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 Áhugi íslenskra knatt-
spyrnuáhugamanna á að komast á 
leiki helgarinnar í ensku knatt-
spyrnunni var langt umfram það 
sem flugfélög og ferðaskrifstofur 
gátu annað.

Í London eigast við í dag topplið-
in Arsenal og Manchester United 
og Íslendingaliðið West Ham tekur 
á móti Bolton á morgun.

„Það hafa lengi verið biðlistar í 
þessar ferðir,“ segir Helga 

Eysteinsdóttir hjá Iceland Express, 
sem ekki vill gefa upp fjöldann 
sem fer á leiki helgarinnar á þeirra 
vegum.

Þórunn Bjarnadóttir hjá Úrval-
Útsýn segir flesta af þeirra farþeg-
um um þessa helgi hafa farið til að 
sjá leik West Ham gegn Bolton. 
Ferðaskrifstofan hafi einfaldlega 
mjög fáa miða á leiki stórliðanna. 
Sumir séu tilbúnir til að borga hátt 
verð fyrir aðgöngumiðana eina.

„Það eru um 30 sem fara frá 
okkur á Arsenal-leikinn og um 70 
á leik West Ham. Við eigum tut-
tugu ársmiða sem alltaf eru upp-
seldir. Svo reynum við að fá 
aukamiða en þeir eru mjög dýrir. 
Dýrustu aukamiðarnir núna voru 
á milli 30 til 40 þúsund krónur 
stykkið. Það liggur við að það sé 
eins og heil ferð en sumir vilja 
borga fyrir þetta.“

Borguðu 40 þúsund á völlinn

 Írlandsstjórn hefur lagt 
fyrir íslensk, dönsk og bresk 
stjórnvöld málamiðlunartillögu í 
deilu landanna 
um réttinn til 
gas- og olíuleit-
ar á Hatton-
Rockall-
svæðinu suður 
af Reykjanes-
hrygg í Atlants-
hafi.

Þjóðréttarleg
deila landanna 
um landgrunns-
réttindi á svæðinu hafa staðið yfir 
í fimm ár. Í kjölfar tveggja daga 
samningafundar í Kaupmanna-
höfn lögðu samningamenn Íra 
fram málamiðlunartillögu í gær, 
en samkvæmt henni yrði svæðinu 
deilt upp milli deiluaðila. 

Að sögn Dermots Ahern, 
utanríkisráðherra Írlands, voru 
viðbrögð fulltrúa Færeyja/
Danmerkur jákvæð en Íslands 
síður. Írar og Bretar gerðu þegar 
árið 1988 með sér samkomulag 
um að deila auðlindum sem 
finnast kynnu á svæðinu. 

Írsk málamiðl-
unartillaga

Hundurinn Toby 
og kötturinn Winnie voru í gær 
útnefnd „Gæludýr ársins“ af 
dýraverndarsamtökum Banda-
ríkjanna. Eigendur beggja dýra 
segja þau hafa bjargað lífi sínu. 

Debbie Pakhurst frá Maryland 
var við að kafna eftir að eplabiti 
hrökk ofan í hana þegar hundur-
inn Toby, tveggja og hálfs árs 
gamall golden retriever, stökk 
ofan á hana svo að bitinn hrökk 
upp úr henni. 

Keesling-fjölskyldan var að 
sofna svefninum langa af 
kolmónoxíðeitrun á heimili sínu í 
Indiana þegar kötturinn Winnie 
hvæsti og klóraði í höfuð húsmóð-
urinnar svo að hún rankaði við sér 
og gat hringt í neyðarlínuna. 

Hetjudáðir 
verðlaunaðar

Hópur félaga vél-
hjólasamtakanna Hell‘s Angels, 
eða Vítisengla, var vistaður í 
Leifsstöð í nótt undir strangri 
öryggisgæslu lögreglu. Vítisengl-
arnir voru handteknir við kom-
una til landsins í gær og yfir-
heyrðir. Til stóð að senda þá til 
síns heima í morgun. Rökstuddur 
grunur var um að að minnsta 
kosti einhverjir þeirra manna 
sem komu til landsins í gær hefðu 
hlotið dóma vegna afbrota í 
heimalandinu.

Tilgangur ferðar þeirra var að 
sitja afmælisfagnað vélhjóla-
klúbbsins Fáfnis sem heldur upp 
á ellefu ára afmæli sitt í dag. 

