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Fjölskyldan bregður sér 
stundum til Barcelona
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Hvort sem áhugi ferðamannsins beinist að list-
um eða búðarrápi hefur Barcelona upp á margt
að bjóða. Það segir Sigríður Heiða Kristjáns-
dóttir tryggingasali og talar af reynslu.„Barcelona er þannig að þar er endalaust eitthvað

að skoða,“ segir Sigríður Heiða. „Þar er hægt að
vera sparsamur og eyða engumþess að ga

stöðvar er komið í miðborgina. Það er þægilegt.“
Sigríður Heiða segir fjögurra tíma flug með Ice-

landair til Barcelona og alltaf öðru hvoru hægt að
finna hagstæð fargjöld. Hún segir líka gaman að
versla í Barcelona. „Fólk getur fengið allt á mjög
litlu svæði á Römblunni og litlum og stór
út frá henni Þar er ll

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLAHeimagisting á besta stað í bænum.Býður alla Íslendinga velkomna.Geymið auglýsinguna.www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

 „Við vitum lítið um hand-
ritið enn þá. Það fannst í húsi ef 
svo má segja,“ segir Vésteinn Óla-
son, forstöðumaður Stofnunar 
Árna Magnússonar. Stofnuninni 
barst fornt handrit í gær sem 
fannst við tiltekt í Hafnarfirði 
fyrir nokkrum árum.

„Handritið er með dularfullu 
letri sem við þekkjum ekki. Það er 
punktur á milli stafanna og þetta 
eru hvorki rúnir né latína. Þetta er 
einhvers konar leyniletur og skrif-
að á skinn sem bundið er á gamalt 

íslenskt band. Ég tel að það sé að 
minnsta kosti 200 til 300 ára gam-
alt og ef til vill eldra. Það er ekki 
vitað hvort það var skrifað á 
Íslandi,“ segir Vésteinn en rann-

sóknin er enn á frumstigi og kalla 
þarf til fleiri fræðimenn til þess 
að ráða gátuna. 

Ritinu er lýst sem lítilli bók með 
viðarkápu sem vafin er inn í reim-
ar. Pálmar Pétursson hafði bókina 
í fórum sínum í nokkur ár en ákvað 
að færa hana til athugunar hjá 
Árnastofnun. „Ég var að hjálpa 
bróður mínum að flytja og fann 
bókina á háaloftinu. Ég var þá í 
sagnfræðinámi og áttaði mig þess 
vegna á því að hún væri eitthvað 
til að kíkja á.“ 

Dularfullt handrit rannsakað

 Tveir karlmenn og 
tvær stúlkur, sem ekki eru enn 
orðnar lögráða, voru úrskurðuð í 
gæsluvarðhald í Héraðsdómi 

Reykjaness í 
gær eftir að 
hafa verið 
tekin með 
nokkur
hundruð
grömm af 
hvítu efni í 
tveimur
aðskildum
smyglmálum á 
mánudag.

Karlmenn-
irnir voru tekn-
ir með um 400 

grömm af ætluðu amfetamíni en 
stúlkurnar með 300 grömm af 
ætluðu kókaíni. Jóhann Bene-
diktsson, sýslumaður á Keflavík-
urflugvelli, varðist alfarið frekari 
frétta af málunum í samtali við 
Fréttablaðið í gærkvöld. Rann-
sókn málanna er á frumstigi. 

Hreinleiki efnanna hefur ekki 
verið kannaður nákvæmlega enn 
en lögreglan mun yfirheyra 
mennina og stúlkurnar á næstu 
dögum.

Fjögur úrskurð-
uð í varðhald

 Uppþornuð 116 ára 
gömul appelsína úr nestisboxi 
námuverkamanns er nú til sýnis á 
safni í Staffordskíri í Bretlandi.

Appelsínan var í eigu 37 ára 
gamals námuverkamanns, Joseph 
Roberts, sem slasaðist í spreng-
ingu í kolanámu árið 1891. Hann 
lést skömmu síðar á sjúkrahúsi. 
Fjölskylda Roberts fékk síðan 
í hendurnar nestisbox hans og 
hefur appelsínan erfst á milli kyn-
slóða fjölskyldunnar þar til nú að 
Pam Bettaney ánafnaði safni app-
elsínuna sem langalangafi henn-
ar hafði ætlað að borða þennan 
örlagaríka dag.

Fréttavefur BBC greinir frá 
þessu. 

116 ára appels-
ína fer á safn

 Starfshópur sem 
skipaður var af samgönguráð-
herra um málefni Sundabrautar 
hefur ákveðið að óska eftir skrif-
legri staðfestingu á útboðsskyldu 
sérleyfis vegna framkvæmda og 
rekstrar Sundabrautar miðað við 
að um einkaframkvæmd verði að 
ræða.

Jafnframt hefur verið óskað 
eftir því að gögn verði tekin saman 
um hvernig norsk stjórnvöld hafa 
staðið að stofnun rekstrar- og 
framkvæmdafélaga í samgöngu-
málum, þar sem ekki sé vitað til 

þess að sérleyfi af sama toga og 
rætt hefur verið um í tengslum 
við Sundabraut hafi verið boðin út 
á Evrópska efnahagssvæðinu þar í 
landi.

Þetta var til umræðu á fundi 
stjórnar Faxaflóahafna í gær. 
„Samgönguráðherra hefur talað 
um útboðsskyldu í þessum málum 
en það liggur fyrir að Norðmenn 
hafa ekki verið með útboð þegar 
sérleyfi eins og þau sem kæmu til 
í tilfelli Sundabrautar eru annars 
vegar. Það þarf að skoða aðferða-
fræði þeirra ofan í kjölinn og það 

munum við gera,“ sagði Björn Ingi 
Hrafnsson, formaður stjórnar 
Faxaflóahafna. Í mars gengu 
Björn Ingi og Gísli Gíslason hafn-
arstjóri á fund forsætisráðherra 
þar sem hugmynd um að Faxaflóa-
hafnir annist fjármögnun og bygg-
ingu Sundabrautar frá Kollafirði 
að Sæbraut var kynnt. Í starfs-
hópnum, sem skipaður var eftir 
fundinn, eiga sæti Þórhallur Ara-
son frá fjármálaráðuneytinu, 
Jónas Snæbjörnsson frá Vegaerð-
inni, Hreinn Haraldsson og Gísli 
Gíslason.

Kanna hvort útboðs 
vegna leyfis sé þörf
Stjórn Faxaflóahafna hefur ákveðið að kanna sérstaklega hvort nauðsynlegt sé 
að bjóða út sérleyfi vegna byggingar Sundabrautar í einkaframkvæmd.



Ríkið á að sjá 
um að vígja fólk til sambúðar, 
ekki kirkjan, og tryggja verður 
samkynhneigðum sama rétt og 
gagnkynhneigðum. Þetta er 
meginefni ályktunar sem 
samþykkt var á Norðurlandaráðs-
þingi æskunnar í Ósló á mánudag. 

Í ályktuninni, sem borin var 
fram af Páli Heimissyni frá 
Sambandi ungra sjálfstæðis-
manna, segir jafnframt að 
samkynhneigðir eigi að fá rétt til 
að ættleiða börn. 

Í Norðurlandaráði æskunnar 
sitja fulltrúar ungliðahreyfinga 
stjórnmálaflokka á Norðurlönd-
um. Árlegt þing ráðsins er haldið 
dagana fyrir Norðurlandaráðs-
þing.

Ríkið sjái um 
hjónavígslur

Þegar vetur ber að garði jafnskjótt 
og í ár verður fólki hættara við slysum. Annasamt 
er á slysavarðstofu Landspítalans og þegar 
Fréttablaðið hafði samband hóf Einar Hjartarson, 
læknir á vakt, samtalið á því að bjóða blaðamanni 
vinnu.
Spurður um hálkuna segir hann það árlegan 
viðburð að þegar hálkan komi detti fólk. Hann 
kannast þó ekki við að hafa rekist á nein sérkenni-
leg mein.

„Þetta er bara endurtekning á því sama. Fólk 
snýr sig á fæti og dettur á axlir, olnboga og hendur 
og brotnar oft á tíðum.“

Einar segir fólk sem komi á slysavarðstofuna 
vera á öllum aldri en eldra fólki sé hættara við 
broti vegna beinþynningar.

Síðustu helgi lentu þó nokkrir gestir miðborgar-
innar á slysavarðstofu eftir að hafa oltið um koll í 
hálkunni.

„Já, þegar fólk drekkur brennivín þá dettur það 
frekar á hausinn. Það þarf ekki hálku til þess,“ 
segir læknirinn.

Veist þú hver lífeyrisréttindi þín eru?
• Er skylt að greiða í lífeyrissjóð?
• Hvað felst í lífeyrissréttindum?
• Hvers vegna þarf að greiða skatt af lífeyrisgreiðslum?
• Hvaða ávinningur er fólgin í því að greiða í lífeyrissjóð?

Svörin við þessum spurningum og fjölda annarra væri 
sannarlega gott að vita og þú finnur þau á www.gottadvita.is

www.gottadvita.is

Illugi, er þetta önnur bók um 
veginn? 

 Framúrkeyrsla í 
rekstri heilbrigðisstofnana getur 
ekki verið lögmál og leita verður 
leiða til að breyta því ástandi sem 
verið hefur undanfarin ár, segir 
Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra.

Fram kom í Fréttablaðinu í gær 
að Landspítalinn skuldaði birgjum 
yfir einn milljarð króna, og allt 
stefndi í verulegan hallarekstur á 
árinu.

„Þetta er ástand sem er ekki 
ásættanlegt, þess vegna höfum 
við verið að vinna í því með fjár-
málaráðuneytinu í sumar og haust 
að reyna að greina vandann og 
koma með lausn til langframa,“ 
segir Guðlaugur Þór.

Vandinn er ekki nýr af nálinni 
og frá árinu 2000 hefur alltaf verið 
halli á rekstri Landspítalans. 
Minnstur var hallinn (gjöld 
umfram fjárlög) árið 2005, um 750 
milljónir króna, en mestur árið 
2002, um 3,2 milljarðar, segir Guð-
laugur Þór. 

„Það er ekki þannig að það sé til 
einhver töfralausn, en hins vegar 
hefur okkur orðið vel ágengt og ég 
á von á því að á næstu misserum 
munum við vinna eftir þeim niður-
stöðum sem við komum fram 
með,“ segir Guðlaugur Þór.

„Það þarf ekki að gera annað en 
að skoða tölurnar til að sjá að fyr-
irrennarar mínir hafa ekki náð 
árangri, en vonandi náum við ein-
hverjum árangri í næstu fram-
tíð.“

Skuldir Landspítalans við birgja 
eru ein birtingarmynd vanda 
Landspítalans, segir Guðlaugur. 
Það séu vissulega blóðpeningar að 

greiða vexti og dráttarvexti, en 
þær skammtímalækningar sem 
hafi verið stundaðar til þessa hafi 
einfaldlega ekki skilað árangri.

Hingað til hefur framúrkeyrslu 
Landspítalans verið mætt með rík-
isframlögum. Guðlaugur Þór vildi 

þó ekki segja til um hvort það yrði 
gert nú, en sagði aðeins að stjórn-
völd áttuðu sig á því að um leið og 
tekið væri á vandanum til lengri 
tíma yrði að takast á við það ástand 
sem nú væri uppi.

Viðvarandi halli er 
ekki ásættanlegur
Vandi við framúrkeyrslu heilbrigðisstofnana og skuldir þeirra við birgja hefur 
verið viðvarandi árum saman segir ráðherra. Engin töfralausn en vinna í gangi 
til að breyta ástandinu. Tugum milljóna hent út um gluggann segir þingmaður.

 Fjármála-
ráðherrar Norðurlandanna vilja 
stöðva skattaflótta frá löndum 
sínum. Í þessu augnamiði und-
irrituðu ráðherrarnir á blaða-
mannafundi í Ósló í gær samning 
við yfirvöld á eynni Mön. 

Samningurinn gefur skattyfir-
völdum aðgang að upplýsingum 
um fjárfestingar og fjármagns-
tekjur skattskyldra aðila frá 
Norðurlöndunum í fjármálastofn-
unum á Mön. Ráðherrarnir sögðu 
þennan samning vera fyrsta 
áfanga að fleiri slíkum samning-
um við önnur „skattaskjól“ á borð 
við bresku Ermarsundseyjar og 
Hollensku Antillur í Karíbahafi. 

„Það getur verið um umtals-
verðar fjárhæðir að tefla sem 
er skotið undan skatti víða um 
heim,“ segir í sameiginlegri yfir-
lýsingu fjármálaráðherranna. 

Samningur við 
eyna Mön

 Fjórði maðurinn var 
handtekinn af lögreglunni á Sel-
fossi í gær vegna yfirstandandi 
rannsóknar lögregluyfirvalda þar 
á nauðgunarmáli. Þrír menn sátu 
fyrir í gæsluvarðhaldi vegna máls-
ins en allir mennirnir fjórir eru 
Pólverjar.

Nauðgunin var kærð til lögregl-
unnar á Selfossi á laugardags-
morgun. Þrír menn voru hand-
teknir í heimahúsi á Selfossi vegna 
gruns um aðild að málinu. Þeir 
voru síðan úrskurðaðir í gæslu-
varðhald í Héraðsdómi Suður-
lands. Rannsókn hefur farið fram 
af fullum þunga. Hún er mjög 
viðamikil en flest vitnin í málinu 

eru af erlendum uppruna eins og 
hinir meintu gerendur. 

Um kvöldmatarleytið í gær 
höfðu tólf manns verið yfirheyrð-
ir og fyrirhugað var að yfirheyra 
þrjá til viðbótar síðar í gærkvöld. 

Sakbending mun fara fram í dag 
og er gert ráð fyrir að að henni 
komi á um fjórða tug manna. Hinir 
grunuðu eru allir pólskir ríkisborg-
arar en dvelja hér á landi vegna 
atvinnu sinnar. Gæsluvarðhald yfir 
þeim þremur sem hafa setið inni 
undanfarna daga rennur út á morg-
un. Óvíst er hvort farið verður 
fram á framlengingu og einnig 
hvort gæsluvarðhalds verður kraf-
ist yfir fjórða manninum.   

Fjórði maðurinn handtekinn

 Fimm varaþingmenn sátu 
sinn fyrsta þingfund í gær, og 

unnu drengskap-
arheit við upphaf 
þingfundar. 

Guðný Helga 
Björnsdóttir bóndi 
tók sæti Einars 
K. Guðfinnssonar, 
sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráð-
herra, og Róbert 
Marshall, aðstoð-
armaður sam-
gönguráðherra,
tók sæti Björgvins 
G. Sigurðssonar 
viðskiptaráðherra.

Þrír aðrir vara-
þingmenn tóku 
formlega sæti viku 
fyrr, en sátu sinn 
fyrsta þingfund í 

gær. Það voru þær Dögg Pálsdótt-
ir, Erla Ósk Ásgeirsdóttir og Val-
gerður Bjarnadóttir. 

Undirrituðu 
drengskaparheit

Tölvuþrjótar frá sex 
löndum stóðu fyrir stórri árás 
á vefsíðu forseta Úkraínu sem 
varð til þess að hún lá tímabund-
ið niðri að því er forsetaskrifstof-
an greindi frá í gær. Yfir 18.000 
árásir voru gerðar frá sunnudags-
kvöldi fram til seinniparts þriðju-
dags.

Hópur róttækra ungra þjóð-
ernissinna í Rússlandi lýsti yfir 
ábyrgð á árásinni og sagði hana 
hefnd fyrir að úkraínsk stjórn-
völd hefðu lokað þeirra eigin síðu.

Hópurinn er andvígur stefnu 
Viktors Júsjenkó, forseta Úkra-
ínu, að bæta samskiptin til vest-
urs.

Árásir á vefsíðu 
Úkraínuforseta



Þú getur bókað
að við erum 
sveigjanleg
sveigjanleg

með ánægjuF
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
3

6
1

4



Þingið í Írak sam-
þykkti í gær frumvarp um að 
aflétta friðhelgi starfsmanna 
erlendra öryggisfyrirtækja gegn 
málssókn í Írak. 

Fyrr um daginn höfðu borist 
fréttir af því að bandaríska utan-
ríkisráðuneytið hefði boðið örygg-
isvörðum fyrirtækisins Blackwater 
friðhelgi gegn saksókn í Bandaríkj-
unum í skiptum fyrir að þeir grndu 
frá blóðbaði sem þeir áttu hlut að í 
Írak 16. september síðastliðinn. 

Demókratar á Bandaríkjaþingi 
gagnrýndu Bandaríkjastjórn harð-
lega fyrir tilboðið sem kemur í veg 
fyrir að liðsmenn Blackwater geti 
hlotið dóm fyrir drápin. 

Formaður dómsmálanefndar öld-
ungadeildarinnar, sagði friðhelgina 
enn eitt dæmið um „náðunarstjórn“ 
George W. Bush, eða þá stefnu „að 
enginn úr liði hennar verði dreginn 
til ábyrgðar, sé hægt að forðast 
það“.

Bandaríska utanríkisráðuneytið, 
sem hefur haft öryggisverði frá 
Blackwater í þjónustu sinni í Írak, 
hvorki játar né neitar að þeim hafi 
verið veitt friðhelgi. Embættismað-
ur í ráðuneytinu sagði þó að ef sú 
ákvörðun hefði verið tekin væri 
það án nokkurra áhrifa og heimild-
ar frá nokkrum háttsettum emb-
ættismanni utanríkisráðuneytisins 
í Washington.“ 

Enginn dreginn til ábyrgðar

 Rauði krossinn stendur 
fyrir myntsöfnun í samstarfi við 
Sparisjóðina, Póstinn og Iceland 
Express. Sérhannað umslag fyrir 
afgangsmynt eða seðla hefur 
verið sent inn á öll heimili í land-
inu. Það má láta ófrímerkt í póst 
eða skila því í næsta útibú Spari-
sjóðanna.

„Margir eiga mynt í krukkum 
eða skúffum sem þeir vita ekki 
hvað þeir eiga að gera við,“ segir 
Kristján Sturluson, framkvæmda-
stjóri Rauða kross Íslands.

Afraksturinn rennur tilverk-
efna innalands. Setja má íslensk-
ar krónur í umslögin.  

Safnar erlendri 
mynt í umslög

Ragnar H. Hall, lögmað-
ur Svandísar Svavarsdóttur, telur 
röksemdir lögmanna Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) fyrir frávísun á 
máli Svandísar fráleitar. Lögmenn 
OR krefjast frávísunar á málinu, 
meðal annars vegna þess að Svand-
ís hafi ekki neinna lögvarinna 
hagsmuna að gæta. Svandís ákvað 
að fara í mál þar sem hún taldi 
ólöglega hafa verið boðað til eig-
endafundar OR og krefst þess að 
hann verði úrskurðaður ólöglegur. 

