

Fender gítarpakkar
Gítar, magnari o.fl.

 Frá 26.900kr

Skemmtileg og
þroskandi ásláttar-
leikföng frá Remo!

Taktmælar og stillitæki

 Frá 2.750kr

Mikið úrval af töskum, kennslubókum, tónlistarforritum,
staítfum og öðrum aukahlutum!

Einnmeð öllusem þarf!

Kassagítarpakki

frá Fender.

 Frá 15.900kr



Að leita gimsteina á skarnhaug 



 EINKAÞJÁLFARI SEM
LEGGUR ÞIG Í EINELTI

NÝ ÍSLENSK GAMANSERÍA
Á SKJÁEINUM

 SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland
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Venni Páer eru kostulegir nýir íslenskir gamanþættir 
um einkaþjálfarann Venna Páer sem lætur sér fátt 
fyrir brjósti brenna.

Fylgstu með frá upphafi,

Sýningar

hefjast
í kvöld

kl. 20.30
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„Þetta hefur gengið 
frábærlega, smá 
snurfus eftir en 
stærstu tökunum 
er lokið,“ segir 
Reynir Lyngdal, 

leikstjóri ára-
mótaskaups-
ins, en tökum 
á því lauk á 
þriðjudags-
kvöld. Töku-
liðið barðist 
við vind og 

kulda við 

Kleifarvatn en Reynir segir að 
þetta hafi passað fullkomlega við 
atriðið. „Þetta er vonandi upphafs-
atriðið, mjög dramatískt og 
epískt,“ segir Reynir en viður-
kennir þó að veðurfarið hafi leikið 
þá grátt fyrir tveimur vikum 
þegar lokaatriðið var sett á svið 
fyrir framan Hallgrímskirkju. „Þá 
var hörkufrost og mikill vindur og 
ég held að allir leikararnir hafi 
lagst í rúmið með kvef og lungna-
bólgu.“

Reynir er ritstjóri skaupsins en 
auk hans sitja þau Þorsteinn Guð-

mundsson, Hugleikur 
Dagsson, Margrét 
Örnólfsdóttir og bræð-
urnir Ari og Úlfur Eld-
járn í ritnefnd. Leik-

stjórinn segir að markmiðið í ár 
hafi verið að fanga þjóðarsálina 
frekar en að endurskapa skemmti-
leg atvik frá árinu sem nú er að 
líða þótt þeim verði vissulega gerð 
góð skil. „Við viljum reyna að hafa 
smá tilfinningu fyrir markaðinum 
og poppkúltúrnum,“ bætir Reynir 
við en tekur þó fram að þjóðþekkt-
ar persónur komi einnig við sögu 
og að áhorfendur skaupsins eigi 
eftir að sjá yngri kynslóðina 
spreyta sig á ráðamönnum þjóðar-
innar. „Þetta verður ekki „nastí“ 
og við ætlum ekki að leggja neinn 
í einelti,“ útskýrir leikstjórinn 
sem viðurkennir að smá kvíði sé 
fyrir hendi að einhver stórvægi-
leg tíðindi gerist í desember. „Við 
höfum reyndar gert ráðstafanir 

en vonandi halda ráðamenn þjóð-
arinnar og áhrifafólkið 
í þjóðfélaginu sig 
bara til hlés,“ segir 
Reynir. 

Ráðamenn þjóðarinnar hafi hægt um sig

„Jósef frá Nasaret er sennilega 
með kokkálaðri mönnum fyrr og 
síðar,“ segir Lísa Pálsdóttir, 
útvarpskona og forkólfur leikfé-
lagsins Peðið, sem frumsýnir 

söngleikinn Jóla-
pera – eða 

helgileik-
urinn um 
Jósef frá 
Nasaret,
á Grand 
rokki á 
sunnu-

dag.

Peðið hefur starfað á Grand 
rokki frá því það setti upp leikritið 
Lamb fyrir tvo á menningarhátíð 
Grand rokks í fyrra. „Þetta leikrit 
er eftir Jón Benjamín Einarsson 
smið, sem maðurinn minn frétti að 
skrifaði leikrit í laumi og átti 
nokkur á lager. Við völdum þetta 
og settum upp. Í hláturskasti var 
síðan ákveðið að semja söngleik, 
Barperuna, sem var sýndur á 
menningarhátíðinni í ár og í öðru 
hláturskasti ákváðum við svo að 
setja upp jólaleik, sem er nú að 
fara á fjalirnar.“ 