Gríðarlegur viðbúnaður var í 

Leifsstöð í gærdag þegar fyrstu 
Vítisenglarnir voru væntanlegir. 
Tugir lögreglumanna voru við 
öllu búnir í Leifsstöð. Liðið var að 
mestu skipað sérsveitarmönnum 
ríkislögreglustjóra af höfuðborg-
arsvæðinu og Suðurnesjum, svo 
og lögregluliði af Suðurnesjum, 
auk nemenda úr Lögregluskólan-
um.

Fyrstu Vítisenglarnir komu til 
landsins frá Osló um fjögurleytið 
í gær. Mennirnir voru handteknir 
við komuna.

Næsti hópur kom um hálfátta-
leytið í gærkvöld, einnig frá Osló. 
Samtals voru þá sjö Vítisenglar 
komnir inn í Leifsstöð, þar sem 
þeir máttu dúsa í nótt. Þriðji hóp-

urinn var talinn væntanlegur frá 
Kaupmannahöfn þegar blaðið fór 
í prentun í gærkvöld.

Greiningardeild ríkislögreglu-
stjóra fékk fyrir skömmu upplýs-
ingar frá erlendum samstarfsað-
ilum um að til landsins væri 
stefnt fjölda Vítisengla vegna 
afmælisveislu vélhjólaklúbbsins 
Fáfnis. Dómsmálaráðherra ákvað 
í gær, að tillögu ríkislögreglu-
stjóra, að taka upp tímabundið 
landamæraeftirlit á innri landa-
mærum Schengen-svæðisins og 
stendur það fram á sunnudags-
kvöld. 

Embætti ríkislögreglustjóra 
hefur farið með yfirstjórn 
aðgerðanna.

Hópur Vítisengla var 
vistaður í Leifsstöð
Hópur Vítisengla frá Osló var handtekinn í Leifsstöð í gærdag við komuna hing-
að til lands. Þeir voru yfirheyrðir og síðan vistaðir í flugstöðinni undir strangri 
öryggisgæslu lögreglu í nótt. Sumir voru taldir dæmdir afbrotamenn.
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Akureyringurinn sem 
vann rúmar 105 milljónir í 
Víkingalottóinu í byrjun október 
fékk vinninginn greiddan út 
síðasta miðvikudag. Fjárhæðin 
var millifærð á bankareikning 
hans. Enga skatta þarf að greiða 
af vinningnum, fyrir utan 
fjármagnstekjuskatt af vöxtum 
sem fjárhæðin ber.

Guðbjörg Hólm, þjónustufull-
trúi hjá Íslenskri getspá, segist 
sjálf hafa millifært upphæðina á 
reikning vinningshafans. Aðspurð 
hvort vinningshafinn hafi fengið 
fjármálaráðgjöf segist hún ekki 
vita það. Þau bendi fólki aðeins á 
hverjir geti ráðið þeim heilt 
varðandi fjármál en fylgist ekki 
með því hverjir taki boðinu.

Milljónirnar 
millifærðar

 Starfsmenn 
Grunnskólans á Hólmavík þiggja 
ekki 1.500 króna styrk úr 
sveitarsjóði Strandabyggðar til að 
kaupa flíspeysur vegna skilyrða 
sveitarstjórnar
um að peysurnar 
verði merktar 
skólanum.

„Þá er einnig 
gefin sem skýring 
að sveitarstjórn 
var ekki sammála 
við afgreiðslu 
málsins sem sýni 
vilja og viðhorf 
sveitarstjórnar
gagnvart starfs-
mönnum, hræðslu sveitarstjórnar 
við almenningsumræðuna, skort á 
starfsmannastefnu og þakklæti til 
starfsmanna sem mætti koma 
fram í jólakortum, jólagjöfum og 
að árshátíð sé haldin fyrir 
starfsmenn með pomp og prakt,“ 
segir í fundargerð sveitarstjórn-
ar. 