„Að halda því fram að stjórnar-
maður í OR, sem telur að fundur 
um mjög mikilvæg málefni fyrir-
tækisins sé ólöglegur, hafi enga 
lögvarða hagsmuni af því að fara 
með málið fyrir dómstóla, er að 
mínu mati fráleitt. Mér finnst 
þetta endurspegla viðhorf OR um 
það, að það sem þeir [stjórnendur 
OR] ákveði komi ekki neinum 
öðrum við. Ég álít að það sé mesti 
misskilningur þegar opinber fyr-
irtæki eiga í hlut.“ 

Lögmenn OR krefjast frávísun-
ar á málinu og fer málflutningur 
vegna kröfunnar fram á mánudag-
inn. Í rökstuðningi fyrir frávísun-
arkröfunni kemur fram að stefna 
hefði þurft öllum þeim sem hefðu 
átt aðild að eigenda- og stjórnar-

fundinum 3. október en samþykkt 
var að sameina Reykjavík Energy 
Invest (REI) og Geysi Green 
Energy (GGE) á fundinum. Ragn-
ar segir þessi rök ekki tengjast 
álitaefninu sem sé uppi. „REI eða 
GGE áttu ekki aðild að fundinum. 
Það er gerð krafa um ógildingu 
ákvarðana þessa eigendafundar 
OR og þá er ekki neinum öðrum 
stefnt en OR. Ef að þessi röksemd-
arfærsla stæðist, sem lögmenn 
OR beita, þá myndu menn lenda í 
alvarlegum vanda í mörgum 
málum. Ef það stæði til að fá hlut-
hafafund í almenningshlutafélagi 
dæmdan ólöglegan, svo ég taki 
dæmi, væri þá rétt að stefna öllum 
hluthöfunum eða viðsemjendum 
fyrirtækisins? Þetta er röksemda-
færsla sem stenst ekki skoðun,“ 
segir Ragnar. „Í greinargerð lög-
manna OR segir að þar sem Svand-
ís sé ekki eigandi þá beri að vísa 
þessu frá. Þetta stenst ekki skoð-
un og er rökleysa. Hver er eigandi 
að OR? Enginn einstaklingur er 
eigandi að þessu fyrirtæki í laga-
legum skilningi. Þetta er hins 
vegar opinbert fyrirtæki og um 
þau gilda sérstök lög. Það er kjarni 
málsins og honum má ekki 
gleyma.“

Segir rök OR 
ekki standast
Ragnar H. Hall, lögmaður Svandísar Svavarsdóttur 
borgarfulltrúa, segir rök lögmanna OR fyrir frávís-
unarkröfu á máli hennar ekki halda. 

 Stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) féllst í gær á 
málaleitan Farice og ríkisstjórn-
ar Íslands um að taka þátt í fjár-
mögnun nýs sæstrengs sem efli 
fjarskiptaöryggi landsins. OR 
mun leggja 500 milljónir króna 
sem hlutafé til verkefnisins og 
sama fjárhæð koma frá Lands-
virkjun og Hitaveitu Suðurnesja. 
Ríkissjóður leggur einnig fram 
nýtt hlutafé til verkefnisins.

Hagsmunir OR og annarra 
orkufyrirtækja sem að málinu 
koma felast í því að nýr sæstreng-
ur mun auðvelda netþjónabúum, 
sem falast hafa eftir orkukaupum 
hér á landi, að hasla sér völl. 

Fyrirtæki setja 
fé í sæstreng

 Borgarbyggð segir 
stofnun Reykjavík Energy Invest 
(REI), dótturfélags Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) hvorki hafa 
verið samþykkta á eigenda- eða 
aðalfundi OR. Þetta kemur fram í 
svörum sem sveitarfélagið skilaði 
til umboðsmanns Alþingis í gær.

Umboðsmaður spurði fulltrúa 
Reykjavíkurborgar, Akranesbæj-
ar og Borgarbyggðar tólf spurn-
inga um málefni REI og OR tæpri 
viku eftir að samruni REI og Geys-
is Green Engery (GGE) var sam-
þykktur á sameiginlegum stjórn-
ar- og eigendafundi OR 3. október.

Spurt var um hvort 500 milljóna 
hlutur Bjarna Ármannssonar, 
stjórnarformanns REI, hafi áður 
verið í eigu OR og hvort kaup hans 
hafi verið samþykkt á eigenda-
fundi OR. Í svörum Borgarbyggð-
ar kemur fram að sveitarstjórnin 
„hafi engar upplýsingar um hvort 
hlutur starfandi stjórnarformanns 
hafi áður verið í eigu OR“. Jafn-
framt segir að „hafi starfandi 
stjórnarformaður keypt þennan 
hlut á þeim tíma sem rætt var um 
var það ekki samþykkt á eigenda-
fundi OR því enginn slíkur fundur 
var haldinn á þeim tíma“.

Ívar Pálsson, lögmaður hjá 
Landslögum, sem sá um að svara 
spurningunum fyrir hönd Akra-
nesbæjar, segir í svörunum sínum 
að 500 milljóna króna hlutur 
Bjarna hafi verið í samræmi við 
samþykktir um aukningu á hluta-
fé í REI og því hafi verið óþarft að 
samþykkja það á eigendafundi 
OR. Reykjavíkurborg og Akranes-
bær báru saman bækur sínar 

þegar spurningum var svarað 
enda snúa spurningar með sama 
hætti að eigendum OR. 

Umboðsmaður óskaði eftir afriti 
af samþykkt á kaupum einstakl-
inga í REI og spurði út í hverjir 
þeir væru sem hefðu fengið að 
kaupa, hvort hlutabréf OR hafi 
verið seld til þeirra eða einhver 
önnur. Sveitarstjórn Borgarbyggð-
ar svarar því til að hún hafi engar 
upplýsingar um málið sem geti 
svarað spurningum umboðsmanns. 
„Sveitarstjórnin hefur ekki undir 
höndum afrit af samþykkt fulltrúa 
sveitarfélaganna um sölu á hlutafé 
í REI til einstaklinga og hefur ekki 
vitneskju um hvort þeir hlutir 
voru í eigu OR eða annarra aðila,“ 
segir í svörunum.

Reykjavíkurborg sá sér ekki 
fært að afhenda svörin í gær, líkt 
og hin sveitarfélögin sem eru eig-
endur OR, þar sem svörin bárust 
til umboðsmanns rétt fyrir lokun 
skrifstofu umboðsmanns. „Okkur 
þótti réttast að svörin kæmu til 
umfjöllunar hjá umboðsmanni 
áður en þau færu í fjölmiðla,“ 
sagði Kristbjörg Stephensen borg-
arlögmaður í gærkvöld.

Stofnun REI 
ósamþykkt
Sveitarfélagið Borgarbyggð segir stofnun REI hvorki 
hafa verið samþykkta á eigenda- né aðalfundi OR. 
Reykjavíkurborg, Akranesbær og Borgarbyggð skiluðu 
svörum við spurningum umboðsmanns Alþingis í gær.





 „Ég hef mínar skoðanir 
á stríðsrekstri og vopnasölu, en 
ég fer ekki að fara yfir gestalista 
hótelanna í borginni og mynda 
mér skoðun á því hvað fólk er að 
gera hér. Hvar myndi það enda?“ 
spyr Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri, spurður um viðbrögð við 
fundi vopnaframleiðenda í gær. 

Stjórnendur hjá vopnafram-
leiðslufyrirtækinu BAE funduðu 
á Nordica Hilton hótelinu í 
Reykjavík. Vísir vitnar í fjöl-
miðlafulltrúa fyrirtækisins og 
segir mennina stjórna deild sem 
sér meðal annars um skriðdreka-
framleiðslu.

Dagur var inntur viðbragða, í 
ljósi framtaks fyrrverandi borg-
arstjóra, sem fór fram á lögreglu-
rannsókn á svokallaðri klámráð-
stefnu á Hótel Sögu.

En hvernig fer fundur vopna-
framleiðenda saman við ímynd 
Reykjavíkurborgar? Dagur svarar 
því til að þessi fundarhöld séu ekki á 
vegum borgarinnar „og því ekki 
hægt að tala um það að við séum að 
laða að okkur vopnasöluráðstefn-
ur“.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir það ekki ólöglegt fyrir 
vopnaframleiðslufyrirtæki að 
halda fundi á Íslandi.

Hann hafði ekki heyrt af fund-
inum þegar blaðamaður spjallaði 
við hann og vildi fá nánari upplýs-
ingar til að geta brugðist við. Lög-
reglan láti ekki til skarar skríða 
nema einhver geri athugasemd 
eða bendi á ólöglegt athæfi.

„Hverjum eru þeir að selja 
vopn? Ef þeir eru í sölustarfsemi 
sem kallar á útgáfu leyfa þá er 
það eitthvað sem þarf að skoða, en 
ég sé ekki neinn flöt á þessu, 
miðað við þessa lýsingu,“ sagði 
Stefán.

Svandís Svavarsdóttir, oddviti 
Vinstri grænna, svaraði ekki 
skilaboðum vegna málsins. En 
Sóley Tómasdóttir, varaborgar-
fulltrúi VG, sem barðist gegn 
klámráðstefnunni á sínum tíma, 
sagði hins vegar að flokkurinn og 
hún hefðu ekki myndað sér skoð-
un á málinu.

Stefán Pálsson, formaður sam-
taka hernaðarandstæðinga, hefur 
þó myndað sér skoðun. Hann 
tekur klámráðstefnuna sem dæmi 

og minnir á viðbrögð þáverandi 
borgarstjóra. Hann hafi séð 
ástæðu til að biðja lögreglu að 
„rannsaka hvort viðkomandi aðil-
ar hefðu orðið uppvísir að ýmsum 
brotum, sem var nú samt engin 
sérstök ástæða til að ætla að þeir 
hefðu gerst sekir um. Núna erum 
við hins vegar með aðila sem hafa 
beinlínis verið bornir afar þung-
um sökum um mútugreiðslur, 
vopnasölu til Sádi-Arabíu og 
víðar.“

Ekki náðist í Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson, fyrrverandi borgar-
stjóra, og Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra svaraði ekki 
tölvupósti né skilaboðum. Það 
gerði hótelstjóri Nordica ekki 
heldur. 

Ekkert athugavert 
við vopnaráðstefnu
Borgarstjóri og lögreglustjóri segjast enga ástæðu hafa til að fetta fingur út í 
fund vopnaframleiðenda á hóteli í Reykjavík. VG hafa ekki myndað sér skoðun 
en hernaðarandstæðingar segja þetta alvarlegra mál en klámráðstefnu.

 Kaupmáttaraukn-
ing og efnahagslegur stöðugleiki, 
hækkun lægstu launa og launa-
þróunartrygging ber hæst í mark-
miðum Starfgreinasambandsins í 
komandi kjaraviðræðum við Sam-
tök atvinnulífsins, SA, en mark-
miðin voru kynnt SA í gær.

Stórbæta verður kjör þeirra 
sem lægst hafa launin og tryggja 
að kaupmáttur þeirra sem setið 
hafa eftir í launaþróuninni 
hækki umtalsvert meira en ann-
arra. Samið verði um að taxt-
ar verði færðir nær greiddu 
kaupi og öryggisnetið þar með 
gert tryggara og samið verði til 
tveggja ára, eftir því sem fram 
kemur á vef Starfsgreinasam-
bandsins.  

Kynnti kröfur 
sínar fyrir SA

 Yfirmaður 
kosningaréttardeildar bandaríska 
dómsmálaráðuneytisins baðst í 
gær afsökunar á ummælum 
sínum um að öldrun væri ekki 
vandamál meðal svartra kjósenda 
þar sem þeir dæju áður en þeir 
yrðu gamlir, annað en hvítir.

John Tanner lét ummælin falla 
á fundi um kosningalög og áhrif 
þeirra á eldri borgara og 
minnihlutahópa. „Útskýringar 
mínar á gögnum komu út á 
særandi hátt sem ég sé mikið 
eftir.“

Nokkrir þingmenn Demókrata-
flokksins hafa kallað eftir því að 
Tanner verði rekinn. 

Ummæli um 
öldrun særandi 

 Fjörutíu nýir ráðsmenn 
bætast inn á launaskrá Reykjavík-
urborgar, samkvæmt tillögu nýs 
meirihluta, sem samþykkt var á 
fundi stjórnkerfisnefndar Reykja-
víkur í gær. 

Samkvæmt tillögunni verður 
fulltrúum í hverfisráðum borgar-
innar fjölgað úr þremur í sjö. 

Júlíus Vífill Ingvarsson, borg-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokks, segir 
þetta gert „til að hlaða inn fólki úr 
pólitísku baklandi nýs meiri-
hluta“.

Þetta geti „tæpast talist góð 
stjórnsýsla eða rekstur, enda hafa 
hverfaráðin vandræðalega lítið 
hlutverk“, segir hann.

Hverfaráð hafi ekkert vald 
stjórnskipulega, þau fjalli um hluti 
sem þeim er ekki ætlað að hrinda í 
framkvæmd. Skipulagstillögur úr 
skipulagsráði eru til dæmis sendar 
til kynningar til ráðanna, sem gefa 
umsagnir um þær.

Júlíus segir að með þessu sé 
dregið úr vægi íbúa við ákvarð-
anatöku. „Þarna er pólitískt ráð að 
senda öðru pólitísku ráði tillögur, í 
stað þess að fá hreina og ómeng-
aða skoðun íbúanna í hverfunum. 
Það er spurning hversu sanngjarnt 
það er,“ segir Júlíus Vífill: „Þetta 
væri kannski í lagi ef þessu fylgdu 
einhver ný verkefni, en þau eru 
ekkert til að tala um.“ 

Fjörutíu nýir inn á launaskrá

 Þegar Bandaríkjaher fór af Keflavík-
urflugvelli ákvað annar her að taka við. Hjónin Ester 
og Wouter van Gooswilligen, foringjar í Hjálpræðis-
hernum, hafa komið sér fyrir í Reykjanesbæ ásamt 
þremur börnum sínum og eru stórhuga um framtíð 
safnaðarins. 

„Við vildum koma starfinu út fyrir höfuðborgar-
svæðið. Nú starfar Hjálparæðisherinn aðeins í Reykja-
vík og á Akureyri,“ segir Ester og segir þau hjónin hafa 
ákveðið að flytja til í von um koma að gagni.

Bílskúr fjölskyldunnar var breytt í kapellu fyrir 
samkomur og hjónin halda úti líflegu gospelkóra-
starfi fyrir börn og fullorðna. Á sunnudag standa kór-
arnir fyrir gospelhátíð í samkomusal við Tree Lane 
götu á Keflavíkurvelli.

Til stendur að finna húsnæði á Keflavíkurvelli 
þar sem starfrækt verður fjölskyldumiðstöð. Hjónin 
munu nýta sér reynslu síðastliðinna ára hjá norska 
Hjálpræðishernum og bjóða upp á hjónanámskeið, 
ungbarnasöngnámskeið auk þess að starfrækja frí-
stundaheimili sem leggja mun áherslu á heimilislegt 
umhverfi og aðstoð fjölskyldur undir álagi og börn 
með sértæk vandamál. 

Ester er íslensk og hefur unnið við barnavernd 
í Noregi undanfarin ár, þar sem hún kynnist hol-
lenskum eiginmanni sínum. Hún starfar nú á frí-
stundaheimili í Reykjanesbæ og kynnir sér íslensk-

ar aðstæður. „Við reynum að sjá hvar þörfin er og 
höfum orðið vör við þörf á meiri stuðningi við fjöl-
skyldur. Hér eru margar stórar barnafjölskyldur 
og innflytjendur. Við viljum vera með í að þróa nýtt 
samfélag og höfum hug á að starfrækja Hjálpræð-
isher með svipuðu móti og þekkist erlendis þar sem 
lögð er meiri áhersla á fjölskylduna en tíðkast hefur 
á Íslandi.“ 

Breyttu bílskúrnum í kapellu

Viltu að Kolaportið verði áfram 
í Tollhúsinu?

Spilar þú tölvuleiki?





 Af hvaða tilefni ætla þúsund-
ir ferðamanna að heimsækja 
Ísland um helgina?

 Hvað heitir nýr þjálfari 
íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu?

 Hvaða hreppi beinir rit-
höfundurinn Hrafn Jökulsson 
sérstaklega sjónum að í bókinni 
Þar sem vegurinn endar sem 
kemur út nú í haust?

Guðlaugur Þ. Þórðarson 
heilbrigðisráðherra sýndi alvarleg-
an dómgreindarbrest þegar hann 
lýsti yfir stuðningi við frumvarp 
um afnám einkaréttar ÁTVR á sölu 
á léttu áfengi, sagði Björgvin Valur 
Gíslason, þingmaður Vinstri 
grænna (VG), í umræðum á Alþingi 
í gær.

Björgvin sagði dómgreindar-
brest ráðherra svo alvarlegan að 
hann efaðist um hæfi hans til að 
gegna embættinu. Hann væri að 
ráðast gegn niðurstöðum stofnana 
sem heyrðu undir ráðuneytið; land-
lækni, lýðheilsustöðvar og fleiri, 
sem hefðu varað við því að sala á 
áfengi yrði gefin frjáls.

Guðlaugur sagði það rétt að hann 
hefði ekki skipt um skoðun í mál-
inu. Hann var fyrsti flutningsmað-
ur samhljóða frumvarps sem flutt 
var á síðustu þingum. Hann mót-
mælti fullyrðingum um að hann 

hefði með því að lýsa stuðningi við 
frumvarpið ráðist á þær stofnanir 
sem lýst hefðu andstöðu við þessar 
breytingar.

Guðlaugur benti á að þingmenn 
Vinstri grænna hefðu hingað til 
talað fyrir auknu aðgengi að áfengi 
með því að fjölga útsölustöðum 
ÁTVR, en nú höfnuðu þeir frum-
varpi sem leiða myndi til fjölgunar 
útsölustaða.

Ögmundur Jónasson, þingmaður 
Vinstri grænna, tók þetta óstinnt 
upp, og benti á að Vinstri græn 
hefðu talað fyrir jöfnu aðgengi 
landsmanna en gegn því að mark-
aðsöflunum yrði falið að koma 
meira áfengi í landsmenn.

Sagður sýna dómgreindarbrest

Hva› passar me› ? vinbud.is

 Þorgerður Sigurjóns-
dóttir, oddviti í Bæjarhreppi, hafði 
samþykkt hreppsnefndar ekki að 
baki sér þegar hún bað um það 
fyrir hönd hreppsins að landbún-
aðarráðuneytið stofnaði lóð undir 
frístundahús tengdafólks síns.

Í nýju deiliskipulagi fyrir Borð-
eyri sem nú er í vinnslu er gert ráð 
fyrir lóðum fyrir frístundahús. 
Þótt skipulagið sé ekki tilbúið 
hefur eitt hús verið flutt á staðinn. 
Er það í eigu tengdaforeldra dótt-
ur oddvitans sem settu húsið niður 
á Borðeyri samkvæmt persónu-
legu leyfi frá Þorgerði oddvita.

Fyrrverandi oddviti, Ragnar 
Pálmason, óskaði eftir því fyrir 
nokkrum vikum að fá úr skjala-
safni Bæjarhrepps bréf sem Þor-
gerður skrifaði til landbúnaðar-
ráðuneytisins í júní. Ragnar vill 
líka fá því svarað hvenær málið 
hefði verið rætt í hreppsnefndinni. 
Ragnar hefur hvorki fengið afrit 
bréfsins né svar frá hreppnum. Í 
samtali við Fréttablaðið segist 
hann ekki vilja tjá sig um málið 
fyrr en hreppsnefndin hafi skýrt 
mál sitt.