Jólapera er verk í léttum dúr 
þar sem jólaguðspjallið er sagt frá 
sjónarhorni Jósefs. „Hann skilur 
ekki upp né niður í tilstandinu yfir 

einni barnsfæðingu, hvað allir 
þessir englar og vitringar eru að 
vilja, enda hefur hann ekki orðið 
fyrir neinni opinberun,“ segir Lísa 
en áréttar að ekki sé verið að gera 
gys að heilagri ritningu. „Þetta er 
falleg sýning og fjölskylduvæn, 
með góðri tónlist. Okkur langaði 
bara að segja jólasöguna á dálítið 
gamansaman en græskulausan 
hátt.“

Vilhjálmur Hjálmarsson leik-
stýrir verkinu en Björgúlfur 
Egilsson, eiginmaður Lísu, og 
Magnús R. Einarsson útvarpsmað-
ur semja tónlistina og Tómas R. 
Tómasson Stuðmaður er þeim 
innan handar á sviðinu. Leikhóp-
urinn samanstendur aðallega af 
fastagestum Grand rokks og fara 
sýningar fram á efri hæð staðar-
ins á hverjum sunnudegi fram að 
jólum.

Jólaguðspjallið á svið á Grand rokki

Spurningaþátturinn Meistarinn 
sem sló eftirminnilega í gegn fyrr 
á árinu verður aftur á dagskrá 
þegar nýtt ár er runnið upp. Þetta 
staðfesti spyrillinn Logi Berg-
mann Eiðsson í samtali við Frétta-
blaðið. „Við höfum verið að ákveða 
nákvæma dagsetningu en ég 
reikna með að allt fari á fullt í jan-
úar,“ segir Logi og því geta spurn-
ingakeppnisóðir Íslendingar farið 
að undirbúa sig af krafti enda til 
mikils að vinna, fimm milljónir.

Líkt og síðast verður þjóðþekkt-
um einstaklingum boðin þátttaka í 
þættinum og segir Logi að þeir 
hafi lagt höfuðið í bleyti um hverj-
ir fá hið eftirsótta boðskort auk 
þess sem inntökupróf verði haldin 
fyrir almenning. „Þetta verður 
mjög svipað form og síðast og það 
verður forvitnilegt að sjá hverjir 
koma aftur,“ segir Logi en þeir 
fjórir sem komust í undanúrslitin 
fá sjálfkrafa þátttökurétt. 

Þegar Fréttablaðið hafði upp á 
fyrsta Meistaranum, hinum unga 
verkfræðinema Jónasi Erni Helga-
syni, hafði hann ekki tekið neina 
ákvörðun um hvort hann hygðist 
verja titilinn. Jónas hafði sigur 
gegn Ingu Dóru Ingvarsdóttur í 
æsispennandi úrslitaviðureign og 
fór hann heim með fimm milljónir 

í beinhörðum pening-
um. „Ég hef ekki 

ákveðið neitt, er 
reyndar ekkert 
viss um að það 
gerist þótt það 
yrði óneitanlega 
spennandi,“
segir Jónas. „Ég 

vil í það minnsta 
ekki þverneita fyrir 
það,“ bætir Meist-

arinn við. 
Jónas viður-

kennir að hafa eytt peningunum 
misgáfulega, hann hafi ferðast en 
stærsti hluti vinningsupphæðar-
innar var lögð inn á bók þar sem 
hún ávaxtast hægt og örugglega. 

Inga Dóra Ingvarsdóttir sagðist 
ekki eiga harma að hefna þegar 
Fréttablaðið náði tali af henni en 
hún starfar hjá Héraðsdómi 
Reykjavíkur. „Ég ligg hins vegar 
undir feldi og er að bræða það með 
mér hvort ég verði aftur með,“ 

segir hún. „Hef ekki tekið 
neina ákvörðun um það,“ 
bætir hún við en viður-
kenndi að óneitanlega 
yrði það áhugavert.

59.900 kr.

Hvað er jólalegra en tónleikar með Pogues á 
aðventunni í London? Þessi stórkostlega 
hljómsveit hefur farið sigurför um heiminn 
síðustu misserin. Gríptu tækifærið og sjáðu 
Shane MacGowan og félaga þann 17. des. í 
Carling Academy Rixton-höllinni. Innifalið er flug 
fram og tilbaka með sköttum, gisting á 4* hóteli 
í 2 nætur með morgunverði, rúta til og frá 
flugvelli, íslensk fararstjórn og miði á tónleika 
The Pogues. Fararstjóri er Óli Palli enda er 
ferðin í samstarfi við Rokkland.

ROKKLANDSFERÐ:

THE POGUES

Verð á mann í tvíbýli:

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

16.–18. desember

54.900 kr.

Arsenal og Manchester City mætast á hinum 
nýja og glæsilega Emirates Stadium , þriðju- 
daginn 30. janúar í Ensku úrvalsdeildinni. 
Skelltu þér á flottan leik í London og sjáðu 
Thierry Henry og hinar stjörnurnar leika listir
sínar. Gist er á þriggja stjörnu hóteli, miðsvæðis 
í London í eina nótt. Innifalið er flug, gisting og 
miði á leikinn.