Hafna peysum 
en vilja árshátíð 
og jólagjafir

 Eiturefnakafarar 
slökkviliðsins á höfuðborgarsvæð-
inu voru kallaðir að Hraunsholti í 
Garðabæ í gær til að fjarlægja tvö 
miltisbrandssýkt kúahræ. Hræin 
voru fjarlægð og eru nú geymd í 
vatnsþéttum og vöktuðum skipa-
gámi. Grafa kom niður á tvö dýra-
hræ við framkvæmdir á lóðinni á 
fimmtudagskvöld, og var yfir-
dýralækni gert viðvart. Grunur 
lék á að hræin væru af kúm sem 
drápust úr miltisbrandi árið 1941. 
Þá var grafið aftur yfir þau og 
ákveðið að fjarlægja þau morgun-
inn eftir með aðstoð slökkviliðs.

Gunnar Örn Guðmundsson hér-
aðsdýralæknir staðfestir að um 
sýkt hræ hafi verið að ræða. Þau 
voru fjarlægð og flutt til Keflavík-
ur þar sem átti að brenna þau í 
sorpbrennslu Suðurnesja, en 
hætta þurfti við það vegna þess að  
starfsfólk brennslunnar treysti 
sér ekki til þess.

Í staðinn var hræjunum komið 
fyrir í vöktuðum og vatnsþéttum 
skipagámi þar til önnur lausn 
fyndist á málinu. Aðspurður vill 
Gunnar ekki gefa upp hvaða fyrir-
tæki sjái um vöktun gámsins, né 
hvar gámurinn sé. „Við teljum að 
við séum búnir að hreinsa svæðið 
í Hraunsholti þannig að engum 
stafi hætta af.“ 

Vitað var að hræ miltisbrands-
sýktra kúa voru grafin á þessu 
svæði. Á bæjarstjórnarfundi í 
Garðabæ hinn 12. desember 2005 
lagði Sigurður Björgvinsson bæj-
arfulltrúi fram fyrirspurn um 
hvaða ráðstafanir bæjaryfirvöld 
hygðust gera í ljósi þess að skepn-
ur sem sýktar voru af miltisbrandi 

hefðu verið urðaðar á landinu.
Gunnar Einarsson bæjarstjóri 

segir að í kjölfar fyrirspurnarinnar 
hafi verið útbúin viðbragðsáætlun 
um hvað skyldi gera þegar og ef 
hræin kæmu í ljós. Málið hafi verið 

kynnt lóðareigendum og verktök-
um sagt hvað gera skyldi ef hræin 
fyndust. „Við settum þessa áætlun í 
gang um leið og við fengum til-
kynninguna,“ segir Gunnar Einars-
son.

Miltisbrandssýkt hræ 
vöktuð í læstum gámi
Eiturefnakafarar fjarlægðu miltisbrandssýkt kúahræ af lóð í Garðabæ í gær. 
Þau eru vöktuð í læstum og vatnsþéttum skipagámi því ekki var hægt að 
brenna þau. Bæjaryfirvöld vissu að sýktar kýr hefðu verið urðaðar á landinu. 

Einar, ertu með skilríki?

 Dularfullt hvarf á hljómflutningstækj-
um, hljóðfæri og myndavél í Smáraskóla hefur verið 
vísað til lögreglu.

Í kjölfar erindis fræðslustjóra Kópavogs sam-
þykkti bæjarráðið á fimmtudag að leita liðsinnis 
lögreglu í málinu þar sem eftirgrennslan bæjar-
starfsmanna hafði engan árangur borið. Ekki fékkst 
aðgangur að greinargerð fræðslustjórans um málið 
þar sem Þórður Þórðarson bæjarlögmaður telur 
hana undanþegna upplýsingarétti sem hluti opin-
berrar rannsóknar.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er um að 
ræða tækjabúnað sem keyptur var til skólans á allra 
síðustu árum og er um 650 þúsund krónur að 
verðmæti. Hvarf þeirra kom í ljós þegar farið var 
yfir vörukaup í grunnskólum bæjarins. Ástæða þótti 
þá til að gera frekari fyrirspurnir um Smáraskóla. 
Fullvíst mun vera að tækin hafi komið í skólann en 
enginn segist vita hvenær eða hvernig þau hurfu.

Þór Jónsson, upplýsingafulltrúi Kópavpogsbæj-
ar, segir að málið hafi verið sent til lögreglu í gær. 
Á meðan það sé til rannsóknar verði ekkert um 
það sagt af hálfu bæjaryfirvalda.

Skólastjóraskipti urðu í Smáraskóla í haust og 
munu hvorki nýi skólastjórinn né forveri hans 
hafa getað útskýrt hvað varð af tækjunum. 
Fréttablaðið náði í hvorugan skólastjórann 
síðdegis í gær. 