Í bréfinu til landbúnaðarráðu-
neytisins óskar Þorgerður eftir 

því fyrir hönd Bæjarhrepps að 
ráðuneytið stofni lóð undir sumar-
hús fyrir umrædda tengdaforeldra 
dóttur oddvitans.  Engar sam-
þykktir liggja fyrir hjá hrepps-
nefndinni um stofnun þessarar 
lóðar og byggingarleyfi vantar.

Sigurður Þráinsson hjá landbún-
aðarráðuneytinu segir erindi odd-
vitans ekki hafa verið svarað og 
leigusamningur ekki verið gerður 
þar sem skipulagslegar forsendur 
séu ekki fyrir hendi. Hann segir 
ráðuneytið ekki hafa gert athuga-
semdir við hið umdeilda hús. „En 
það er náttúrlega alveg ljóst að 
sumarbústaðurinn er þarna ekki 
með neinu leyfi þegar vantar leigu-
samninginn og erindinu hefur ekki 
verið svarað,“ segir Sigurður Þrá-
insson.

Þorgerður oddviti segir málið 
ekki vera í sínum höndum. „Ég hef 
ekkert um þetta að segja,“ segir 
Þorgerður og vísar á varaoddvita 
sinn. 

„Það er alveg fráleitt í þessu 
máli að draga fram tengsl oddvit-
ans við eigendur hússins. Að öðru 
leyti vil ég ekki tjá mig enda er 
þetta ekki fréttaefni,“ segir Sig-
urður Kjartansson varaoddviti.

Oddviti úthlut-
aði ríkislóð án 
heimildar
Oddvitinn í Bæjarhreppi leyfði tengdaforeldrum 
dóttur sinnar að reisa sumarhús á ríkislandi þótt 
umbeðið leyfi frá landbúnaðarráðuneytinu væri 
ekki fengið. Húsið er án byggingarleyfis.

 Veiðimaður er á 
batavegi eftir að hann var skotinn 
af stuttu færi af hundinum sínum 
í Iowa-ríki í Bandaríkjunum.

Skot hljóp úr haglabyssunni í 
fótlegg veiðimannsins, James 
Harris, þegar hundurinn hans 
steig á byssuna og hrasaði um 
gikkinn. Fékk hann á milli 100 og 
120 högl á tíu sentimetra svæði á 
fótleggnum af 91 sentimetra færi.

Slysið varð á laugardaginn á 
fyrsta degi fasana-veiðitímabils-
ins. Hafði Harris lagt frá sér 
haglabyssuna á meðan hann 
klofaði yfir girðingu á leið til að 
sækja fugl sem hópurinn hans 
hafði skotið. 

Hundur skaut 
eiganda sinn





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

Nánari upplýsingar um námskeiðin eru á landsbanki.is

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

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

Á morgun, Aðalbanki: 
Lúðvík Elíasson, Greiningardeild Landsbankans og Davíð Harðarson, sjóðsstjóri Íslenska
Lífeyrissjóðsins, fara yfir hvar fjárfestingartækifærin liggja, hvert stefnir á hlutabréfa-
markaði, hvert krónan er að fara og hvað er á döfinni í vaxtamálum. 

Dagskrá fræðslukvölda

  8. nóv.  Fjarðargata Greiðslumiðlun og lántaka 

  15. nóv.  Aðalbanki  Greiðslumiðlun og lántaka
  22. nóv. Mjóddin Tryggingar og sparnaður
  29. nóv.  Laugavegur Tryggingar og sparnaður 

N
ÓV

EM
BE

R

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

1. nóv.  Aðalbanki Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

  8. nóv.  Árbær   Fjármál heimilisins frá A til Ö
  15. nóv. Egilsstaðir Fjármál heimilisins frá A til Ö
  22. nóv.  Grafarholt Lífeyrismál frá A til Ö
  29. nóv. Akureyri Hvar liggja fjárfestingartækifærin?

á morgun
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 Loftslagsbreyt-
ingarnar eru ein mesta áskorunin, 
sem þjóðir heims standa frammi 
fyrir á 21. öld. Þetta sagði Geir H. 
Haarde forsætisráðherra í ávarpi 
sínu við upphaf 59. þings Norður-
landaráðs í Ósló í gær. 

Áður höfðu forsætisráðherrar 
Norðurlandanna rætt sín í milli 
um leiðir til að bregðast við lofts-
lagsbreytingunum. Á blaðamanna-
fundi sögðu þeir að áformaður 
alþjóðlegur leiðtogafundur um 
loftslagsmál, sem fram á að fara í 
Kaupmannahöfn árið 2009, hefði 
mikla þýðingu fyrir norrænt sam-
starf. Ríkisstjórnir Norðurland-
anna vonist til að geta þar skuld-
bundið þau ríki heims sem losa 
mest af gróðurhúsalofttegundum 
– ekki síst Bandaríkin, Kína, Ind-
land og Brasilíu – til að leggja sín 
lóð á vogarskálarnar til að draga 
úr losuninni eftir að Kyoto-bókun-
in rennur út árið 2012. Þessi 
nefndu lönd áttu ekki aðild að 
henni.

Eftir fund ráðherranna tjáði 
Geir blaðamönnum að auk lofts-
lags-leiðtogafundarins í Kaup-
mannahöfn eftir tvö ár væru Norð-
urlöndin mjög virk á fleiri sviðum 
til að gera það sem í þeirra valdi 
stæði til að alþjóðasamfélagið 
tæki á þessum málum með árang-
ursríkum hætti. Með formennsku-
tíð sinni í Evrópusambandinu á 
seinni árshelmingi 2009 yrðu Svíar 
til að mynda í sterkri stöðu til að 
setja mark sitt á það. 

Norðurlöndin geta að sögn Geirs 
jafnframt unnið saman að því 
innan Sameinuðu þjóðanna að und-

irbúa jarðveginn fyrir áframhald-
andi samkomulag eftir að Kyoto-
bókunin rennur úr gildi árið 2012, 
en í desember næstkomandi fer 
fram á Balí í Indónesíu undirbún-
ingsfundur SÞ að arftakasam-
komulagi Kyoto-bókunarinnar. 
Geir sagðist vonast til að þar tæk-
ist að fá sem flest lönd til að taka á 
sig skuldbindingar um minni 
losun.

Spurður hvað Norðurlöndin 
gætu lagt fleira af mörkum í þessu 
sambandi benti Geir á að „við 
munum halda áfram að þróa tækni 
til þess að draga úr losun gróður-
húsalofttegunda“. Að hans sögn 
standa Íslendingar nú flestum 
þjóðum framar í þeim efnum með 
jarðvarmann og vatnsorkuna, og 
með því að koma þeirri endurnýj-
anlegu orkutækni á framfæri við 
aðrar þjóðir gætu Íslendingar 
hjálpað til að draga úr vandanum. 

Í svari við fyrirspurn Sivjar 
Friðleifsdóttur sagði Geir enn-
fremur að íslensk stjórnvöld hefðu 
enn sem komið er ekki tekið 
afstöðu til þess hvort þau hygðust 
sækjast eftir því að fá framlengt 
„íslenska ákvæðið“ svonefnda í 
Kyoto-bókuninni, um að losun frá 
álverum á Íslandi teldist ekki með 
í losunarkvóta Íslands þar sem 
það væri miklu umhverfisvænna í 
alþjóðlegu samhengi að slík raf-
orkufrek framleiðsla færi fram 
með endurnýjanlegri íslenskri 
orku en með kolaorku annars stað-
ar. Siv hvatti ríkisstjórnina til að 
stefna að endurnýjun ákvæðisins 
á Balí-fundinum í desember. 

Brýnt að snúa 
við loftslags-
breytingum
Forsætisráðherrar Norðurlandanna eru samstiga í 
mati á því hve brýnt það sé að alþjóðasamfélagið 
grípi til ráðstafana til að hamla gegn hlýnun lofts-
lags. Norðurlöndin geti lagt mikið af mörkum.

 Átta ráðherrar ríkisstjórn-
arinnar voru á Norðurlandaráðs-
þingi í Osló í Noregi í gær og 
þurftu því þeir fjórir ráðherrar 
sem eftir sátu að deila með sér 
verkefnum þeirra sem utan fóru.

Öflugasti staðgengill annarra 
ráðherra í gær var Guðlaugur Þ. 
Þórðarson heilbrigðisráðherra 
sem stýrði sjö ráðuneytum. Hann 
var staðgengill forsætisráðherra, 
dómsmálaráðherra, fjármálaráð-
herra, landbúnaðarráðherra, 
menntamálaráðherra og sjávarút-
vegsráðherra, auk þess að sinna 
skyldustörfum heilbrigðisráð-
herra.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-

herra kom þó til landsins seinni-
part dags í gær og tók á ný við 
ráðuneyti sínu.

Vinnuálag Guðlaugs dregst þó 
saman í dag þegar hann fer sjálfur 
á Norðurlandaráðsþingið. Þá tekur 
Björn Bjarnason við forsætisráðu-
neytinu og flestum ráðuneytum 
ráðherra Sjálfstæðisflokks.

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra var í gær staðgeng-
ill utanríkisráðherra, og í dag og á 
morgun bætir hún við sig ráðu-
neytum sjávarútvegs og landbún-
aðar.

Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra var í gær staðgengill 
umhverfisráðherra. Að lokum tók 

Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra að sér iðnaðarráðuneytið 
í fjarvistum ráðherra. 

Guðlaugur sex manna maki

 Beiðnum erlendra 
dómsyfirvalda um framsal 
fólks með erlent ríkisfang, 
sem dvelur hér, hefur farið 
fjölgandi á liðnum árum að 
sögn Ragnheiðar Harðar-
dóttur vararíkissaksókn-
ara. Beiðnirnar berast 
einkum frá Austur-Evrópu.

Á síðasta ári bárust fimm 
framsalsbeiðnir til dóms-
málaráðuneytisins. Þremur 
var synjað að fenginni 
umsögn embættis ríkissaksókn-
ara þess efnis að þar væru ekki 
uppfyllt lagaskilyrði til framsals. 
Önnur hinna beiðnanna tveggja 
varðaði albanskan ríkisborgara 
sem framseldur var héðan til 
Grikklands. Þá fór beiðni um 
framsal pólsks ríkisborgara fyrir 

héraðsdóm. Málið var ekki 
til lykta leitt því umrædd-
ur einstaklingur ákvað að 
fara sjálfur heim og taka út 
refsingu fyrir brot sín, 
áður en til þess kæmi. 

Á þessu ári hafa borist 
tvær framsalsbeiðnir til 
dómsmálaráðuneytisins.
Önnur þeirra varðar Lit-
háa sem Fréttablaðið 
greindi frá í gær, en þá 
hafði héraðsdómur 

úrskurðað að hann skyldi fram-
seldur til Litháen. Maðurinn getur 
kært úrskurðinn til Hæstaréttar 
en hvort það verður gert liggur 
ekki fyrir. Hin beiðnin er nýtil-
komin og varðar pólskan ríkis-
borgara. Það mál er til rannsóknar 
hér. 

Framsalsbeiðnum 
fer fjölgandi

 Í Hæstarétti gekk 
nýlega dómur um að launþegi 
sem hafði fengið greiddar 121.134 
krónur í stað þeirra 27.242 sem 
hann átti að fá, þurfi ekki að end-
urgreiða það sem ofgreitt var. 
Í SFR-blaðinu kemur fram að 
sú meginregla gildi í íslenskum 
rétti að þeir sem fái fyrir mistök 
ofgreidda peninga skuli endur-
greiða þá en frá þessari reglu 
verði að gera undantekningar 
eftir atvikum að ofgreiðslunni og 
endurkröfu hennar. 

Rifjað er upp að félagið hafi 
verið með kæru í undirbúningi 
eftir að LSH krafðist endur-
greiðslu á ofgreiddum launum frá 
árunum 2005-2006. Þar segir að 
ekki hafi reynt á það því að LSH 
hafi fellt niður kröfur sínar.

Þarf ekki að 
endurgreiða 
ofgreiðsluna

 Frestur til að sækja 
um lóð við Reynisvatnsás í 
Úlfarsárdal rennur út klukkan kort-
er yfir fjögur í dag. Lóðaverðið er 
fast; frá 7,6 milljónum króna fyrir 
rað- og parhús og frá 11,1  milljón 
króna fyrir einbýlishús. Dregið 
verður úr innsendum umsóknum. Í 
hverfinu verða 58 einbýlishúsalóðir 
og 12 rað- og parhúsalóðir fyrir 48 
íbúðir, alls 116 íbúðir. Í gærmorgun 
höfðu um 280 umsóknir borist til 
framkvæmdasviðs Reykjavíkur. 
Ágúst Jónsson skrifstofustjóri 
segir suma hafa sótt um fleiri en 
eina lóð. Það sé ekki leyft og verði 
til þess að ógilda allar umsóknir 
viðkomandi.

Síðasta útkall á 
Reynisvatnsási



Benedikt páfi XVI. 
hefur útnefnt Pétur (Pierre) 
Bürcher Reykjavíkurbiskup frá 

og með 30. 
október 2007.

Bürcher
fæddist í Fiesch 
í Sviss 20. 
desember 1945. 
Eftir að hafa 
stundað nám í 
guðfræði í 
Fribourg í Sviss 
vígðist hann til 
prests 1971 og 
gegndi þaðan í 
frá prestsstörf-

um í ýmsum sóknum í biskups-
dæmi Lausanne, Genf og Fri-
bourg. 1990–1994 var hann rektor 
prestaskóla biskupsdæmisins. 
Jóhannes Páll II. páfi útnefndi 
hann aðstoðarbiskup 2. febrúar 
1994 og hlaut hann biskupsvígslu 
12. mars í Fribourg.

Benedikt XVI 
páfi útnefnir 
biskup  

 Félagsmenn VR 
eru með tæpar 330 þúsund krónur 
að meðaltali í grunnlaun á mánuði 
en félagsmenn SFR – stéttarfélags í 
almannaþjónustu, hafa að meðaltali 
tæp 222 þúsund. 

Félagsmenn VR eru að meðaltali 
34 prósentum hærri í grunnlaun-
um en félagsmenn SFR þegar tekið 
hefur verið tillit til kyns, aldurs, 
starfsaldurs, vinnutíma og mennt-
unar. 

Ef heildarlaunin eru skoðuð 
hafa félagsmenn SFR að meðaltali 
rúmar 274 þúsund krónur í heild-
arlaun á mánuði á móti tæpum 363 
þúsund félagsmanna VR. Þetta 
kemur fram í SFR-blaðinu. 

Félagar í VR 
með hærri laun



Seltjarnarnes
verður allt gert að einum risastór-
um heitum reit þar sem hægt 
verður að komast í þráðlaust 
háhraðanetsamband hvar sem er 
samkvæmt viljayfirlýsingu sem 
bæjaryfirvöld á Seltjarnarnesi og 
fulltrúar fjarskiptafyrirtækisins 
Vodafone undirrituðu í Golfskála 
Seltjarnarness í gær. 

Seltjarnarnesbær verður fyrsta 
sveitarfélagið á Íslandi til að 
bjóða upp á þessa þjónustu sem 
kemst í gagnið á næsta ári. Aðeins 
fimm mánuðir eru síðan ljósleið-
aratengingar voru lagðar í öll hús 
í Seltjarnarnesbæ sem varð þar 
með fyrsta sveitarfélagið í heimi 
til að ná þeim áfanga.

Jónmundur Guðmarsson, bæj-
arstjóri Seltjarnarness, segir 
þetta snúast um lífsgæði. „Við 
teljum að aðgengi að fjarskipta-
kerfum auki lífsgæði. Við viljum 
auka sveigjanleika fólks hvað 
varðar vinnustaði, heimili og 
stofnanir. Og við viljum auka 
aðgengi bæði íbúa hér og þeirra 

sem sækja okkur heim þar sem 
allir munu geta nýtt sér þráðlausa 
netið.“

Samkeppnishæfi Seltjarnar-
ness við önnur sveitarfélög á höf-
uðborgarsvæðinu er annar mikil-
vægur þáttur að sögn Jónmundar. 
„Við teljum að fjarskipti og sveigj-
anleiki muni hafa áhrif þegar fólk 
ákveður hvar það sest að og starf-
ar. ... Við erum að búa okkur undir 
eitthvað sem við teljum að verði 
að kröfu í náinni framtíð um þjón-
ustu sveitarfélaga.“

Vel yfir hundrað sendar verða 
settir upp víðs vegar um bæinn og 
hefst sú vinna í byrjun næsta árs 
að sögn Björns Víglundssonar, 
framkvæmdastjóra markaðssviðs 
hjá Vodafone. „Það verður svo 
kveikt á kerfinu þegar allir send-
arnir eru komnir upp og þá verð-
ur kynnt hvernig fólk kemst inn 
og annað slíkt.“ Sendarnir eru 
mjög litlir og því mun fólk að 
öllum líkindum ekki verða vart 
við þá þegar þeir hafa verið settir 
upp, segir Björn.

Fyrsti bærinn 
til að verða 
heitur reitur
Seltjarnarnes verður fyrsta sveitarfélag á Íslandi til 
að bjóða upp á þráðlaust internet alls staðar í bæn-
um á næsta ári. Aukin lífsgæði segir bæjarstjóri.

Fullyrðing talsmanns 
starfsmanna Litla-Hrauns um að 
stækkun fangelsisins þar í stað 
uppbyggingar fangelsis á Hólms-
heiði geti sparað um einn milljarð 
króna er órökstudd og út í hött að 
mati Fangelsismálastofnunar.

Í frétt á vef stofnunarinnar 
kemur fram að fagleg sjónarmið 
mæli gegn tillögu starfsmanna 
Litla-Hrauns og með því að reisa 
fangelsi á Hólmsheiði eins og 
áformað er. 

Vitnað er í niðurstöðu úttektar á 
þeim möguleika að reisa gæslu-
varðhaldsfangelsi á höfuðborgar-
svæðinu en flytja aðra fyrirhugaða 
starfsemi fangelsis á höfuðborgar-

svæðinu á Litla-Hraun. Bent er á að 
ekki sé vikið að neinum þeim sjón-
armiðum sem komi fram þar í 

áskorun starfsmanna Litla-Hrauns.
„Það er miður því óæskilegt er að 

ræða slík mál aðeins út frá byggð-
arsjónarmiðum en ekki út frá fag-
legum sjónarmiðum um afplánun 
fanga og með hagsmuni fanga og 
aðstandenda þeirra í huga,“ segir á 
vef stofnunarinnar.

Í niðurstöðum úttektarinnar 
segir að óhjákvæmilegt sé að 
byggja gæsluvarðhaldsfangelsi og 
móttökudeild á höfuðborgarsvæð-
inu. Við það bætist kvennadeild, 
auk þess sem óheppilegt sé að flytja 
fanga í skammtímavistun á Litla-
Hraun. Gert er ráð fyrir 64 fanga-
klefum í nýju fangelsi á Hólms-
heiði.

Fagleg rök með Hólmsheiði
 Kona hefur verið dæmd 

í Héraðsdómi Norðurlands eystra 
fyrir akstur undir áhrifum 
slævandi lyfja. Henni var gert að 
greiða 60 þúsund krónur í sekt 
auk sviptingar ökuréttinda í þrjá 
mánuði.