ARSENAL–
MAN. CITY

30.–31. janúar

Verð frá:

… fær Ólafur Elíasson sem 
eykur hróður íslenskrar 
myndlistar um allan heim og 
vekur áhuga ótrúlegasta fólks á 
henni.



534 4450
Faxafeni 10

Faxafeni 10

Signature

Levi’s
buxur

4.990 kr.

Jakkafötfrá 4.990 kr.

Vörur í miklu úrvali.

Levi’s
barnabuxur
3.990 kr.

Full búð
af nýjum Levi’s vörum.
Dömu, herra og barna.



Klisjur eru klisjur af því þær 
eru sannar og ein sannasta 

klisjan er að allt sé best í hófi. Það 
er ágætt að eiga eitthvað af pening-
um og þurfa ekki að fá í magann 
um hver mánaðamót, en það er svo 
sem ágætt líka að fá í magann því 
þá finnur maður allavega fyrir því 
að maður sé lifandi. Eins lengi og 
gluggaumslögin koma inn um lúg-
una hefur maður tilgang í lífinu. 
Þannig að hófið liggur í því að fá í 
magann um sirka önnur hver mán-
aðamót.

myndina af 
óhófi sá ég í þætti um Michael 
Jackson sem Martin Bashir gerði 
fyrir nokkrum árum. Þetta var 
átakanleg mynd af manni sem átti 
allt en samt ekki neitt. Hann lét 
henda öllum út úr milljónamær-
ingaverslun í Las Vegas og gekk 
svo um og keypti sér drasl sem 
hvert um sig kostaði eins og það 
sem venjulegur launaþræll upp á 
Íslandi yrði ævina að vinna fyrir. 
Michael benti áhugalaus á draslið 
sem hann langaði í og svo hefur því 
eflaust verið skutlað á búgarðinn. 
Seinna sama dag var söngvarinn 
kominn upp á hótelherbergi, einn 
og vinalaus og leikandi sér að ein-
hverju dóti.  Þetta var sláandi dæmi 
af því hvar óhófið getur endað. Enn 
og aftur sönnuðust orð heimspek-
inganna frá Liverpool sem sungu 
„Þú getur ekki keypt þér ást“. Og 
allt kemur fyrir ekki þótt Michael 
Jackson sé búinn að kaupa útgáfu-
réttinn af textanum.

finnst mér eins og 
Ísland sé að verða eins og Michael 
Jackson í dótabúðinni. Eins og 
ofdekraður krakki sem fær allt upp 
í lúkurnar og er löngu hætt að verða 
glatt yfir nokkrum sköpuðum hlut. 
Það var gleði þegar Jón Páll og feg-
urðardrottningarnar unnu sína titla 
á 9. áratugnum, en slíkir titlar vekja 
litla ánægju nú. Við erum orðin svo 
agalega heimsfræg. Það bylja á 
okkur fréttir af fulltrúum þjóðar-
innar, góðu millunum, sem eru að 
kaupa sér hitt og þetta í dótabúðum 
heimsins, en okkur er jafn sama og 
þjónunum hans Michaels þegar 
hann fer í innkaupaleiðangur. Við 
ypptum bara öxlum. Okkur er sama. 
Við vitum að gluggaumslögin koma 
alveg jafn títt inn um lúguna hjá 
okkur. Okkur finnst miklu meira 
koma til sigra Magna í karókí.

styttist í óhófsorgíuna miklu. 
Þegar mulningsvél heilaþvottarins 
er sett í gang er ágætt að vera and-
lega viðbúinn áreitinu með sögum 
foreldra sinna um jól fortíðar þar 
sem það þurfti bara nokkur rauð 
epli til að búa til hátíð. Besta vörnin 
er þó að hugsa um galtóm augun í 
Michael Jackson þar sem hann sat í 
miðri hrúgunni sinni: einn ríkasti 
maður í heimi og sá langsorgleg-
asti.

Michael Jackson

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012

Framtíðarreikningur Glitnis 
– fyrir káta krakka með stóra drauma

• Bestu vextir sparireikninga bankans • Verðtryggður reikningur
• Auðvelt og þægilegt að spara reglulega • Bundinn þar til barnið verður 18 ára

Gefðu inneign á Framtíðarreikning Glitnis
og fáðu fallega Latabæjarhúfu í 
Latabæjaröskju í kaupbæti.*

Þú færð Framtíðarreikning í næsta 
útibúi Glitnis eða á www.glitnir.is.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA

* 3.000 kr. lágmarksupphæð.