Græjur á 650 þúsund horfnar

Stjórnvöld í Marokkó 
staðfestu í gær að þau hefðu 
kallað sendiherra sinn í Madríd 

heim í mótmæla-
skyni við að 
spænsku kon-
ungshjónin ætla 
sér að fara í 
opinbera heim-
sókn til bæjanna 
Ceuta og Melilla, 
sem eru spænsk-
ar hólmlendur á 
strönd Norður-
Afríku sem 

Marokkóstjórn krefst yfirráða 
yfir. 

Marrokkóstjórn lýsti furðu 
sinni á hinni áformuðu konungs-
komu og sagðist vonast til að 
henni yrði aflýst. Síðasta heim-
sókn Spánarkonungs til Ceuta og 
Melilla var árið 1927. Það var 
Alfons XIII, afi Jóhanns Karls, 
núverandi konungs, sem fór í þá 
ferð.

Sendiherrann 
kallaður heim

Stóru flokkarnir tveir í 
Danmörku, hægriflokkurinn Ven-
stre og Jafnaðarmannaflokkurinn, 
mælast með nánast hnífjafnt fylgi 
í skoðanakönnunum nú þegar tíu 
dagar eru til kosninga. 

Í Gallup-könnun, sem niðurstöð-
ur voru birtar úr í Berlingske 
Tidende, er Jafnaðarmannaflokk-
urinn undir forystu Helle Thorn-
ing-Schmidt með rétt tæplega 25 
prósenta fylgi en Venstre, undir 
forystu Anders Fogh Rasmussen 
forsætisráðherra, 25,7 prósent. 

Venstre fékk 29 prósent atkvæða 
í síðustu kosningum árið 2005 svo 
að þetta þýðir yfir tveggja pró-
senta fylgistap. Talsmenn Venstre 

telja það þó ekki sérstakt áhyggju-
efni þar sem jafnaðarmenn virðast 
ekki vera að auka sitt fylgi og sam-
anlagt fylgi vinstriflokkanna, að 
meðtöldum miðflokknum Radikale 
Venstre, myndi ekki skila þeim 
nema 79 þingsætum samtals. Útlit 
er fyrir að flokkurinn sem lengst 
er til vinstri í dönsku flokkaflór-
unni, Einingarlistinn, falli út af 
þingi þar sem hann nái ekki tveggja 
prósenta þröskuldinum. Alls 179 
fulltrúar eiga sæti á danska þjóð-
þinginu, þar af tveir frá Færeyjum 
og tveir frá Grænlandi. 

Thorning-Schmidt og Fogh 
Rasmussen mættust í sjónvarps-
kappræðum á TV2 fimmtudags-

kvöld, en stjórnmálaskýrendur eru 
ekki á einu máli um hvort hafi haft 
betur. Stjórnandi kappræðnanna, 

Jes Dorph, var gagnrýndur fyrir 
að hafa ítrekað tekið orðið af 
Thorning-Schmidt.

Fylgi stóru flokkanna mælist hnífjafnt





Sænskur maður, 
sem ranglega bendlaði tengda-
son sinn við al-Kaída í tölvu-
póstskeyti til bandarískra 
yfirvalda, hefur verið ákærður 
fyrir mannorðsmorð. Frá þessu 
var greint í Sydsvenska Dag-
bladet í gær. 

Skeytið varð til þess að þegar 
tengdasonurinn fór í viðskipta-
ferð til Bandaríkjanna fékk hann 
ekki að koma inn í landið og var 
sendur beint aftur til Svíþjóðar. 
Tengdafaðirinn viðurkenndi að 
hafa sent skeytið eftir að það var 
rakið til heimatölvu hans. Hann 
er sagður hafa tjáð lögreglu að 
hann hafi sent skeytið í reiði-
kasti eftir rifrildi við tengdason-
inn, sem var að skilja við dóttur 
hans.

Ákærður fyrir 
mannorðsmorð

Einn helsti leiðtogi 
tamílsku Tígranna á Srí Lanka, 
S.P. Tamilselvan, féll í gærmorg-
un í loftárás stjórnarhersins á 
fundarstað, þar sem leiðtogar 
Tígranna voru saman komnir.