Konan var tvívegis ákærð fyrir 
að aka undir áhrifum slævandi 
lyfja. Hún var sýknuð af fyrri 
ákærunni þar sem dómurinn taldi 
ekki nægilega sannað að lyf sem 
fundust í blóði hennar hefðu 
valdið því að hún væri ófær um 
að stjórna bifreiðinni örugglega. 
Ökuferðin endaði á umferðareyju 
og síðan á ljósastaur. Í síðara 
skiptið játaði hún lyfjaakstur.

Kona var dæmd 
fyrir lyfjaakstur

vinbud.isHva› er gott me› ?

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

Varalitur og rýtingsstungur
Ein merkasta grein nútímalist-

ar er tvímælalaust hin einlitu 
málverk eða „mónókróm“ eins og 
þau eru kölluð á máli listfræð-
inga. Þau eru þannig gerð að 
léreftið, eða hvað sem notað er 
sem undirstaða, er þakið máln-
ingu í nákvæmlega sama lit yfir 
allan myndflötinn, hvert sem 
maður horfir. Þetta gefur 
ótæmandi möguleika. Ég minnist 
þess að ég fór einu sinni þvert 
yfir alla Parísarborg til að skoða 
málverk sem var ekki einungis 
einlitt heldur og í nákvæmlega 
sama lit og veggurinn fyrir aftan; 
var það talið í fararbroddi í 
þessari listgrein, eitt af þeim 
verkum sem setja spor sín á vora 
tíma.

En þessi meistaraverk andans eru 
viðkvæm, jafnvel fyrir hrifning-
arlátum aðdáendanna, eins og 
nýlega mátti sjá í sakamáli sem 
kom fyrir dómstól í Avignon. 
Rætur þess var að rekja til 
atburðar sem varð 19. júlí í sumar. 
Þá var til sýnis í „Gallerí Lamb-
ert“ þar í bæ einlitt málverk eftir 
listamanninn Cy Wombly, sem var 
frumlegt og merkilegt fyrir þá 
sök að það var alveg snjóhvítt 
horna á milli. Og þennan dag 
gerðist það svo að þrítug kona, 
Rindy Sam að nafni, vék sér 
skyndilega að listaverkinu og 
smellti kossi á það, þannig að á 
myndflötinn kom nú eldrautt far 
eftir varalit. Hún útskýrði þennan 
gjörning sinn svo að hún hefði 
orðið alveg yfirþyrmd af hrifn-
ingu af meistaraverkinu og orðið 
að tjá það með þessu móti, hún 
hefði viljað votta einlitningnum 
ást sína „í áköfum hreinleika“, og 
bætti svo við að kossinn hefði 
verið „listrænn atburður sem 
sprottið hefði af krafti listar“.

Aðstandendur málverksins, 
eigandi gallerísins og listamaður-
inn sjálfur litu atvikið þó ekki 
þeim augum. Þeim fannst verkinu 

spillt, því þetta einlita málverk 
var sem sé ekki lengur einlita, og 
höfðuðu mál gegn konunni. 
Rannsókn fór fram, rannsóknar-
stofur framleiðenda snyrtivara 
buðu fram þjónustu sína, svo og 
ein af rannsóknarstofum Nasa í 
Bandaríkjunum og var varalitur-
inn vendilega efnagreindur. Eftir 

það ákvað listamaðurinn að fara 
fram á eina evru í táknrænar 
skaðabætur eins og venjan er, en 
eigandi verksins, gallerísstjórinn, 
fór fram á 33.400 evrur fyrir 
rannsóknarkostnað og tvær 
milljónir evra í skaðabætur fyrir 
spjöllin á hinu einlita verki. 
Saksóknarinn í Avignon leit á 
verkið sem „mannát eða sníkju-
lífi“ og krafðist 4.500 evra sektar 
ofan á annað. 

Listrænn ráðgjafi konunnar bar 
hins vegar að kossinn hefði verið 
dulræn reynsla, og sagði því til 
sönnunar að eftir atburðinn væri 
hann orðinn nýr maður, hann 
hefði sjálfur vaknað upp úr 

sljóleika kreddufestunnar. Í 
framhaldi af því hélt verjandinn 
fram, að í rauninni hefði kossinn 
verið hin mesta viðurkenning 
fyrir málarann Cy Wombly og fór 
fram á sýknun. Sagt er að 
eftirmynd þessa tvílita mónó-
króms sé til sölu á netinu.

Í þessu máli, sem franskir 
fjölmiðlar kalla nú „kossinn í 
Avignon“, hefur ekki enn verið 
dæmt þegar þessar línur eru 
ritaðar, og nokkrar vikur í það. En 
á sama tíma hefur annað illyrmis-
legt vandalisma-mál komið upp. 
Fyrir skömmu gerðist það, að 
fáeinir ungir menn með topp-
stykkin umlukin áfengisgufum 
komust inn um bakdyr í Orsay-
safninu í skjóli einhverrar 
„menningarnætur“ í París. 
Einhvern veginn tókst þeim að 
ramba upp í sal með málverkum 
eftir impressjónista, þar mé einn 
þeirra utan í vegg – en ef það átti 
að vera einhvers konar listaverk, 
sem sé „gjörningur“, var staður-
inn sennilega ekki rétt valinn. 
Annar (eða kannske sá hinn sami) 
stakk svo rýtingi í gegnum 
málverkið „Brúin í Argenteuil“ 
eftir Monet. Þá ruku öryggisbjöll-
ur safnsins af stað með miklum 
gauragangi og við það vöknuðu 
ungu mennirnir nógu vel til að 
geta forðað sér út. Eftir þeim 
myndum að dæma sem birtust í 
blöðum voru skemmdirnar ekki 
miklar, skurðurinn var stuttur og 
hreinlegur. Rannsóknin tók heldur 
ekki langan tíma, því gjörnings-
maðurinn gaf sig fram skömmu 
síðar, þegar af honum bráði, 
yfirkominn af sektartilfinningu.

Nú eru merki eftir varalit á 
röngum stöðum ekkert gamanmál 
í Frakklandi, og það eru 
hnífstungur svo sem heldur ekki. 
En það verður fróðlegt að sjá 
hvort metið er alvarlegar fyrir 
dómstólum, rauða klessan eða 
rýtingsfarið.

Nú liggur fyrir þinginu frumvarp til 
breytinga á lyfjalögum sem felur það 

í sér að þeim sem selja tóbak í smásölu 
verði heimilt að selja nikótínlyf sem ekki 
eru lyfseðilsskyld. Markmiðið með frum-
varpinu er að auka aðgengi að nikótín-
lyfjum þannig að þau verði valkostur við 
hlið tóbaks þar sem það er selt. 

Það er merkileg þversögn að ef 
einstaklingur vill byrja að reykja geti 
hann gengið inn í næstu sjoppu, 
matvöruverslun eða bensínstöð sem er jafnvel opin 
allan sólarhringinn og keypt sígarettur. Vilji sá 
hinn sami hins vegar láta af ósiðnum, berjast við 
fíknina og styðjast í þeirri baráttu við nikótín án 
tjörunnar þá þarf hann að leita að næsta apóteki, 
með takmörkuðum opnunartíma. Nikótínfíknin er 
erfið og því á að létta undir með þeim sem vilja 
losa sig við hana með öllum tiltækum ráðum. 

Nýverið var samþykkt að fara þessa leið í 
Svíþjóð, þ.e. að heimila sölu á nikótínlyfjum í 

almennum verslunum. Þessi samþykkt hjá 
vinum okkar í Svíþjóð hefur fengið afar 
vandaða umfjöllun og fátt sem upp kom 
sem mælti á móti því að opna fyrir þessa 
heimild. Ætla má að með því að bæta 
aðgengi reykingamanna að nikótínlyfjum 
sjái fleiri lyfin sem valkost auk þess sem 
aukið aðgengi er mikilvægur stuðningur 
við þá sem standa í stríði við tóbakið. Með 
því að veita þessa heimild er því stigið 
mikilvægt skref í tóbaksvörnum. 

Þá hafa Neytendasamtökin hvatt til þess 
að þessi leið verði farin hér á landi og telja 
að það muni leiða til lækkunar á verði 
nikótínlyfja sem er þónokkuð hærra hér á 

landi en á hinum Norðurlöndunum. 
Er þetta í þriðja skipti sem frumvarpið er lagt 

fram en hingað til hefur það ekki hlotið afgreiðslu. 
Ég vona að þetta mál hljóti afgreiðslu á þessu þingi 
því það er afar undarleg og óskynsamleg ráðstöfun 
að aðgengi að sígarettum sé auðveldara en aðgengi 
að nikótínlyfjum. 

Höfundur er þingmaður Samfylkingarinnar. 

Nikótínlyf seld við hlið tóbaks

Nú eru merki eftir varalit á 
röngum stöðum ekkert gaman-
mál í Frakklandi, og það eru 
hnífstungur svo sem heldur 
ekki. En það verður fróðlegt að 
sjá hvort metið er alvarlegar 
fyrir dómstólum, rauða klessan 
eða rýtingsfarið.

M
argir þekkja söguna af þingmanninum ónefnda sem 
fyrir einar kosningarnar fór heim í hérað að ræða 
við kjósendur sína. Hann bað fólk að nefna mál sem 
á því brynni og hafði ungan mann sér við hlið sem 
skráði það sem hæst bar. Einn kjósandinn nefndi við 

þingmanninn að sér þætti verulega vanta flugvöll í héraðið. „Skrif-
aðu flugvöll,“ á þá þingmaðurinn að hafa sagt við aðstoðarmann 
sinn og sneri sér svo um leið að næsta máli eins og ekkert væri. 

Umræðan um flugvöll Reykvíkinga ber stundum nokkurn keim 
af þessum viðhorfum, þ.e. rætt er um að byggja nýjan Reykjavík-
urflugvöll eins og það sé ekki svo mikið mál. Flugvöllur á Löngu-
skerjum, sem sagt völlur byggður á landfyllingu í sjó, hefur verið 
á óskalista margra og flugvöllur á Hólmsheiði austan Reykjavíkur 
einnig.

Vissulega er gott að flugvallarmálið skuli vera komið aftur á 
dagskrá eftir að hafa legið algerlega í þagnargildi þá mánuði sem 
fyrri meirihluti hélt um stjórnvölinn í Reykjavík.

Framtíðarstaðsetning vallarins skiptir gríðarlega miklu máli og 
nauðsynlegt er að vinna að því að taka um hana ákvörðun. Sam-
kvæmt atkvæðagreiðslu sem fram fór í Reykjavík í stjórnartíð 
Reykjavíkurlistans á völlurinn að hverfa úr Vatnsmýri árið 2016 og 
Hólmsheiðin er nú æ oftar nefnd sem framtíðarstaður flugvallar 
Reykvíkinga.

Í Fréttablaðinu í gær gat að líta kort af Hólmsheiði þar sem sýnd 

var staðsetning vallarins eins og hún er hugsuð, einnig staðsetning 
athafnasvæðis sem ráðgert er að þar rísi og losunarsvæðis meng-
unarvarna borgarinnar. 

Hólmsheiðin á því að geyma margháttaða starfsemi. Skólabörn 
í Reykjavík hafa ræktað skóg á Hólmsheiði í allmörg ár, skóg sem 
þyrfti að víkja ef til framkvæmda kemur. Auk þess er stór hluti 
heiðarinnar innan vatnsverndarsvæðis vatnsbóls Reykvíkinga.

Sýnt hefur verið fram á í hagkvæmniútreikningum að ýmsir 
kostir eru við staðsetningu flugvallar á Hólmsheiði. Nokkrir veru-
legir ókostir eru þó við staðsetninguna, og vega þungt. Í fyrsta lagi 
ber þar að nefna veðurskilyrði en flugvöllur á Hólmsheiði lægi í 
fyrsta lagi hátt, auk þess sem vindar eru þar miklir.

Sömuleiðis er staðsetningin miðað við stjórnsýsluna sem svo 
oft er nefnd í tengslum við Reykjavíkurflugvöll, ekki góð. Munur-
inn á þeim tíma sem tekur að ferðast úr miðbæ Reykjavíkur upp 
á Hólmsheiði annars vegar og til Keflavíkur hins vegar hlýtur að 
teljast of lítill til þess að verjandi sé að byggja upp heilan flugvöll 
á heiði austan Reykjavíkur.

Sá kostur að reisa innanlandsflugstöð austan Keflavíkurflug-
vallar, og þar með í um tíu mínútna styttri akstursleið frá borginni 
en Leifsstöð, hlýtur að verða skoðaður áður en „skrifaður“ er flug-
völlur á Hólmsheiði. 

Skrifaðu flugvöll

Vissulega er gott að flugvallarmálið skuli vera komið 
aftur á dagskrá eftir að hafa legið algerlega í þagnar-
gildi þá mánuði sem fyrri meirihluti hélt um stjórn-
völinn í Reykjavík.
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Eftirfarandi pistill birtist á 
bloggsíðu minni í fyrradag 

(mánudag). Þessi bloggsíða birtir 
myndir af nýfæddum syni mínum 
fyrir vini og fjölskyldu og hana 
heimsækja að meðaltali 30-40 
gestir á dag. Þegar ég vaknaði í 
morgun, brá svo við mér til mik-
illar furðu, að þúsundir Íslend-
inga höfðu heimsótt þessa vefsíðu 
til að lesa þessar hugleiðingar. 
Margir gestanna skrifðu mér 
tölvupósta og báðu mig um að 
senda þennan pistil í dagblað. Þótt 
þessi grein hefði nú bara átt að 
vera spjall fyrir vini og fjölskyldu 
um hvort ég myndi lesa þessa bók 
fyrir son minn, fannst mér engin 
ástæða til að verða ekki við þeirri 
áskorun.

Það fer óneitanlega vel á því að 
þegar litli negrastrákurinn minn, 
Gunnar Hávarður Dagur, kom í 
heiminn í Bandaríkjunum, skuli 
uppá Íslandi vera endurútgefin 
einhver einkennilegasta barna-
bók íslenskrar tungu, bókin „tíu 
litlir negrastrákar“, sem þýdd er 
upp úr hinni ástsælu bandarísku 
barnabók: „Ten Little Niggers“. 

Bandaríska barnabókin „Ten 
Little Niggers“ var gefin út fyrst 
fyrir um það bil hundrað árum en 
hefur af einhverjum furðulegum 
ástæðum ekki fengist í allnokk-
urn tíma á enskri tungu. Þessi bók 
lýsir á athyglisverðan hátt hvernig 
tíu lítil svört börn deyja 
voveiflegum dauðdaga, ýmist af 
eigin hendi eða annarra (sjá t.d. 
myndir Muggs hér til hliðar). 

Dauðdagi þeirra rímar vel við 
viðhorfin til blökkumanna í 
Bandaríkjunum á þeim tíma sem 
bókin kom út, litlu negrastrákarn-
ir deyja úr leti, heimsku, hræðslu, 
græðgi, ofdrykkju, vitfirringu, 
ofbeldi, o.s.frv. Í íslensku bókinni 
hefur af mikilli smekkvísi 
íslenskra hreintungusinna orðinu 
„nigger“ verið snúið í „negri“ 
ásamt öðrum lítilsháttar lagfær-
ingum, m.a. er varðar blóði drifna 
dauðdaga negranna. Endir bókar-
innar, til dæmis, er öðruvísi en 
bandaríska útgáfan segir til um. Í 
einni bandarískri útgáfunni sem 
ég rakst á er endirinn þessi: „One 

little nigger 
boy left all 
alone. He 
went and 
hanged
himself and 
then there 
were None 
…„ en þessi 
dauðdagi var 
einmitt
algengur
meðal blökku-
manna í 
Bandaríkj-
unum á þeim tíma sem bókin var 
skrifuð. Í íslensku útgáfunni giftir 
síðasti litli negrastrákurinn sig 
hins vegar og eignast tíu börn, 
sem væntanlega geta látið sig 
hlakka til svipaðra málaloka og 
frændur sínir, enda líta þeir allir 
eins út í listrænni túlkun Muggs: 
með feitar rauðar varir, allsberir í 
lendarskýlu, dálítið rottulegir á 
svip, og – auðvitað – bikasvartir. 

Ég sé að heima á Íslandi eru 
menn víst furðu lostnir yfir því að 
einhverri reiðri móður svarts 
barns finnist ekki við hæfi að 
fjöldamorð lítilla blökkubarna séu 
borin á borð fyrir önnur íslensk 
börn sem skemmti- og aðhláturs-
efni. Hvað er þessi kona að vilja 
uppá dekk? spyrja varðhundar 
íslenskrar menningar, móðir og 
másandi af hneykslun. Á ekki 
bara að mótmæla Andrési Önd 
næst, Mjallhvíti og dvergunum 
sjö?

En úr hvaða jarðvegi sprettur 
nú þetta listræna stórvirki, sem 
menningarsaga Íslendinga ber-
sýnilega kallar á að sé endurút-
gefið með mikilli viðhöfn, og er 
rúllað út á viðhafnarsvæðum í 
íslenskum bókabúðum? 

Bandaríska barnagælan sem hún 
byggist á, og þau viðhorf sem hún 
lýsir til svertingja, sprettur úr 
jarðvegi hins svokallaðs Jim 
Crow-tímabils í Bandaríkjunum, 
en það orð er notað yfir tímabil 
bandarískrar sögu frá lokum 
þrælastríðsins (1865) til upphafs 
the Civil Right Movement (um 
1960). Sú kúgun sem blökkumenn 
urðu fyrir á þeim tíma fólst ekki 
eingöngu í því að þeim var bann-
aður aðgangur að opinberum 
stofnunum, veitingahúsum og 
jafnvel salernum. Kúgunin fólst 

einnig í því að blökkumenn voru 
lítilsvirtir með margs konar hætti. 
Nafnið Jim Crow, til dæmis, sem 
þetta tímabil er jafnan kennt við, 
er nafn tilbúins karakters, trúðs-
legs svertingja sem hafði alla þá 
eiginleika sem svertingjar á þess-
um tíma voru sagðir búa yfir: 
Hann var latur, hræðslupúki, vit-
laus, borðaði of mikið ef hann 
fékk mat (en sá var háttur þræla 
ef húsbændur þeirra stjórnuðu 

ekki átinu, þeir gátu hreinlega 
sprungið af ofáti blessaðir vitleys-
ingarnir), drakk of mikið áfengi, 
átti ægilega mörg börn (tíu?), því 
hann hafði auðvitað ekki stjórn á 
kynferðiskenndum fremur en 
öðrum (sem var auðvitað heppi-
legt því að ef 10 negrastrákar 
voru drepnir, spruttu aðrir upp 
eins og gorkúlur), hann var ofbeld-
isfullur, alltaf syngjandi, og svo 

framvegis og framvegis. 
Í alls kyns öðrum hlutum en Jim 

Crow-karakternum (sem var vin-
sælt skemmtiefni meðal annars í 
leikhúsum landsins) braust fram 
svipuð lítilsvirðing. Blek í penna 
var auglýst sem „niggers milk“ 
með mynd af litlum negrastrák að 
drekka blek til að auglýsa vöruna. 
Á þessum tíma voru svertingjar 
sýndir í popúlar kúltúr dýrslegir 
á svip, með stórar rauðar varir, 
yfirleitt hálfnaktir í lendarskýl-
um og auðvitað bikasvartir. Nær 
dýrum en mönnum. Og kúltúr Jim 
Crow-tímabilsins tók á sig hinar 
ótrúlegustu myndir. Til dæmis 
voru gefin út póstkort af litlum 
svörtum börnum undir yfirskrift-
inni „krókódílafóður“. Svo var 
líka gefin út barnabók sem lýsti 
dauðdaga 10 blökkubarna í brand-
araformi, þar sem þau deyja úr 
frægustu löstum niggara, leti, 
hugleysi, ofáti, heimsku, 
ofdrykkju áfengis og svo eigin 
ofbeldi, enda aðeins steinsnar frá 
dýrum, blessuð svörtu skinnin. Í 
sumum útgáfum deyr svo síðasta 
barnið á þann hátt sem Ku Klux 
Klan notaði til að murka lífið úr 
litlum negrastrákum.

 Litli negrastrákurinn er hengd-
ur en helsta sport Ku Klux Klan 
manna var nú einmitt að klæða 

sjálfa sig í hvít lök í skjóli nætur 
og hengja litla negrastráka. 

Bók þessi þótti áreiðanlega 
mjög fyndin og skemmtileg í 
suðurríkjum Bandaríkjanna fyrir 
hundrað árum, enda rímuðu dauð-
dagarnir svo ægilega krúttlega, 
og ef til vill þótti sérstaklega 
fyndið að barnið skyldi hengja sig 
sjálft frekar en að bíða eftir því 
að riddarar KKK kæmu nú í hvítu 
lökunum sínum og sæju um það 
eins og þeirra var von og vísa. 

Nú þegar sonur minn, litli negra-
strákurinn, er kominn í heiminn 
hérna í New York-borg spyr ég 
auðvitað sjálfan mig hvort ég eigi 
ekki að lesa fyrir hann hina 
skemmtilegu íslensku bók, fram-
lag Íslendinga til barnaheimsbók-
menntanna, enda barnabækur af 
þessum tagi illfáanlegar á 21. öld í 
hinum þröngsýnu Bandaríkjum. 
Mér skilst á formanni íslenskra 
bókaútgefenda að þessi bók sé 
sérstaklega mikilvægur þáttur 
íslenskrar menningararfleifðar 
sem vissulega þurfi að halda að 
þjóðinni.

Mér skilst líka á einhverjum 
aðstandendum útgáfunnar að það 
sé ákaflega viðeigandi að gefa 
þessa bók út til að heiðra minn-
ingu Muggs, hins merka íslenska 
myndlistarmanns, og þetta er nú 

aldeilis góð leið að því marki. Og 
mér skilst líka á íslenskum fyrir-
mennum, alþingismönnum og 
menningafrömuðum, að þeir lesi 
þessar heimsbókmenntir fyrir 
kornung börn og barnabörn, og 
þau skríki af gleði og hlátri yfir 
hinum fyndnu og blóði drifnu 
örlögum negrastrákanna, enda 
verða líka til fleiri negrar í enda 
sögunnar, eins og einn benti á, 
þannig að allt er gott sem endar 
vel, enda líta negrastrákar Muggs 
allir eins út svona svartir og rottu-
legir. 

Og hvers eiga íslensk börn að 
gjalda? Eigum við að láta þau 
missa af þessari stórfenglegu 
blóði drifnu hámenningarlegu 
skemmtan, hluta af sjálfum menn-
ingararfi Íslendinga? 

Bersýnilega ekki að flestra mati 
á Íslandi. Í hillum hjá Máli og 
menningu er bókin á viðhafnar-
stað ásamt öðrum barnabókum, 
og bleikum böngsum, og geri ég 
ráð fyrir að þetta sé metsölubók á 
Íslandi. Mér skilst að samkvæmt 
einhverri skoðanakönnun finnist 
88 prósentum Íslendinga þessi 
bók hreint fyrirtak. 

Jamm, verður maður ekki að 
lesa þetta stórfenglega menningar-
afrek fyrir Gunnar litla, spyr ég 
sjálfan mig? 

Mitt svar er þetta: Ég á mjög bágt 
með að sjá sjálfan mig útskýra 
fyrir litlu barni að einu sinni hafi 
þótt viðeigandi í suðurríkjum 
Bandaríkjanna að lýsa litlum 
negrastrákum eins og honum sem 
svo lötum, vitlausum, ofbeldis-
fullum og huglausum að þeir 
dræpust í unnvörpum og að í 
ofanálag hafi það þótt afskaplega 
fyndið.

Sú umræða mun eiga sér stað á 
réttum stað og tíma, því þegar 
hann er orðinn 16 ára gamall heiti 
ég þessu: Ég ætla að fara með 
hann í heimsókn í safn í Ferris 
State University sem heitir Jim 
Crow Museum of Racist 
Memorabilia og er reist til að 
minna fólk á mannhatur og illsku 
í heiminum. Kannski ég sýni 
honum fyrst frægt póstkort. Á því 
sjást hundruð hamingjusamra 
fjölskyldna í nestisferð í guðs-
grænni náttúrunni. Hlæjandi og 
skríkjandi skoppa ljóshærðir 
hnokkar um völl. Í bakgrunninn 
sést tilefni þessarar nestisferðar. 
Uppi í tré þar hangir lítill 
negrastrákur í reipi. Ólíkt tíunda 
negrastráknum úr bandarísku 
barnagælunni sem nú kemur út í 
viðhafnarþýðingu á Íslandi fékk 
hann hins vegar hjálp manna í 
hvítum lökum við henginguna og 
er það tilefni þessa mikla fögnuðar 
og nestisáts. 

Á öðrum stað í þessu safni sýni 
ég honum kannski líka ljósmyndir 
af þrælum og myndir af lausnar-
bréfum þeirra heppnu sem gefið 
var frelsi. Á veggnum heima í 
stofu, útskýri ég fyrir Gunnari, 
eigum við sams konar lausnarbréf 
fyrir langa-langa-langa-lang-
ömmu hans, Kitty Holliday, sem 
fékk lausnarbréf 1848, þegar hún 
var lítil negrastelpa, 13 ára að 
aldri. Svo á ég eftir að sýna honum 
á öðrum stað í safninu frægar 
myndir af Marteini Lúteri King 
að taka þátt í mótmælum meira en 
100 árum seinna, laminn niður af 
æstum hvítum skríl og geltandi 
hundum, því að litlir negrastrákar 
vildu fara í skóla með hvítum 
börnum. Ef vel er að gáð, má ef til 
vill sjá glitta í afa Gunnars 
Hávarðs, Hávarð Croft, í einni 
myndinni frá hátindi the Civil 
Rights Movement í Mississippi, 
umkringdan hvítum múg sem 
hrækir á hann og skyrpir. 

Að lokum geng ég svo með 
Gunnari í eitt sérkennilegasta 
horn þessa safns. Þar er að finna 
alls kyns barnadót og glingur sem 
lýsir þeirri mannfyrirlitningu 
sem ríkti í garð svertingja á 
þessum tíma á afar sérstakan 
hátt. Þar er til dæmis púsluspil 
frá öndverðri 19 öld kallað 
„sundursagaðir niggarar“. Svo 
get ég sýnt honum helsta 
menningarsögulega djásn Jim 
Crow Museum of Racist Memora-
bilia, sem lýsir ágætlega því 
tryllta og sjúka hugarfari sem 
ríkti hjá illa upplýstu fólki í 
Bandaríkjunum fyrir meira en 
100 árum. Þessi hluti safnsins 
virðist líka hafa athyglisverða 
snertifleti við hugarfar 88 prósent 
Íslendinga í dag. Í opinberu safni 
í Bandaríkjunum sem helgað er 
mannhatri og rasisma má finna 
bók: Ten Little Niggers.

Höfundur er hagfræðingur. 

Einn lítill negrastrákur 

Bók þessi þótti áreiðanlega 
mjög fyndin og skemmtileg í 
suðurríkjum Bandaríkjanna 
fyrir hundrað árum, enda 
rímuðu dauðdagarnir svo 
ægilega krúttlega …

SMS
LEIKUR
MS
EIKURRR

Vi
nn

in
ga

rv
er

ða
 a

fh
en

di
r h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
óp

av
og

i.
M

eð
 þ

ví
 a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

S 
kl

úb
b.

 9
9 

kr
/s

ke
yt

ið
.



Hvort sem áhugi ferðamannsins beinist að list-
um eða búðarrápi hefur Barcelona upp á margt 
að bjóða. Það segir Sigríður Heiða Kristjáns-
dóttir tryggingasali og talar af reynslu.

„Barcelona er þannig að þar er endalaust eitthvað 
að skoða,“ segir Sigríður Heiða. „Þar er hægt að 
vera sparsamur og eyða engum pening, bara njóta 
þess að ganga um og virða fyrir sér listrænar bygg-
ingar og litskrúðugt mannlíf.“ 

Sigríður Heiða fór til Barcelona í september 
ásamt eiginmanni og eins og hálfs árs dóttur. Það 
var þriðja utanlandsreisa dótturinnar á stuttri ævi 
og önnur ferðin til Barcelona. 

„Systir mín býr í Badalona sem er strandbær rétt 
utan við Barcelona og telst eiginlega orðið úthverfi 
borgarinnar. Sætur lítill bær sem er mjög þægilegt 
að vera í. Þar er stutt á ströndina, á kaffihús og 
verslunargatan þar er rólegri en í stórborginni. Svo 
hoppar maður í neðanjarðarlestina og eftir nokkrar 

stöðvar er komið í miðborgina. Það er þægilegt.“
Sigríður Heiða segir fjögurra tíma flug með Ice-

landair til Barcelona og alltaf öðru hvoru hægt að 
finna hagstæð fargjöld. Hún segir líka gaman að 
versla í Barcelona. „Fólk getur fengið allt á mjög 
litlu svæði á Römblunni og litlum og stórum götum 
út frá henni. Þar er allt mjög aðgengilegt og litlir 
veitingastaðir og kaffihús inn á milli.“

Listin er þó það sem heillar mest í Barcelona að 
sögn Sigríðar Heiðu. Gaudígarðurinn og söfn Picasso 
og Miró svo nokkuð sé nefnt, fyrir utan alla bygg-
ingarlistina sem hvarvetna blasir við augum. En 
einu varar hún við. Það eru vasa- og veskjaþjófarnir. 
„Ég hef ekki verið rænd sjálf í Barcelona en afi 
minn og amma, mamma og tveir bestu vinir mínir 
hafa lent í því.

Ein eldri kona keypti sér fínan varalit og ákvað að 
setja töskuna í skugga undir borð svo hann bráðnaði 
ekki í sólinni en taskan var tekin með öllu saman svo 
það var dýr varalitur. Þannig að það er um að gera 
að passa sitt.“

Mæðgur á faraldsfæti

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

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



Ferðafélagið Patrekur geymir 
tvær hugrakkar snótir með 
ferðaþrá til framandi landa, en 
báðar settust við sömu tölvu 
í Laos þar sem örlagavefur 
flækti spor þeirra saman.

„Ég var ein að ferðast um Laos á 
leið til Víetnam og Kambódíu 
þegar ég skaust inn á internetkaffi 
þar sem nafn mitt og bloggsíða 
vistaðist á einni tölvunni. Þremur 
vikum síðar fer svo Sigríður Víðis 
Jónsdóttir inn á þetta sama kaffi-
hús, í sömu tölvu, þar sem nafn 
mitt poppar upp; fer inn á bloggið 
mitt og sér að ég er ein að ferðast 
um sömu slóðir og hún,“ segir 
Halla Gunnarsdóttir blaðamaður 
um þessa sérstæðu samfundi.

„Sigga hafði strax samband og 
við ákváðum að mæla okkur mót á 
Happy Guesthouse númer 10 í 
Kambódíu. Strax tókst með okkur 
mikill vinskapur og í kjölfarið 
stofnuðum við Ferðafélagið Patr-
ek á degi heilags Patreks,“ segir 
Halla þegar hún rifjar upp tilurð 
Ferðafélagsins Patreks.

„Ég efast ekki um mátt örlaga 
og veit að þarna voru æðri máttar-
völd að leiða okkur saman. Þótt 
báðar værum íslenskar, á sama 
aldri og með svipuð áhugamál viss-
um við ekki hvor af annarri, en 
kom í ljós að báðar voru blaða-
menn fyrir Morgunblaðið,“ segir 
Halla um þau ótrúlegu örlög sem 
fundu henni svo óvæntan ferðafé-
laga í sex vikna framhaldsför sem 
endaði í Malasíu.

„Tilefni örlaganna var ekkert 
sérstakt, því báðum finnst gott að 
ferðast einar og ekkert sérstakt 
kom upp á sem þarfnaðist samfé-
lags. Sigga er reyndar sérfræðing-
ur í að pikka upp sýkingar og vön 
að koma sér sjálf á sjúkrahús, en 
auðvitað er ekki hægt að syngja „Á 
Sprengisandi“ raddað í helli nema 
vera tvær,“ segir Halla hláturmild, 
en verður svo alvarleg í bragði: 
„Það er líka mikilvægt að eiga 
minningar með öðrum. Mér finnst 
stundum dapurlegt að hafa engan 
til að rifja upp það sem á daga 
mína hefur drifið á ferðalögum.“ 

Og þegar heim úr ferðalaginu 

kom gerðust þær stöllur sambýl-
ingar í Reykjavík.

„Við deilum ekki íbúð lengur en 
erum enn bestu vinir, vinnum á 
Mogganum og þvælumst um í 
nafni Patreks. Síðast fór ég ein til 
Írans og Sigga til Súdan, Úganda 
og Kenýa. Við erum með píla-
grímsferð til Patreksfjarðar á 
prjónunum í tilefni fjögurra ára 
afmælis Patreks í mars. Ég efast 
ekki um að það verður gert með 
stæl, eins og annað sem Patrekur 
tekur sér fyrir hendur,“ segir 
Halla hlæjandi, þar sem hún veif-
ar til Siggu sem enn á ný heldur af 
stað út í heim.

Örlagaflækjur í Laos

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

Ferðaávísun gildir

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Það er stutt
til Manchester
og jólanna
SPENNANDI TILBOÐSVERÐ
FRÁ 39.900* KR. Á MANN
Í FJÓRAR NÆTUR
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* Innifalið: Flug fram og til baka, flugvallarskattar 
og gisting í 4 nætur á Thistle Manchester Hotel með morgunverði.

Prófaðu eitthvað nýtt fyrir jólin. Jólaskapið
í Manchester gerir þessa líflegu borg ennþá
skemmtilegri. Það er ensk hátíðarstemning á 
pöbbunum, fjör í tónlistinni, góður matur
á fyrsta flokks veitingastöðum og hagstætt 
að líta inn í verslunarhúsin og búðirnar.

Jólamarkaðir í Manchester eru á fjórum stöðum
í miðborginni, á Albert Square og St Ann's Square 
og í Exchange Street, New Cathedral Street, 
Brazennose Street.

Hugsaðu gott til Manchester og jólanna. 
Nýttu þér þetta einstaka tilboð sem gildir 
á tilteknum brottfarardögum
í nóvember og desember.

TAKMARKAÐ SÆTAFRAMBOÐ

Ferðaskrifstofa

Barcelona
í nóvember

frá kr. 39.990
5. nóv.
12. nóv.
19. nóv.

Einstakt lúxustilboð!

Aðeins örfá herbergi í boði!
Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri við. Heimsferðir bjóða þér 
nú tækifæri til að njóta lífsins og dekra við þig í aðbúnaði í þessari einstaklega fögru borg 
á frábærum kjörum. Bjóðum frábært sértilboð á einu af vinsælustu hótelum okkar, Hotel
Barcelona Plaza ****. Bjóðum einnig ótrúlegt lúxustilboð á hinu glæsilega Hotel Granados 
83 ****+ hóteli, sem býður frábæra staðsetningu í hjarta Barcelona. Einstaklega glæsilegt 
fjögurra stjörnu “superior” hótel með frábærum aðbúnaði og þjónustu. Ath. aðeins örfá 
herbergi eru í boði á þessum kjörum.

Frá kr. 49.990
M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Grana-
dos 83 ****+ með morgunverði, 5., 12.
eða 19. nóvember. Netverð á mann.

Frá kr. 39.990
M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Barce-
lona Plaza **** með morgunverði, 5., 12.
eða 19. nóvember. Netverð á mann.

frá18.400
Vika í Þýskalandi

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.

VW Fox eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Í Perú blandast saman minjar frá nýlendutíma Spán-
verja og fornri menningu Inkanna. Mannlífið er líka 
litskrúðugt. Hugrún Hannesdóttir fararstjóri kann að 
lýsa því. 

„Ég hef bæði séð Kínamúrinn og píramída Egyptalands en 
þetta var mesta ævintýri lífs míns til þessa,“ segir Hugrún, 
sem er nýkomin frá Perú, alveg hugfangin. Þar var hún 
annar tveggja fararstjóra með um 30 manna hóp á aldursbil-
inu 20 til 73 ára á vegum Bændaferða. „Eftir ferðina
er einkum tvennt sem stendur upp úr. Það er 
annars vegar mannlífið í sveitum landsins sem 
fyrir okkur er eins og að fara aldir aftur í tím-
ann. Hins vegar Maccu Picchu, hin týnda borg 
Inkanna og eitt af undrum veraldar,“ lýsir hún 
og er beðin um meira. „Víða úti á landi er fólk 
enn á hirðingjastigi og býr með sínar hjarðir af 
alpacadýrum eða lamadýrum á hásléttunum. Langt 
er til læknis ef einhver veikist og engin fjárráð til að 
borga honum og þótt skólaskylda sé í landinu þá alast 
mörg börn upp án menntunar því það tæki þau marga 
klukkutíma að ganga í skólann. En það eru allir 
glaðir og elskulegir og í litríkum fötum. Vantar 
ekkert upp á það þó að fólk hafi ekki mikið handa 
á milli. Við fórum í heimsókn á bóndabæ. Hús-
freyjan var að elda kartöflur þegar við komum og 
önnur dóttirin að mala korn á steini. Við fengum 
að sjá fletið þar sem hjónin sofa og var boðið að 
bragða á veitingum. Nagdýr voru í litlu búri bak 
við hús, voða krúttleg en þau biðu þess að 
verða sunnudagsmatur fjölskyldunnar.“ 

Spurð hvort hætta sé á veikindum í ferð á 
svona framandi slóðum segir hún reynt að úti-

loka það með góðum undirbúningi. „Það skiptir mjög miklu 
máli að hafa allar bólusetningar í lagi og flest okkar fengu 
sýklalyf og sótthreinsandi krem hjá lækni áður en lagt var 
af stað.“ 

Þá er komið að lýsingum á Maccu Picchu sem Hugrún 
heimsótti 11. október. „Maccu Picchu er týnda borgin. Hún 
er einu minjar Inkanna sem Spánverjar náðu ekki að stór-
skemma af því þeir fundu hana aldrei þótt þeir heyrðu sögur 
um  hana. Ég hafði velt því fyrir mér hvernig hægt væri að 
týna heilli borg en í stórkostlegri lestarferð þangað skildi ég 
hvernig það hafði gerst. Fjallið sem borgin stendur á er í 

miðjum frumskógi og farið var gegnum djúpa dali þar 
sem undirlendi er ekkert. Við horfðum gegnum 

þakrúðurnar í lestinni til að njóta útsýnis. Svo 
var farið í umhverfisvænum rútum upp á þetta 
fjall, Maccu Picchu og þar er borgin sem er eitt 
af því merkilegasta sem fundist hefur.“

Ekið var uppí 4.800 metra hæð og farið um 
næstdýpsta gljúfur heims. Höfuðborgin 
Lima heimsótt og einnig Arequipa sem 

Hugrún kallar hvítu borgina enda sé 
hún byggð úr hvítum eldfjallasteini og 
þekkt fyrir fagrar byggingar. Beðin 
um eina skemmtisögu í lokin kemur 

þessi. „Við heimsóttum eyjar-
skeggja á Tequile-eyju þar sem 
fullorðnir karlmenn ganga með 

húfur sem segja til um hjúskapar-
stöðu þeirra. Kvæntir menn ganga 
með rauðar húfur en ókvæntir með 
rauðar og hvítar og svo fer það eftir 
því hvar dúskurinn er hvort karlinn 
er alveg á lausu eða ekki!“ 

Kvæntir með rauðar húfur

Nú eru ekki nema tæpar átta 
vikur til jóla og því ekki seinna 
vænna en að fara að huga að 
jólahlaðborðinu fyrir fyrirtæki, 
hópa eða fjölskyldur.