Tamilselvan var leiðtogi hins 
pólitíska vængs uppreisnarhóps-
ins, en í árásinni féllu einnig 
fimm aðrir af leiðtogum 
skæruliðanna. Frá þessu var 
skýrt á vefsíðu Tamíltígranna í 
gær.

Tamilselvan var helsti 
tengiliður Tígranna við umheim-
inn, hitti meðal annars norska 
og íslenska friðargæsluliða og 
ræddi oft við blaðamenn.

Einn leiðtoga 
Tamíla felldur„Það er geinilegt að 

sveitarstjórnin hefur sótt þetta mál 
af meira kappi en forsjá,“ segir 
Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, um 
ákvörðun Vegagerðarinnar að hætta 
við útboð á lagningu Gjábakkaveg-
ar, eða Lyngdalsheiðarvegar eins 
hann er nefndur hjá Vegagerðinni, 
en hann á að liggja milli Þingvalla 
og Laugarvatns. 

Veginum hefur mikið verið mót-
mælt meðal annars vegna ótta að 
hann kunni að skaða lífríki Þing-
vallavatns. Úrskurðir Skipulags-
stofnunar voru kærðir til umhverf-
isráðherra en í maí úrskurðaði 
Jónína Bjartmarz, þáverandi 
umhverfisráðherra, að úrskurður 

Skipulagsstofnunar skyldi standa 
og ákváðu fulltrúar Vegagerðarinn-
ar að útboð yrði auglýst í haust. Nú 
hefur það verið dregið til baka þar 
sem misfarist hafði hjá sveitar-
stjórn Bláskógabyggðar að gera 
breytingar á aðalskipulagi, auglýsa 
þær og þar með gefa almenningi 
kost á að gera athugsemdir. Talið er 
að hálft ár muni líða þar til Vega-
gerðin getur aftur auglýst útboð. 
Segist Árni vona að menn noti þann 
tíma til að endurskoða lagningu 
vegarins og finna aðra leið þar sem 
hún valdi minni skaða. 

Pétur Ingi Haraldsson, skipulags-
fulltrúi Bláskógabyggðar, segir 
vegarkaflann sem láðist að setja 
inn á nýtt aðalskipulag þó vera 

nálægt Laugarvatni, eða frá þeim 
kafla sem liggur að þjóðgarðinum 
og deilt hefur verið um. Hann eigi 
ekki von á að gerðar verði breyting-
ar á veginum við Þingvelli.

Samruna Reykjavík 
Energy Invest og Geysis Green 
Energy var hafnað á stjórnar-
fundi Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR) í gær. Bryndís Hlöðvers-
dóttir, stjórnarformaður OR, 
segir að fallið hafi verið frá 
öllum samþykktum frá stjórnar- 
og eigendafundi frá 3. október. 
Nýr eigendafundur hefur verið 
boðaður.

„Við teljum eftir að hafa skoð-
að alla þætti að það leiki það mik-
ill vafi á þessu að við séum ekki 
bundin af þessum ákvörðunum,“ 
segir Bryndís. „Við tökum þessa 
ákvörðun að mjög vel ígrunduðu 
máli, ekki síst lögfræðilega séð.“

 Spurð um þann lagagrundvöll 
sem byggt er á þegar samning-
unum er hafnað segir Bryndís að 
það sé almenn regla í samninga-
rétti að ef annar aðilinn hafi ekki 
réttar forsendur fyrir því sem 
samið er um geti sú staða komið 
upp að samningurinn hafi ekki 
gildi.

Fram undan er að finna útrás 
OR farveg á nýjum grunni, segir 
Bryndís. Stjórn OR fól henni að 
ræða við aðra hluthafa í Reykja-
vík Energy Invest (REI) og for-
svarsmenn Geysis Green Energy 
(GGE) um framhaldið. 

„Nú er komið að þeim punkti 
að fólk setjist niður og sjái hvort 
hagsmunir liggi saman einhvers 
staðar, og hvort menn hafi áhuga 
á að vinna á nýjum grunni að 
framgangi þeirra,“ segir Brynd-
ís.