Að vanda keppast veitingastaðir 
við að kynna jólahlaðborð sín sem 
eru hvert öðru glæsilegra. 

Fyrir minni fyrirtæki og hópa 
er alveg kjörið að bregða sér út 
fyrir bæinn og fara á jólahlaðborð 
þar sem einnig er boðið upp á gist-
ingu. Hótel Glymur í Hvalfirði 
býður upp á jólahlaðborð með 
fínum mat og flottum vínum en 
þar er einnig hægt að skoða list-
sýningar og fallegar jólaskreyt-
ingar. Að jólahlaðborðinu og 
skemmtuninni lokinni geta svo 
gestirnir rölt upp á hótelherbergi 
og gist í eina nótt áður en haldið er 
heim á ný.

Hlaðborð 
í sveitinni

Þegar snjór er á jörð er fátt 
skemmtilegra en renna sér á 
sleða niður góða brekku. 

Kamburinn heitir manngerð hæð 
á milli tveggja nýrra hverfa í 
Reykjanesbæ, Tjarnahverfi og 
Dalshverfi. Þaðan er gott útsýni 
og á kvöldin má sjá fallega lýsingu 
í Kambinum sem minnir á hraun-
elfur. Niður af Kambinum hefur 
nú líka myndast frábær sleða-
brekka sem var óspart notuð í 
snjónum síðustu tvo daga. Varað 
við því að börn renni sér á slöng-
um niður Kambinn svo þeir sem 
vilja taka sér þar salíbunu verða 
að hafa með sér sleða.

Salíbuna

París er fallegust
á haustin
– og enn fallegri með þaulreyndum

íslenskum fararstjóra

ÚRVAL-ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 @UU.IS

INTERCONTINENTAL PARIS LE GRAND

Lúxushótel í konunglegum stíl frá tímum Napóleons.
Parísaróperan,  helstu vöruhús og  merkjavöruverslanir
Parísar eru innan seilingar.  Herbergin eru í Hausmann stíl
með vönduðum húsgögnum og öllum helstu þægindum.

Verð frá: 59.920,-
á mann í 3 nætur 2. og 30. nóv.

Verð frá: 79.918,-
á mann í 3 nætur 23. og 30. nóv.

Fallegt og nútímalegt hótel í hjarta Parísar skammt frá
Signubökkum og í göngufæri frá listasöfnunum Louvre 
og Pompidou. Herbergin eru björt og öll aðstaða er
aðlaðandi, nútímaleg og afar hlýleg.

NOVOTEL LES HALLES

Ferðaskrifstofa

Innifalið:Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn oggisting með morgunverði. Verð miðastvið að
bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofueða símleiðis erbókunargjald2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Í París fæðast straumar og stefnur í tísku jafnt 
sem matargerð sem breiðast út um allan heim. 
Kennileiti borgarinnar eru fyrir löngu orðin 
goðsagnakennd. Eiffel turninn, Champs Elysées 
og latínuhverfið er nokkuð sem erfitt er að lýsa
með orðum. Ferðir okkar til Parísar eru undir-
búnar í samstarfi við Icelandair og því er hægt
að  nýta sér frábæra þjónustu flugfélagsins.
Fararstjóri okkar í París tekur á móti
hópnum og aðstoðar þá
sem það vilja. Kíktu til
Parísar í haust og upplifðu
eina fallegustu borg
Evrópu með topp þjónustu.

„Við förum í gönguferð um gömlu listamannahæðina Montmartre. Stóra hvíta
kirkjan, listamannatorgið Place de Tertres og litlu þröngu göturnar eru staðir
sem margir kannast við úr kvikmyndum. Woody Allen hefur kvikmyndað
í þessu hverfi og franska myndin Amelie gerist öll á Montmartre.“

- Kristín Jónsdóttir, fararstjóri Úrvals - Útsýnar í París



Fyrsti snjórinn féll á höfuðborgarsvæðinu um 
helgina og um leið fylltust dekkjaverkstæðin af 
bílum.

Fyrsta vetrardegi, sem var á laugardag, fylgdi snjór 
og hálka og um leið mynduðust biðraðir við dekkja-
verkstæði höfuðborgarsvæðisins. „Þetta byrjaði 
fyrir alvöru á laugardaginn og nú er mikið að gera,“ 
segir Ívar Ásgeirsson, þjónustustjóri tengdrar þjón-
ustu hjá Brimborg, sem er með Max 1 bílavaktina á 
sínum snærum. Hann segir erfitt að segja til um 
hvort mikil örtröð verði næstu daga og að það fari 
allt eftir veðri. „Það er til dæmis spáð hlýnandi veðri 
næstu daga og þá gæti þetta alveg dottið niður. Svo 
þegar hálkan kemur aftur fyllist allt á ný.“  

Ívar segir að fólk hugi oft ekki að að vetrardekkj-
um fyrr en fyrsti snjórinn lætur á sér kræla. „En þó 
eru vissulega margir búnir að skipta,“ bætir hann 
við. Ívar segir að mesta törnin taki um fjórar til sex 
vikur en að það fari þó alfarið eftir veðri og eftir því 
hvort eitthvað hláni á milli. 

Aðspurður segir Ívar að reynt sé að bæta við mann-
skap á þessum álagstíma. „Eins og staðan er á vinnu-
markaði í dag er þó ekki um auðugan garð að gresja 
og eru starfsmennirnir að vinna langt fram á kvöld. 
Við hættum að taka við bílum klukkan sex en klárum 

það sem komið er,“ segir hann og bendir einnig á að 
margir nýti sér þann möguleika að skilja bílinn eftir 
til að forðast að sitja í biðröð.

Samkvæmt reglugerð má ekki skipta yfir á nagla-
dekk fyrr en 1. nóvember en Ívar segir henni þó ekki 
fylgt í hvívetna. „Um leið og það kemur hálka á þjóð-
vegina er ekkert sem bannar að setja nagladekkin 
undir og er það jafnvel gert í september.“ 

Fyrsti snjórinn fallinn

P
IP

A
R

 •
 S

ÍA
 •

 7
19

8
3

ALORKA  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Eigum einnig úrval af öðrum stærðum af 
heilsársdekkjum fyrir flestar gerðir jeppa og 
jepplinga á hagstæðu verði.

Heilsárs- og vetrardekk fyrir jeppa og jepplinga

Við míkróskerum

og neglum dekkin

fyrir þig

Dæmi um gott verð:

31x10.50R15 Maxxis, kr. 12.900

33x12.50R15 Maxxis, kr. 15.900

275/70R16 GT-Radial, kr. 14.900

265/70R17 GT-Radial, kr. 16.900

Líttu vel út!
Snjóskafa fylgir 

hverjum dekkjagangi

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

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

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

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

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

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

UPPLÝSINGAR O

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



HEIMILIÐ

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Kvistavellir 18-24
221 Hafnarfjörður
Besta verðið í Hafnarfirði

Stærð: 202,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Húsið er  teiknað af  K.J  hönnun ehf.  Húsunum verður  skilað fokheldu að innan en fullbúnu að utan með
grófjafnaðri  lóð.  Húsin  eru steinsteypt,  steinað að utan með steinsalla.  Trégluggar  grunnmálaðir  ísteyptir,
opnanleg fög úr mahoagny/oregonpine. Útihurðir verða með mahoagny fulningum, bílskúrshurð verður úr
gegnheilu mahoagny. Gler er K-gler reyklitað. Gólf í húsinu er steypt. Raflagnir eru steyptar í þar sem það á
við. Húsunum verður skilað fokheldum 15 mars og lengra komið 1 maí.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

698 8080

ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

Opið hús í dag milli kl. 17 – 19.
GRUNDARTANGI 12 - MOSFELLSBÆ

Mikið endurnýjað 76,3 fm endaraðhús á einni hæð í
rólegu og grónu hverfi, mjög góð aðkoma er að húsinu
og bílastæði. Eldhús, baðherbergi, hurðir og gólfefni
voru endurnýjuð í lok árs 2006.
VERÐ 26,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Þrastardóttir í síma 822 2225
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Norðurbrú 2, íbúð 101 – Opið hús 
Til sölu eða leigu

Fr
um

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

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

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

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

Norðurbrú 2, íbúð 101 - Laus strax
Til sölu eða leigu



Sölufólk óskast
auglýsum eftir sölufólki helgina 2-4. nóvember.

 Góð sölulaun í boði. 

Upplýsingar gefur Gudmundur Jóhannsson hjá 
Landsbjörg í síma 5705900 eða

 gudmundur@landsbjorg.is. 

KÓPAVOGSBÆR
„Ljóðstafur Jóns úr Vör”

Ljóðasamkeppni
Lista og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni

undir heitinu „Ljóðstafur Jóns úr Vör”.

Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár göngustaf sem á
verður festur skjöldur með nafni þess.

3ja manna dómnefnd mun velja úr ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Þau mega ekki hafa birst áður. Ljóðum
skal skilað með dulnefni og skal nafn, heimili og sími skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi
auðkennt með sama dulnefni. Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess vænst að
ljóðunum sé skilað á pappírsstærðinni A-4 eða A-5.

Skilafrestur er til 9. desember 2007 og utanáskriftin er:

„Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
b.t. Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi 
Jóns úr Vör mánudaginn 21. janúar 2008.

Þátttöku ljóð má sækja á ofangreint heimilisfang fyrir 1. febrúar; 
eftir það verður þeim eytt.



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Sennilega byrjaði ég í leik-
list til þess að fela mig á 
bak við sögupersónur og 

flýja sjálfan mig.“

AFMÆLI

Norræna blaðamannamiðstöðin í Ár-
ósum í Danmörku fagnaði á dögunum  
hálfrar aldar starfsafmæli með ráð-
stefnu þar sem blaðamenn frá öllum 
Norðurlöndunum tóku þátt. 
Miðstöðinni var komið á laggirnar árið 
1957 af norrænu blaðamannasamtök-
unum með stuðningi frá Norðurlanda-
ráði og hefur frá upphafi haft aðsetur  
í Árósum. „Markmið miðstöðvarinnar 
er tvíþætt. Annars vegar að mennta og 
endurmennta blaðamenn og hinsveg-
ar að skapa norrænt tengslanet,“ segir 
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri 
rásar 1 og 2, en hún var á árunum 1997-
1999 rektor stöðvarinnar og tók þátt í 
ráðstefnunni á dögunum.

„Framtíð fjölmiðlanna var aðalum-
ræðuefnið  þar sem einnig var komið 
inn á tjáningarfrelsi, þá sérstaklega 
með tilliti til Rússlands og Eystrasalts-
landanna sem hafa tekið þátt síðastlið-
in ár,“ segir Sigrún og heldur áfram: 
„Þegar múrinn féll var boðið upp á 
kærkomið námskeið fyrir blaðamenn  
frá þessum löndum og meðal annars 
farið í grunnatriðið í blaðamennsku, 
lýðræði og siðfræði blaðamanna. Nú 
hafa þessi lönd þróast og framfarirn-
ar verið hraðar. Þess vegna var þetta 
orðið meira jafningjafræðsla í minni 
tíð frekar en að við værum að setja 
okkur í einhverjar kennarastelling-
ar,“ útskýrir Sigrún sem segir að jafn-
aði einn til tvo blaðamenn frá Íslandi 
sækja svokölluð Árósarnámskeið ár-
lega.

„Árósarnámskeiðin eru tveggja mán-
aða námskeið sem er flaggskip mið-
stöðvarinnar og hafa verið mikill feng-
ur fyrir íslenska blaðamenn síðastlið-
in þrjátíu ár. Þó finnst mér standa upp 
úr hvað íslenskir blaðamenn eru vel 
menntaðir, flestir með BA- og eða MA-
próf. Aðgengi að endurmenntun innan 

blaðamennsku hérlendis mætti þó 
bæta, því það vill brenna við að blaða-
menn sæki frekari menntun innan ann-
ars fags og hverfi þá til starfa á öðrum 
sviðum með betri kjörum. Þetta held 
ég sé ein af orsökum þess að blaða-
menn stoppa stutt við,“ útskýrir Sigrún 
sem segist fagnar tilkomu yngri blaða-
manna. „Í dag er mikið af yngri blaða-
mönnum sem hafa vissan heimsborg-
arabrag, víðreistir með góða menntun. 
Þetta er mjög góð þróun en samt þarf 
að huga að fjölbreytni og það er ekki 
nóg að passa bara upp á kynjahlutföll. 
Við þurfum líka eldri blaðamenn sem 
kunna söguna og hafa aðra sýn á sam-
félaginu,“ segir Sigrún.

Blaðamannamiðstöðin hefur einn-
ig gengið í gegnum breytingar og er 
í dag hluti  af danska blaðamanna-
háskólanum sem var falið að sjá um 
hana til ársins 2009 og nefnist nú UP-
DATE. „Þessar breytingar þýða betri 
nýting á fjármagni en óneitanlega 
vekur þetta áhyggjur af norræna 
vinklinum sem ég vona að hverfi 
ekki. Miðstöðin er að gera mjög góða 
hluti og hafa alltaf sýnt því skilning 
hversu mikið við höfum þurft að leita 
til þeirra. Þetta er mjög gjöfult sam-
starf og við getum svo sannarlega 
lært mikið af þessum grannþjóðum 
okkar,“ segir Sigrún.

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

Sigríður Kristbjörg
Stefánsdóttir
til heimilis að Skarðshlíð 23e, Akureyri,

sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þriðju-
daginn 23. október, verður jarðsungin frá Glerárkirkju
föstudaginn 2. nóvember kl. 14.00.

Eggert Ólafsson
Sigurlaug Anna Eggertsdóttir Bergvin Jóhannsson
Steinunn Pálína Eggertsdóttir Jóhann Jóhannsson
Stefán Eggertsson
Elín Valgerður Eggertsdóttir Hilmar Stefánsson
ömmu- og langömmubörn.

Borghildur Kristjánsdóttir
Espigerði 10, Reykjavík

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma og langamma lést
þann 23. oktober. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.

Kristján M. Gunnarsson, Elín Magnúsdóttir og fjölskylda
Örn Gunnarsson, Bryndís Guðjónsdóttir og fjölskylda.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur Árnason
bóndi, Oddgeirshólum,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands laugardaginn
27. október. Verður jarðsunginn frá Hraungerðiskirkju
föstudaginn 2. nóvember kl. 14.00.

Angelika Guðmundsdóttir Ásgeir Gunnarsson
Árni O. Guðmundsson Guðrún Guðmundsdóttir
Magnús G. Guðmundsson Bryndís Snorradóttir
Steinþór Guðmundsson Þuríður Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Svanhildur Maríasdóttir
áður til heimilis að Álfaskeiði 49,
Hafnarfirði,

lést mánudaginn 29. október á Sólvangi í Hafnarfirði.
Útför verður auglýst síðar.

Viðar Elíasson
Hilmar Elíasson
Svanur Elí Elíasson
Selma Björk Elíasdóttir
Halldór Guðbjartur Elíasson Sesselja Guðbjörg

Ragnarsdóttir

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Guðný Skeggjadóttir
Strandvegi 11, Garðabæ, áður Álfhólsvegi
33, Kópavogi,

lést á Líknardeildinni í Kópavogi 28. október síðast-
liðinn. Jarðarförin verður auglýst síðar. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Líknardeildar,
sími 543 1159.

Guðmundur K. Ingimarsson
Skeggi Guðmundsson Katrín J. Sigurðardóttir
Hólmfríður E. Guðmundsdóttir Úlfar Henningsson
Henning Arnór Úlfarsson Emilía Lóa Halldórsdóttir
Salka Kristinsdóttir og Kolka Henningsdóttir

Indira Ghandi myrt





Tvisvar sinnum á ári 
missi ég svefn af 
spenningi við til-
hugsunina um póst-
lúguna mína. Ég 
lendi iðulega í rök-
ræðum við sjálfa 

mig um hvort það sé 
réttlætanlegt að sitja 

fyrir bréfberum á nátt-
sloppnum. Sem betur fer tekst 
mér oftast að tala sjálfa mig ofan 
af því, enda fer geðveikisglampi 
ekkert sérstaklega vel við augnlit 
minn.
Í annað skiptið er von á Ikea-bæk-
lingi ársins inn um lúguna, sem ég 
tek galopnum örmum. Ég áttaði 
mig á því um daginn að íbúðin mín 
er eins og síða 219 í bæklingnum, 

sem varpar bara ljósi á það hversu 
vel ég og sænska vöruhúsið náum 
saman. Ég reiddist því að vísu 
fyrir að hafa skipt út sprittkertun-
um sem ég kaupi í tonnatali, en 
það er önnur og meiri sorgarsaga. 
Í hitt skiptið er hver taug spennt 
til hins ítrasta, því þá er von á 
mínu klámi inn um lúguna. Hver 
þarf Playboy þegar Bókatíðindi 
eru innan seilingar? Þau eru að 
koma, þau eru að koma. 
Frá því að ég man eftir mér hef ég 
beðið í ofvæni eftir að fá þetta 
dásamlega bókmenntaverk í hend-
ur. Fyrst fletti ég beint í barna-
bækurnar, nú ligg ég í bæði 
íslenskum og þýddum skáldsögum 
og ég er viss um að þegar fram 
líða stundir mun ég háma í mig 

ævisögusíðurnar af sömu áfergju. 
Ég hef fimm sinnum á ævinni 
orðið af þeim unaði sem fylgir 
Bókatíðindum jafn fast á hæla og 
jólalykt fylgir piparkökum. Í eitt 
skiptið var ég í staðinn umlukin 
Guinness-gufum á eyjunni grænu, 
og hin fjögur staulaðist ég um 
menntaveginn í heimalandi Ikea. 
Að vera án Bókatíðinda var verra 
en að missa af Þorláksmessu-
stemningunni á Laugaveginum, 
verra en ónýtur jólamatur, og 
meira að segja verra en sá stór-
furðulegi siður Ikealandsbúa að 
horfa á Andrés Önd á aðfangadag. 
Jólin mín hefjast ekki í sænska 
vöruhúsinu. Þau hefjast með 
Bókatíðindum, og þau eru að 
koma, þau eru að koma.

Alltaf á mi›vikudögum!

110110

260260

1. vinningur

MILLJÓNIRMILLJÓNIR

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 17

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

Bónus-vinningur

36
milljónir

150150
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Potturinn stefnir í 110 milljónir. Ofurpotturinn stefnir í
150 milljónir og bónusvinningurinn í 36 milljónir.

Ekki gleyma að vera með, nældu þér í áskrift.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur

pottur22



Sýningin Handan um höf 
– þýðingar og frumsam-
in ritverk Helga Hálf-
danarsonar verður 
opnuð almenningi í Þjóð-
menningarhúsinu á 
morgun kl. 11. 

Helgi Hálfdanarson er 
einn afkastamesti bók-
menntaþýðandi Íslend-
inga fyrr og síðar. Hann 
hefur ekki aðeins þýtt öll leikrit 
Shakespeares á bundið mál á 
íslensku, heldur einnig hartnær 
alla grísku harmleikina eftir Æski-
los, Evripídes og Sófókles, ljóð-
leiki eftir Calderón de la Barca, 
Corneille, Racine, Dantas, svo og 
Pétur Gaut eftir Ibsen. Helgi hefur 
þýtt Kóraninn og auk þess fjölda 
ljóða hvaðanæva úr heiminum. 

Í ritstörfum sínum 
hefur Helgi leitað víða 
fanga. Hann er afar vel 
að sér um íslenskar forn-
bókmenntir og hefur 
verið einn helsti mál-
ræktarmaður þjóðarinn-
ar í áratugi. Eftir hann 
liggja bækur um íslenskt 
mál og málrækt á okkar 
dögum. Má þar nefna 

bækurnar Skynsamleg orð og 
skætingur og Gætum tungunnar.

Íslenska þjóðin á Helga Hálf-
danarsyni að þakka, að hún getur 
notið ýmissa helstu leikverka og 
jafnframt margra merkustu ljóða 
heimsbókmenntanna á móðurmáli 
sínu.

Sýningin stendur til 17. júní 
2008.

Þýðandi þjóðarinnar
Tríó Snorra Sigurðarsonar leikur á 
DOMO í kvöld kl. 21. Tríóið ætlar 
að heiðra minningu Chet Baker 
trompetleikara, sem sótti Ísland 
heim á áttunda áratug síðustu aldar.
Á tónleikunum mun tríóið spila lög 
af hljómplötum sem Chet lék inn á 
með tveimur Íslandsvinum, þeim 

Niels-Henning Örsted Pedersen 
bassaleikara og Doug Raney gítar-
leikara. Tríó Snorra Sigurðarsonar 
er skipað þeim Snorra Sigurðarsyni 
trompetleikara, Gunnari Hrafns-
syni bassaleikara og Ásgeiri 
Ásgeirssyni gítarleikara. Aðgangs-
eyrir er 1.000 kr. 

Til heiðurs Baker

Gildir til 5. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Úrval af sófum
á frábæru verði

Einungis fáanlegt í Smáralind og á markaði Hagkaupa Akureyri

Relax Sófasett  8188 Hægindarsett 8066

Relax Sófasett M87

249.000kr

GOTT VERÐ

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

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

FFRÁBÆRT
VERÐ

FFRÁBÆRT
VERÐ



Stjörnurnar í Hollywood 
hafa sjaldan verið iðnari 
við að fjölga sér. Nú er von 
á fjölgun í einni frægustu 
fjölskyldu heimsbyggðar-
innar, ef frétt breska blaðs-
ins The Sun reynist rétt.  

The Sun greindi frá því í gær að 
ein frægasta móðir heims, Angel-
ina Jolie, væri ólétt í annað skipt-
ið. Angelina og Brad Pitt eiga 
saman fjögur börn. Maddox, Zah-
ara og Pax eru ættleidd, en Shiloh 
fæddist þeim skötuhjúum í fyrra. 
Upplýsingar blaðsins eru fengn-
ar hjá talskonu Unlinked Pio 
Manzu miðstöðinni, rétt hjá 
Rimini á Ítalíu. Angelina hafði 
fallist á að halda tölu á ráð-
stefnu þar á bæ, en hætti við á 
síðustu stundu vegna „persónu-
legra ástæðna“. 

Blaðamenn þar í landi fóru 
strax að velta því fyrir sér hvort 
um þungun væri að ræða og í 
kjölfarið hafði the Sun sam-
band við Letiziu Manjani, 
talskonu miðstöðvarinnar. 
Þrátt fyrir að vera bundin 
þagnareiði sagði Letizia að 
„Angelina hætti við í síðustu 
viku. Einkalífs hennar vegna 
get ég ekki staðfest þungun-
ina, en ég get sagt að ítölsku 
blöðin hafa rétt fyrir sér,“ 
sem þykir staðfesta að um 
þungun sé að ræða. 

Á sama tíma berast 
fregnir af því að leikkonan 
Cate Blanchett eigi von á 
þriðja barni sínu með eig-
inmanninum Andrew Upton. 
Það hefur ekki fengist stað-
fest enn sem komið er, en 
leikkonan hefur vakið mikla 
athygli á síðustu vikum 
fyrir að vera þrýstnari en 
hún á vanda til, og þá sér-
staklega í kringum magann. 
Hún hefur ekki legið á því 
við blaðamenn að hana 
langi til að fjölga enn í fjöl-
skyldunni, en hún á fyrir syn-
ina Dashiell John og Roman 
Robert.

Þær Angelina og Cate bætast 
þá í fríðan flokk verðandi 
mæðra í Hollywood. Nicole 
Richie er langt gengin með 
fyrsta barn sitt og kærastans 
Joels Madden, Milla Jovovich á 
að eiga á næstu dögum, Halle 
Berry á von á sínu fyrsta barni 
og það er almennt vitað að Christ-
ina Aguilera og Jordan Bratman, 
eiginmaður hennar, séu með barn 

á leiðinni. Þær Salma Hayek, 
Naomi Watts, Julia Roberts og 
Marcia Cross hafa allar eignast 
börn á árinu, að ógleymdri 
nýfæddri Boratdóttur. 

Barneignir virðast vera í tísku 
hjá stjörnunum þessa dagana, og 
að minnsta kosti óhætt að segja 
að Hollywoodbörnunum fjölgi 
ört.

Fótboltakappinn David Beckham segir að 
hvorki Tom Cruise né eiginkona hans 
Katie Holmes hafi reynt að fá sig og konu 
hans Victoriu til að ganga í Vísindakirkj-
una.

„Við berum virðingu fyrir þeirra trúar-
brögðum. Við virðum allt sem þau gera og 
trúa á,“ sagði Beckham. „Þau hafa aldrei 
hvatt okkur til að ganga í Vísindakirkjuna 
því þau eru ekki þannig manneskjur. Þau 
hafa aldrei reynt að troða trúar-
brögðum sínum upp á okkur 
því þannig haga vinir sér 
ekki.“

Tom og Katie hafa stutt 
Beckham-hjónin mikið síðan 
þau fluttu til Los Angel-
es og héldu til að mynda 
fyrir þau stóra veislu í 
júlí. „Þau eru alveg 

frábær og hafa virkilega jákvætt viðhorf 
til lífsins. Þau hafa reynst okkur mjög 
vel,“ sagði hann.

Beckham segist einnig vera náinn vinur 
Mark Anthony, eiginmanns Jennifer 
Lopez. „Við tölum saman um allt mögu-
legt, til dæmis hvað sé fram undan þessa 
vikuna eða bara um daginn fram undan. 
Við tölum um hvað sé að gerast hjá Jenni-
fer og hjá Victoriu. Ég tala við hann að 

minnsta kosti þrisvar til fjórum sinn-
um í viku.“

Hann segir að þau hjónin beiti 
ýmsum aðferðum við að halda 

rómantíkinni gangandi í 

sambandinu. „Við gerum rómantíska hluti 
á hverjum degi. Við skrifum bréf og búum 
til morgunmat hvort fyrir annað. Á hverj-
um degi gerist eitthvað sem er rómant-
ískt. Sumum finnst þetta kannski væmið 
en við erum ánægð með að hafa viljað fá 
það sama út úr lífinu, að eignast börn 
snemma og lifa ævintýragjörnu lífi.“

Ekki þvinguð í Vísindakirkju

vinbud.isHva› hæfir best me› ?



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  Minna af auglýsingum Engin truflun321

www.graenaljosid.is  - 

THIS IS 
ENGLAND

MYND EFTIR SHANE MEADOWS
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EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.10
THE HEARTBREAK KID kl. 6 - 8
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6

16
12
16
14

7
16
12
14

DARK IS RISING  kl.5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.5.40 - 8 
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.5.40
HALLOWEEN kl. 10.20
SUPERBAD  kl.5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.20

DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.15
THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 5.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EASTERN PROMISES kl. 5.40 - 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 8 - 10
THE KINGDOM kl. 8 - 10.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

"Viggo Mortensen fer 
á kostum!"

- T.S.K., 24 stundir

"Með því besta sem 
hægt er að sjá um 
þessar mundir!"

- F.G.G., Fréttablaðið

www.SAMbio.is 575 8900SAMbbio is.SAMbbio.iswwww. 5755 89900www.SAMbio.is 575 8900

FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG 
WACHOWSKI BRÆÐRUM, 

HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

ÞEGAR Á BJÁTAR MÁ TREYSTA Á ÞAÐ 

AÐ SANNAR HETJUR 
GEFAST EKKI UPP!

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE INVASION kl. 8D - 10:20D 16

THE INVASION kl. 5:30 - 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6 L

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:20 16

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

NO RESERVATIONS kl. 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 10:20 12

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

THE INVASION 6D-8:20D-10:30D 16

DARK IS RISING kl. 6 - 8 7

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6  L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 8 - 10:10 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10:10 L

SUPERBAD kl. 8 12

HALLOWEEN kl. 10:20 16

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 6 L

THE INVASION kl. 8 16

STARDUST kl. 5:40 - 8 10

THE HEARTBREAK KID kl. 8 L

THE BRAVE ONE kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:20 16

HALLOWEEN kl. 10:20 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 5.45, 8 og 10.15 12
3:10 TO YUMA kl. 8 og 10.30 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Hljómsveitin Ný dönsk hélt 
tvenna tónleika í Borgar-
leikhúsinu í fyrrakvöld í til-
efni af tuttugu ára afmæli 
sínu. Þar spilaði sveitin sín 
bestu lög við mjög góðar 
undirtektir.

Ný dönsk hefur sent frá sér yfir 
eitt hundrað lög á farsælum ferli 
sínum og hafði sveitin því úr nógu 
að velja á tónleikunum. Í tilefni af 
afmælinu eru væntanlegar allar 
plötur sveitarinnar í einum kassa 
auk safnplötu með tveimur nýjum 
lögum.

Orðrómur hefur verið uppi um að 
Daníel Ágúst Haraldsson ætli að 
ganga aftur til liðs við sína gömlu 
félaga í Ný dönsk fyrir upptökur á 
næstu plötu sveitarinnar.

„Það hefur ekkert verið ákveðið 
í þeim efnum. Eins og hefur alltaf 
verið vitað og er okkar skoðun og 

allra þá er hann í þessari 
hljómsveit hvort sem 
honum líkar það betur 
eða verr. Í okkar huga er 
þetta eins og skátarnir, 
einu sinni Ný danskur, 
ávallt Ný danskur,“ 
segir Björn Jörundur 

Friðbjörnsson, einn af stofnendum 
sveitarinnar.

Daníel Ágúst söng síðast inn á 
heila plötu með Ný danskri á Hun-
angi sem kom út fyrir fjórtán 
árum. Eftir það hætti hann í sveit-
inni og gekk til liðs við Gus Gus en 
hefur að undanförnu einbeitt sér 
að sólóferli sínum.

Daníel steig á svið með Ný dönsk 
á tuttugu ára afmælistónleikum í 
Borgarleikhúsinu á mánudags-
kvöld og segir Björn hann engu 
hafa gleymt. „Þvert á móti, hann 
bara batnar. Það er alltaf gaman að 
syngja með honum. En þetta verð-
ur bara að koma í ljós. Daníel er 
maður fárra orða.“

Björn er hæstánægður með mót-
tökurnar á tónleikunum, sem voru 

tvennir. „Það er ekki hægt annað. 
Ég dáist að fólki að mæta klukkan 
tíu á mánudegi og redda sér pössun 
og allt þetta vesen. Ég er bara hissa 
á að einhver nenni út úr húsi á 
þessum tíma.“ 

Ný dönsk ásamt Daníel Ágústi 
spilar næst á Nasa á laugardaginn 
fyrir þá sem misstu af tónleikunum 
í Borgarleikhúsinu. Eftir það 
spilar sveitin á öðrum 
afmælistónleikum í 
samkomuhúsi Leik-
félags Akureyrar 6. 
nóvember.

Óvissa um endurkomu Daníels

Auglýsing  um  álagningu  opinberra 
gjalda á  lögaðila  árið 2007

Hér  með  er  auglýst  að  álagningu  opinberra  gjalda  á  árinu 2007  er  lokið  á  alla  lögaðila
sem  skattskyldir  eru  samkvæmt I.  kafla  laga  nr. 90/2003  um  tekjuskatt,  með  síðari
breytingum,  sem  og  aðra  sem  lagt  er  á  í  samræmi  við VIII. –  XIV.  kafla  tilvitnaðra  laga.
Jafnframt  er  lokið  álagningu  á  lögaðila,  sem  skattskyldir  eru  af  fjármagnstekjum
samkvæmt  ákvæði 4.  mgr. 71.  gr.  laganna. 

Álagningarskrár með  gjöldum  lögaðila  verða  lagðar  fram  í  öllum  skattumdæmum  í
dag  miðvikudaginn 31.  október 2007.  Skrárnar  liggja  frammi  til  sýnis  á  skattstofu  hvers
skattumdæmis  og  hjá  umboðsmönnum  skattstjóra  eða  á  sérstaklega  auglýstum
stöðum  í  hverju  sveitarfélagi  dagana 31.  október  til 14.  nóvember  nk.  að  báðum  dögum
meðtöldum. 

Álagningarseðlar,  er  sýna  álögð  opinber  gjöld  lögaðila  hafa  verið  póstlagðir.

Kærur vegna  allra  álagðra  opinberra  gjalda 2007  samkvæmt  ofangreindu  skulu  hafa
borist  skattstjóra  eigi  síðar  en  fimmtudaginn 30.  nóvember 2007. 

Auglýsing  þessi  er  birt  samkvæmt  ákvæði 1.  mgr. 98.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um  tekjuskatt
með  síðari  breytingum.

31.  október 2007.

Skattstjórinn  í  Reykjavík,   Gestur  Steinþórsson
Skattstjórinn  í Vesturlandsumdæmi,   Stefán  Skjaldarson
Skattstjórinn  í Vestfjarðaumdæmi,   Guðrún  Björg  Bragadóttir
Skattstjórinn  í  Norðurlandsumdæmi  vestra,   Bogi  Sigurbjörnsson
Skattstjórinn  í  Norðurlandsumdæmi  eystra,   Gunnar  Karlsson
Skattstjórinn  í  Austurlandsumdæmi,   Karl  S.  Lauritzson
Skattstjórinn  í  Suðurlandsumdæmi,   Steinþór  Haraldsson
Skattstjórinn  í Vestmannaeyjum,   Ingi T.  Björnsson
Skattstjórinn  í  Reykjanesumdæmi,   Sigmundur  Stefánsson



„Það er fimmtán gráðu hiti inni í 
höllinni núna og það er verið að 
keyra upp hitann,“ segir Karl Lúð-
víksson, skipuleggjandi stórtón-
leikanna með ítalska tenórnum 
Andrea Bocelli í Egilshöll í kvöld.

Nokkuð var kvartað undan kulda 
í Egilshöll þegar tenórinn Placido 
Domingo hélt þar tónleika fyrir 
tveimur árum en að sögn Karls 
mun það ekki endurtaka sig. „Við 
vorum búin að frétta af því hvernig 
þetta var. Tímaáætlanir miða við að 
það verði allt tilbúið klukkan fimm 
í dag [gær] þegar generalprufan 
verður haldin þannig að fólk þarf 
ekki að hafa neinar áhyggjur.“

Þriggja manna lið frá Bocelli 
hefur undanfarna daga unnið við að 
stilla hljóðið í höllinni og verður 
það eins og best verður á kosið. 
„Hljóðið er alveg frábært. Húsið 
var mælt stafrænt og það var geng-
ið á milli sætanna frá öftustu röð að 
fremsta bekk og maður heyrir 

sama hljóðið alls staðar,“ segir 
Karl. „Það eiga allir að njóta sömu 
gæða á tónleikunum.“

78 manna hópur frá tékknesku 
sinfóníunni sem spilar með Bocelli 
kom til landsins í fyrradag en ten-
órinn sjálfur kemur til landsins í 
dag. Uppselt er í hólf A og B í Egils-
höll og hafa þegar selst um 5.400 
miðar á tónleikana.

Hitinn keyrður upp 

Fanney Lára Guðmundsdóttir mun 
keppa í fegurðarsamkeppninni 
Miss Scandinavia Baltic Sea en 
keppnin verður haldin um borð í 
glæsilegu skemmtiferðaskipi í 
kvöld. Elín Gestsdóttir, fv. fram-
kvæmdastjóri keppninnar Ungfrú 
Ísland, er ekki einungis á meðal 
dómara heldur hefur Elín verið 
valin formaður dómnefndar enda 
hefur hún unnið sem dómari við 
keppnina síðustu árin. Elín segir 
Fanneyju Láru eiga góða möguleika 
á sigri í kvöld. „Þetta eru glæsileg-
ar stelpur en Fanney Lára er í topp-
formi svo allt getur gerst. Þetta er 
samt mjög krefjandi keppni,“ segir 
Elín sem boðið var sæti í dómnefnd-
inni þrátt fyrir að hafa verið sagt 
upp störfum hér heima. Í fyrra 
lenti Sif Aradóttir í þriðja sæti í 

keppninni en þá sigraði hin pólska 
Dorota Gawron. Fanney Lára er 19 
ára Kópavogsmær og var krýnd 
Ungfrú Reykjavík fyrr á árinu. 
Fanney Lára og Elín hafa dvalið í 
Finnlandi en eru nú komnar um 
borð í skipið þar sem keppnin verð-
ur haldin í kvöld.

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

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Verð frá

 HSÍ skrifaði í gær 
undir samning við Eimskip sem 
verður styrktaraðili bikarkeppni 
HSÍ næstu þrjú árin. Bikarinn 
heitir nú Eimskipsbikarinn.

Við sama tækifæri var dregið í 
Eimskipsbikar karla og kvenna. 
Leikirnir í karlaflokki fara fram 
4. og 5. nóvember en kvennaleik-
irnir 13. og 14. nóvember.  