„Þetta er eitthvað sem er of 
snemmt að spá fyrir um, við 
sjáum ekki fyrir alla leiki. Sam-
runanum hefur verið hafnað. Það 
er sá punktur sem við erum á 
núna. Okkar hlutverk er að vinna 
okkur áfram frá þeim punkti.“

Hannes Smárason, stjórnar-
formaður GGE, sagði í Frétta-
blaðinu í gær að fyrirtækið líti 

svo á að samningar hafi náðst og 
þeir séu í gildi nema samið verði 
um annað eða þeim hnekkt fyrir 
dómi.  

„Um lögfræðileg atriði geta 
menn deilt. Samrunasamningur-
inn er viljayfirlýsing um tiltek-
inn samruna sem á sér stað í 
ákveðnu ferli og tekur tíma. Það 
eru formsatriði sem þarf að gæta 
að. Ég lít svo á að þessu ferli hafi 
ekki verið lokið,“ segir Bryndís. 

Þá segir hún mörg rök hníga að 
því að ákvarðanir hafi oft á tíðum 
verið teknar á hæpnum forsend-
um. 

Bryndís segist ekki óttast að 
forsvarsmenn GGE eða aðrir 
hluthafar í REI krefjist skaða-
bóta vegna þess að samruni fyr-
irtækjanna nái ekki fram að 
ganga. Fyrst og fremst sé verið 
að tryggja hagsmuni OR.

Spurð um samninga REI 

erlendis segir Bryndís að fyrir-
tækið geti tekið ákvarðanir og 
staðið við samninga þrátt fyrir 
að samruninn gangi ekki eftir. Þó 
hafi stjórnin beint því til stjórn-
ar REI að ekki verði teknar nýjar 
ákvarðanir á grundvelli ákvarð-
ana sem teknar voru á umdeild-
um eigendafundi 3. október nema 
með samþykki stjórnar OR.

Ekki bundin af ákvörðunum
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fellst á ákvörðun borgarráðs og samþykkir ekki sameiningu REI og GGE. Ef 
annar aðilinn hefur rangar forsendur í samningagerð hafa samningar ekki gildi, segir stjórnarformaðurinn.



b

h

l ó m

e
lga r i n

n
a
r



Telur þú að verðsamráð við-
gangist milli matvöruverslana?

Var rétt af borgarráði að hafna 
samruna Reykjavík Energy 
Invest og Geysis Green Energy?

 „Reglulega berast 
okkur erindi frá forsvarsmönnum 
húsfélaga vegna alvarlegra brota 
eigenda og íbúa í fjölbýlishúsum. 
Um er að ræða dópgreni þar sem 
eiturlyf, brennivín og ofbeldis-
hneigð mynda háskalega blöndu 
og skapa neyðarástand,“ segir 
Sigurður Helgi Guðjónsson, 
hæstaréttarlögmaður og formað-
ur Húseigendafélagsins. Sigurður 
segir að umvöndunum nágranna 
sé iðulega svarað með hótunum 
og ofbeldi. „Dæmi er um að kveikt 
hafi verið í sameign í hefndar-
skyni.“

Sigurður segir mál sem berast 
Húseigendafélaginu vissulega 
misalvarleg. „Málin byrja gjarn-
an sem fyrirspurnir um réttar-
stöðu, ýmist í síma eða í viðtölum 
hjá okkur við starfsmenn og lög-
menn. Síðan er spurt um úrræði. 
Okkar aðkoma er fyrst að svara 
munnlegum fyrirspurnum, síðan 
að aðstoða við bréfaskriftir og 
húsfundi.“

Aðspurður hver réttarstaða 
íbúa í fjölbýlishúsum sé segir Sig-
urður að í 55. grein laga um fjöl-
eignarhús séu mjög afgerandi 
úrræði þegar um gróf eða ítrekuð 
brot eigenda eða annarra íbúa er 
að ræða. „Lögin segja að ef hinn 
brotlegi lætur ekki segjast við 
aðvörun geti húsfélagið bannað 
búsetu og dvöl hans í húsinu. 
Hægt er að gera viðkomandi að 
flytja og jafnvel selja íbúðina. 
Afleiðingar þessarar hegðunar 
geta því verið mjög alvarlegar 
fyrir viðkomandi.“ 

Sigurður segir jafnframt að 
gæta þurfi að því að rétt sé að 
málum staðið og lögfræðileg 

aðstoð sé æskileg til að koma í veg 
fyrir afdrifaríkar veilur í málatil-
búnaðinum á síðari stigum máls-
ins.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu telur ekki ofáætlað að 
tuttugu hús og íbúðir á höfuðborg-
arsvæðinu séu undir stöðugu eft-

irliti vegna alvarlegra brota, flest 
tengd mikilli fíkniefnaneyslu. 
Geir Jón Þórisson yfirlögreglu-
þjónn lýsti ástandinu svo að fólki 
væri haldið í gíslingu þessa vanda 
sem engum væri bjóðandi.