Dregið í Eim-
skipsbikarnum

 Óli Stefán Flóventsson, 
leikmaður Grindavíkur, staðfesti í 
samtali við Fréttablaðið í gær að 
hann myndi taka ákvörðun um 
framtíð sína í boltanum á 
ferðalagi sínu erlendis um næstu 
helgi, en samningur Óla Stefáns 
við Suðurnesjaliðið rennur út um 
áramót.

„Ég er með þrjú tilboð í 
höndunum sem ég er að fara yfir 
og eitt af þeim tilboðum er frá 
Grindavík, en hin tvö eru frá 
liðum á höfuðborgarsvæðinu sem 
leika í Landsbankadeildinni.,“ 
sagði Óli Stefán og kvað ákvörð-
unina ekki vera auðvelda. 

„Grindavík er náttúrlega mitt 
lið og það er stór ákvörðun hvort 
ég eigi að ljúka ferlinum með 
Grindavík eða prófa eitthvað 
nýtt, en eins og margoft hefur 
komið fram er það keyrslan á 
milli Grafarvogs, þar sem ég er 
búsettur, og Grindavíkur sem er 
að pirra mig.“

Ákveður sig um 
næstu helgi

 Tveir leikmenn 
íslenska landsliðsins í handbolta, 
Ólafur Stefánsson og Snorri 
Steinn Guðjónsson, hafa verið 
valdir í heimsliðið sem spilar við 
Egypta. Leikurinn verður háður í 
tilefni af 50 ára afmæli egypska 
handknattleikssambandsins og 
mun leikurinn fara fram í Kaíró 
2. desember. 

Í heimsliðinu

Bjóst engan veginn við því að fara svona hratt

N1-deild karla í handbolta

Kvennadeild Iceland Express

Enski deildarbikarinn: Stjarnan og Aftureld-
ing gerðu jafntefli 25-25 í N1-deild 
karla í Mýrinni í gærkvöld, en 
fyrir leikinn höfðu flestir búist við 
öruggum sigri heimamanna í 
Stjörnunni.

Eftir tíu mínútur leiddi Aftur-
elding leikinn 2-5 og þegar tuttugu 
mínútur voru liðnar af leiknum 
var staðan orðin 6-10 Aftureldingu 
í vil. Fjögurra marka munur hélst 
á milli liðanna út hálfleikinn og 
þegar flautað var til hálfleiks var 
staðan 9-13.

Það var allt annað Stjörnulið 
sem mætti til leiks og í stöðunni 
12-15 þegar tæplega tíu mínútur 
voru liðnar af seinni hálfleik skor-
aði Stjarnan fjögur mörk og komst 
yfir, 16-15, í fyrsta skiptið í leikn-
um.

Staðan var jöfn, 22-22, þegar 
fimm mínútur voru til leiksloka og 
spennan gríðarleg. Staðan var enn 

jöfn, 24-24, þegar hálf mínúta var 
eftir og þá skoraði Björgvin Hólm-
geirsson fyrir Stjörnuna og kom 
þeim yfir 25-24, en Daníel Jónsson 
svaraði að bragði og jafnaði að 

nýju fyrir Aftureldingu, 25-25, 
þegar stutt var eftir og þar við 
sat.

Kristján Halldórsson, þjálfari 
Stjörnunnar, var verulega súr í 
bragði í leikslok. „Við mættum 
ekki í þennan leik og menn héldu 
að þetta yrði bara einhver æfing og 
voru ekki tilbúnir að mæta öflugu 
liði og ég tek hatt minn ofan fyrir 
Aftureldingu,“ sagði Kristján.

Bjarki Sigurðsson, þjálfari Aft-
ureldingar, var sáttari en kollegi 
hans. „Úr því sem komið var þá var 
sanngjarnt eitt stig á hvort lið. Við 
vissum alveg hvernig við áttum að 
bregðast við Stjörnunni og við 
gerðum það mjög vel í fyrri hálf-
leik. Seinni hálfleikur var ekki eins 
góður, en við sýndum góðan vilja 
með því að koma aftur inn í leikinn 
í lokin og við tökum helling frá 
þessum leik,“ sagði Bjarki. 

Óvænt jafntefli í Mýrinni

 Skemmtilegasti hand-
boltaleikur leiktíðarinnar fór fram 
í Safamýri í gær er Fram tók á 
móti Val. Leikir liðanna síðustu ár 
hafa verið frábær skemmtun og á 
því varð engin breyting í gær. Það 
var fullt hús af áhorfendum og 
þeir fengu vel fyrir aurinn. Sér-
staklega stuðningsmenn Vals sem 
fögnuðu sætum sigri á útivelli, 25-
27.

Fyrri hálfleikur var frábær 
skemmtun. Framarar keyrðu upp 
hraðann í leiknum og röðuðu inn 
mörkum á gestina. Í marki Fram 
var Björgvin Páll sjóðheitur og 
varði flest sem á markið kom.

Gestirnir náðu þó fljótt áttum 
sem og Ólafur Haukur í markinu. 
Fyrir vikið komu hraðaupphlaup-
in hjá Val en þeir skoruðu nánast 
helming marka sinna í hálfleikn-
um úr hraðaupphlaupum. Leikur-
inn hélst jafn fyrir vikið og mun-
urinn aðeins eitt mark í leikhléi, 
15-14

Sama fjörið var upp á teningn-
um í síðari hálfleik. Fram hafði 
frumkvæðið en Valsmenn neituðu 
að gefast upp og voru geysilega 
grimmir. Þeir komust yfir í fyrsta 
skipti í stöðunni 20-21 þegar 17 
mínútur lifðu leiks. Fram náði að 
jafna 23-23 en þá tók Valur frum-
kvæðið forystuna aftur og hélt 
henni allt til loka. 

Það var geysileg grimmd í Vals-
liðinu og ekki síst vilji sem fleytti 
liðinu áfram í leiknum. Á meðan 
Framarar virtust verða stressaðir 
og ragir keyrðu Valsmenn á þá af 
grimmd og uppskáru eins og þeir 
sáðu. Valsmenn einfaldlega vildu 
sigurinn meira en heimamenn.

„Þetta var stirt í sókninni en 
menn eins og Fannar og Hjalti risu 
upp og skoruðu rosaleg mörk. 
Þetta var sterkur sigur og við 
erum á uppleið,“ sagði kampakát-
ur þjálfari Vals, Óskar Bjarni Ósk-
arsson, en hann var ekki í neinum 
vandræðum með að koma sínum 
mönnum í gírinn í gær. „Þetta var 

brjáluð barátta og leikur sem allir 
voru búnir að bíða eftir. Leikurinn 
stóð undir væntingum og mót-
tökur Framara frábærar. Ég vil 
líka taka að Anton og Hlynur 
dæmdu þennan leik mjög vel.“

Halldór Jóhann Sigfússon var 
að spila sinn fyrsta leik fyrir Fram 
í gær. „Mér líður skelfilega með 
þetta tap. Við misstum hausinn 
þegar mest lá undir og þar tapað-
ist leikurinn. Það er gaman að vera 
kominn aftur heim samt og þetta 
er greinilega hörkubolti hérna 
heima,“ sagði Halldór Jóhann sem 
náði einni æfingu fyrir leikinn.

Fram og Valur buðu upp á frábæra stemningu í Safamýrinni. Leikur liðanna 
var bráðskemmtilegur og endaði með tveggja marka sigri meistaranna, 25-27.
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Framúrskarandi
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu.

HÅG H09 er margverðlaunaður skrifstofustóll sem hentar 
vel fyrir þá sem aðeins velja það besta. Í þessum stól 
sameinast bæði glæsileg hönnun og framúrskarandi gæði.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði 

Tilboð kr. 99.900.-

• Dýptarstillanleg seta 
• Hæðar- og breiddarstillanlegir
   armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól
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Margir Íslendingar á ferð um miðborg 
Lundúna reka upp stór augu þegar leið 
þeirra liggur framhjá versluninni H&M 
á Oxford Street, aðalverslunargötu 
borgarinnar. Þar má nú sjá risastórt 
veggspjald af fyrirsætunni Tinnu 
Bergsdóttur en hún hefur verið að gera 
það gott sem fyrirsæta í borginni eftir 
að hún flutti þangað frá Indlandi í lok 
janúar. „Ég hafði ekki hugmynd um að 
þetta yrði svona stórt,“ segir Tinna en 
hún er nýkomin frá Grikklandi þangað 
sem hún var send af umboðsskrifstofu 
sinni. „Ég fór til Aþenu til þess að vinna. 
Það var fínt að vera þarna, mjög fallegt 
og maturinn yndislegur. Besti matur 
sem ég hef fengið.“

Tinna var í Aþenu í aðeins þrjár vikur en tókst 
að landa myndatökum fyrir bæði Cosmopolitan 
og Marie Claire, tvö þekktustu tímarit heims. 

Myndatakan fyrir það fyrrnefnda fór 
fram á Kýpur. „Ég var bara að koma 
aftur til London fyrir nokkrum dögum 
síðan og sá þá þetta skilti. Reyndar voru 
vinir mínir búnir að segja mér frá þessu. 
Þetta er svo oft svona. Maður fær eitt-
hvert verkefni og sér svo allt í einu 
myndirnar þar sem maður átti alls ekki 
von á þeim. Þessi mynd átti til dæmis 
bara að vera í ELLE að því er ég vissi.“

Tinna er sem fyrr segir nýkomin aftur 
til London en mætti beint í myndatöku 
fyrir verslunina Urban Outfitters. „Ég 
fékk bara einn dag í frí til þess að sofa 
enda fór ég beint í flugið eftir langan 
vinnudag á Grikklandi. Ég var alveg 
búin,“ segir Tinna, sem ætlar að taka sér 

langt jólafrí. „Ég verð heima í heilan mánuð. 
Ætla að vera með vinum og fjölskyldu og borða 
góðan mat.“

Risavaxin Tinna á Oxfordstræti

„Alltaf þegar eitthvað þykir hafa 
gengið helst til of vel eru myndir 
og sögur af þessum gleraugum 
dregnar upp í minni fjölskyldu. 
Þau eru ekki vinsæl í eftirtíð, en 
ég man ekki betur en að þetta 
hafi þótt sérlega glæsilegt and-
litsskart á þessum tíma.“

„Paul er með íslenskt vegabréf. Og 
þess vegna hefði átt að gera 
íslenskum stjórnvöldum viðvart 
þegar Paul var handtekinn,“ segir 
stjörnulögfræðingurinn Giovanni 
Di Stefano sem fer með mál hins 
hálfíslenska Paul Adalsteinsson. 
Eins og kom fram í Fréttablaðinu í 
gær er Paul sakaður um að hafa í 
félagi við annan mann ætlað að 
kúga fé út úr meðlimi bresku kon-
ungsfjölskyldunnar. „Ég undrast 
afskiptaleysi íslenskra stjórnvalda 
í þessu máli. Þeirra þegn hefur nú 
setið í gæsluvarðhaldi frá 12. sept-
ember,“ segir Di Stefano sem er í 
mikilli fjölmiðlaherferð gegn 
breskum stjórnvöldum og segir 
þau vera að gera úlfalda úr 
mýflugu.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson, 
sendiherra Íslands í Bretlandi, 
segir að bráðabirgðaniðurstaða 
sendiráðsins bendi til þess að Paul 
Adalsteinsson sé ekki með íslenskt 
vegabréf né íslenskan ríkisborg-
ararétt. Sendiráðinu hafi ekki bor-
ist nein tilkynning um handtöku 
Paul.

Mál Paul Adalsteinsson hefur 
vakið gríðarlega athygli og allt 
hefur verið morandi í fréttum um 
þennan þrítuga hálfíslenska strák. 
Eins og kom fram í Fréttablaðinu í 
gær hugðist hann í samstarfi við 
annan mann kúga fé út úr meðlimi 
bresku konungsfjölskyldunnar 
vegna kynlífsmyndbandsupptöku í 
síma. Dagblaðið Daily Mail hafði 
upp á föður Paul, Aðalsteini Aðal-
steinsson, sem gengur undir nafn-
inu Charlie, en hann vildi ekkert 
tjá sig um son sinn eða handtöku 
hans. „Ég hef ekki séð hann í mörg 
ár,“ hafði Charlie áður sagt við The 
Daily Mail. Fréttablaðið hafði sam-
band við vinnustað Charlie, A. 
Thompson Jr., sem framleiðir fisk-
meti í smábænum Fraserburgh í 
Aberdeen-skíri en var tjáð að 
Charlie myndi ekkert tjá sig frek-
ar við fjölmiðla. Samkvæmt bresk-
um fjölmiðlum býr Charlie nú með 

eiginkonu sinni, Susan, ásamt 
þremur börnum þeirra. 

Paul, öðru nafni Ian Strachan, er 
mikill huldumaður í bresku þjóð-
lífi. Hann virðist hafa talið mörg-
um trú um að hann væri sterkefn-
aður, faðir hans væri auðugur 
athafnamaður og að hann hefði 
erft háar fjárhæðir eftir ömmu 
sína, Svönu Valdimarsdóttur, sem 
lést 1998. Ættingjar hans í Skot-
landi segja hann hins vegar vera 
hálfgerðan hrapp og einn frændi 
hans í Aberdeen leyfir sér að efast 
um að hann hafi nokkurn tímann 

átt skyrtuna sem hann klæðist. 
Starfsstúlka í húsnæði sem skráð 
er á nafn Ians segir í samtali við 
Daily Mail að lánadrottnar hafi 
verið á eftir honum í nokkur ár.

Mikið hefur verið fjallað um 
málið í bresku pressunni en hún 
má ekki birta nafn hins aðalborna 
á prenti. Bandarískir fjölmiðlar 
telja hins vegar að um sé að ræða 
David Linley, stjórnarformann 
uppboðshússins Christie’s, en hann 
er sonur Margrétar prinsessu, 
systur Elísabetar.

„Íslenska þjóðin hefur sýnt og 
sannað að hún er móttækileg 
fyrir tækninýjungum þannig að 
við búumst við því að HD VMD 
eigi eftir að slá í gegn þar,“ segir 
yfirmaður Bandaríkjadeildar 
NME en fyrirtækið skrifaði undir 
samning við tvö af stærstu dreif-
ingarfyrirtækjum Íslands, Senu 
og Myndform, um að selja HD 
VMD-spilara hér á landi frá fyrir-
tækinu. HD VMD er þriðja kyn-
slóð mynddiska og Íslendingar 
verða því með þeim fyrstu til að 
taka í notkun þessa tækni en því 
hefur verið spáð að hún eigi eftir 
að gjörbylta heimabíó-menning-
unni. Ættu spilararnir að verða 
komnir í verslanir fyrir þessi jól.

Í pakkanum frá NME verður 

HD-spilari ásamt fimm kvik-
myndum og mun pakkinn 
kosta rúmar sextán þús-
und krónur samkvæmt 
vefsíðu cnnmoney.com. Í 
pakkanum frá Mynd-
formi verða kvikmynd-
irnar Lucky Number 
Slevin, fyrstu tvær Saw-
myndirnar og Butterfly 
Effect 2 á HD-VMD 
en frá Senu verða 
það hins vegar Apo-
caypto, We Were 
Soldiers, The Hit-
cher, Spy Kids og 
Scary Movie. 

Gunnar Gunnars-
son, framkvæmda-
stjóri Myndforms, 

sagði í samtali við Frétta-
blaðið að þessir samn-
ingur hefði verið undir-
ritaður í júní á þessu 
ári. „Íslendingar hafa 
alltaf verið móttæki-
legir fyrir nýrri tækni,“ 
segir Gunnar sem 

kvaðst ánægður með að 
þjóðin yrði í fararbroddi 

fyrir að innleiða 
þessa nýju tækni í 
Evrópu „HD VMD 
býður auðvitað 
upp á bestu hugs-
anlegu myndgæð-
in,“ bætir Gunnar 
við.

Ísland hentar vel til að kynna nýja tækniGnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Þú færð aðeins það besta hjá okkur
úrv sk, kinnar, gellur

signa grásleppu, reykt ýsa og mar  eira





Litlu hugvekjurnar sem birtast 
þegar síst varir eru stundum 

nógu góðar til að halda upp á 
sannleikann sem í þeim felst. Þá á 
ég ekki bara við skemmtilegar 
uppgötvanir eins og snjallt og 
frumlegt sjónarhorn sem til 
dæmis lítil börn hafa á tilveruna 
og maður lofar sjálfum sér að 
skrifa í minningabókina... eftir 
smástund. Man það svo næst 
þremur dögum síðar en er þá 
bæði búinn að gleyma tilefninu 
og hinni óviðjafnanlegu niður-
stöðu.

sinnum fæðist samt 
hugljómun sem stekkur fullsköp-
uð fram og hefur lengri líftíma en 
tíu sekúndur svo það er freistandi 
að trúa því að maður hafi höndlað 
einhverskonar sannleika.

ár hef ég stund-
um verið styrktaraðili á líkams-
ræktarstöðvum, átt kort en næst-
um aldrei mætt. Ástæðan er 
aðallega sérhlífni og sá ógnar-
langi tími sem ferðin tekur í hvert 
sinn því fólk sem ber ábyrgð á 
vinnu, heimili og barnafjöld hefur 
sjaldnast tvær klukkustundir 
aukreitis til annars en að liggja í 
leti. Hinsvegar uppgötvaði ég 
fyrir ári að það er fljótlegt að 
fara út að hlaupa. Vissulega leið-
inlegt já, en upplagt ef maður 
hefur lítinn tíma. Fyrst í stað var 
það næstum óbærilegt en vegna 
heitstrenginga um árangur gafst 
ég ekki upp alveg strax. Og líka 
vegna þess að ég á einstaklega 
leiðinlegan mann sem þreyttist 
ekki á að nudda mér af stað.

var það aðallega ég 
sem var leiðinleg. Svona fyrstu 
tuttugu skiptin tuðaði ég frá upp-
hafi til enda yfir því hvað þetta 
væri nú erfitt, ég væri með 
hlaupasting, sinadrátt og harð-
sperrur, væri móð, þreytt, óglatt 
og þyrst. Samt lét ég alltaf undan 
pressunni og hunskaðist af stað 
en hóf ræðuhöldin hátt og í hljóði 
strax við garðshliðið. Þar til hinn 
þrautseigi þjálfari hitti á 
töfrastundina. Einmitt þegar ég 
var á hlaupum alveg að deyja úr 
mæði og sjálfsvorkunn átti hann 
þessa ágætu línu: Hættu að 
þrauka.

alveg eins og í ævintýrunum 
rann upp fyrir mér ljósið sem ein-
hverjum er ef til vill augljóst. 
Lífið er of stutt til að þrauka. Ef 
maður ætlar að taka þátt í þessu 
hlaupi þá verður maður að gera 
það með ánægju. Það á fjanda-
kornið við um allt lífið, það er 
ekkert skemmtilegt nema það sé 
gaman. Það er svo einfalt.

Dálítil hugvekja KeppinauturinnDótabúðin Leikbær

Við pökkum inn fyrir viðskiptavini
Við veitum ráðleggingar við gjafainnkaup
Við sendum í póstkröfu hvert á land sem er
Við tölum og skiljum íslensku
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