Sigurður segir erindi sem bor-
ist hafa félaginu beri þess vitni að 
aðstæður fólks eru á stundum 
martraðarkenndar. „Líf íbúanna 
umturnast. Hávaði daga og nætur 
og ráp af drukknu og dópuðu fólki. 
Umgengni er herfileg og skemmd-
arverk daglegt brauð. Dæmi eru 
um sífelldar uppákomur; slags-
mál, húsleitir lögreglu vegna 
fíkniefna og þýfis. Notaðar spraut-
ur liggja líka í sameignum og á 
leiksvæðum barna,“ segir Sigurð-
ur. 

Kveikja í sameignum 
húsa í hefndarskyni
Formaður Húseigendafélagsins segir erindi frá forsvarsmönnum húsfélaga tíð 
vegna brota eigenda og íbúa. Hann segir íbúðir verða miðstöðvar ofbeldis-
manna og ógæfufólks sem svífst einskis. Íbúar oft of hræddir til að kvarta.

Um er að ræða dópgreni 
þar sem eiturlyf, brennivín 
og ofbeldishneigð mynda 

háskalega blöndu og skapa neyð-
arástand.

Ákvörðun Seðlabankans um 
að hækka stýrivexti um 0,45 pró-
sent er ekki heppileg, og getur gert 
samningsaðilum erfiðara fyrir að 
ná saman í komandi kjarasamning-
um. Þetta sagði Geir H. Haarde for-
sætisráðherra í umræðum á Alþingi 
í gær.

Geir sagði ákvörðun Seðlabank-
ans frá því á fimmtudag hafa komið 
á óvart, en bankinn hefði sjálfstæð-
ar heimildir til að beita þessari 
aðferð þegar honum þætti ástæða 
til.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra sagði að ekki yrði 
betur séð en að forsvarsmenn Seðla-
bankans væru með augun á baksýn-

isspeglinum þegar þeir færðu rök 
fyrir hækkuninni. Réttara hefði 
verið að horfa fram á veginn.

Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra sagði rangt í rökstuðningi 
Seðlabankans að framkvæmdir rík-
isins væru að aukast umfram það 
sem fyrirsjáanlegt hefði verið. 
Bankinn hefði átt að geta séð aukn-
ar framkvæmdir vegna mótvægis-
aðgerða og samgöngumála fyrir.

Stjórnarandstæðingum kom 
hækkun stýrivaxta ekki á óvart. 
Steingrímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, kallaði eftir afstöðu 
stjórnvalda: „Má búast við því 
áfram að við horfum á það ástand 
að Seðlabankinn botnstígi brems-

urnar en ríkisstjórnin sé á bensín-
gjöfinni?“

Hækkun stýrivaxta óheppileg
Samtök iðnaðar-

ins gagnrýna bankastjórn 
Seðlabanka Íslands harðlega fyrir 
vaxtahækkunina sem tilkynnt var 
fyrir helgi og telja hana mis-
ráðna.

„Hækkunin ýtir undir flótta 
fyrirtækja frá háum vöxtum, 
sterku og óstöðugu gengi. 
Vaxtahækkunin mun enn auka 
umsvif erlendra spákaupmanna 
sem hafa fært mikið fé inn í 
hagkerfið, þó ekki til að fjárfesta 
í íslenskum atvinnurekstri heldur 
til að hirða auðfenginn vaxtamun. 
Þeir geta horfið án fyrirvara,“ 
segir í grein á vef Samtaka 
iðnaðarins.  

Hvetur til flótta 
fyrirtækjanna
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 Ökumaður fólksbíls liggur mikið 
slasaður á Landspítalanum eftir harðan árekstur á 
Selfossi í gærmorgun. Slysið varð á Suðurlandsvegi 
til móts við Hrísmýri. Ökumaður fólksbíls hugðist 
beygja til vinstri af veginum þegar vörubíl var ekið 
aftan á hann. Fólksbíllinn kastaðist yfir á öfugan 
vegarhelming og lenti framan á sendiferðabíl. 
Ökumaður fólksbílsins var fluttur með sjúkrabíl á 
slysadeild Landspítalans. Ekki fengust nánari 
upplýsingar um líðan hans áður en blaðið fór í 
prentun í gærkvöld.

Ökumenn sendiferðabílsins og vörubílsins voru 
sendir til athugunar á sjúkrahúsið á Selfossi en sam-
kvæmt lögreglu voru meiðsl þeirra ekki talin alvar-
leg.

Fólksbíllinn gjöreyðilagðist við áreksturinn og 
sendiferðabíllinn skemmdist einnig mikið.

Þá voru fjórir fluttir á slysadeild Landspítalans 
eftir árekstur á mótum Miklubrautar og Grensás-
vegar um þrjúleytið í gærdag. Meiðsl fólksins 
voru ekki talin alvarleg. 

Nokkrar tafir urðu á umferð um gatnamótin en 
kalla þurfti út kranabíla til að fjarlægja bílana.

Mikið slasaður eftir árekstur 
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Frumsýnum nýjan og glæsilegan

Audi A6 allroad quattro

Opið laugardag kl. 10 til 14.

Frumsýnum á laugardaginn nýjasta bílinn 
frá Audi, A6 allroad, bíl sem setur ný 
viðmið í flokki lúxusbíla. Sítengt quattro 
aldrif, hæðarstillanleg loftpúðafjöðrun og 
geysiöflug TDI® dísilvél eða FSI® bensínvél gera 
aksturinn að hreinni unun.

Úrval glæsibíla frá Audi í sýningarsal okkar á 
sérstökum kjörum.



Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, segir að Bandaríkin muni 
leggja meira af mörkum til að 
aðstoða Tyrki við að berja niður 
uppreisnarhópa Kúrda, sem hafa 
bækistöðvar í norðanverðu Írak 
en stunda skæruhernað í Tyrk-
landi.

„Við lítum á þetta sem sameig-
inlega ógn, sem ekki aðeins varð-
ar Tyrkland heldur einnig Banda-
ríkin,“ sagði Rice á 
blaðamannafundi með Ali Baba-
can, utanríkisráðherra Tyrk-
lands, í Ankara. „Þessu þarf að 
bregðast við með þrautseigju og 
af ábyrgð. Þetta er mjög erfitt 
vandamál.“

Rice kom til Tyrklands í gær 
og átti viðræður við Recep Tayy-
ip Erdogan forsætisráðherra og 
Babacan utanríkisráðherra. Á 
mánudaginn ætlar Erdogan til 
Washington að ræða við George 
W. Bush forseta.

Bandarísk stjórnvöld hafa haft 
áhyggjur af því að innrás Tyrkja 
inn í Írak til að stöðva uppreisnar-
sveitir Kúrda stofni í hættu stöð-
ugleikanum sem ríkt hefur í norð-
anverðu Írak, landi sem að öðru 
leyti logar í átökum. 

Enn fremur óttast Bandaríkja-
menn að hernaður Tyrkja geti 
orðið öðrum löndum fyrirmynd, 
þar á meðal Írönum sem einnig 
eiga við uppreisnarsveitir Kúrda 
að stríða.

Tyrkir hafa hins vegar sagst 
staðráðnir í að hefja árásir ef 
Bandaríkjamenn grípa ekki til 
ákveðinna aðgerða gegn Kúrdum.

„Við væntum okkur mikils af 
Bandaríkjunum,“ sagði Babacan. 
„Nú er svo komið að orð duga 
ekki lengur og þörf er fyrir 
aðgerðir.“

Rice segir að Bandaríkin ætli 
meðal annars að veita Tyrkjum 
meiri aðgang að upplýsingum og 

viðræður séu hafnar við ráða-
menn í Tyrklandi um lausnir til 
lengri tíma.

Þegar Rice hitti Erdogan á 
skrifstofu hans í miðborg Ank-
ara fylgdust leyniskyttur á 
vegum hins opinbera grannt með 
öllu og meira en tvö þúsund lög-
reglumenn gengu um göturnar í 
næsta nágrenni. Skammt frá kom 
saman lítill hópur mótmælenda.

Stærri mótmælafundur var 
haldinn í Istanbúl þar sem um 
200 manns frá Kommúnista-
flokki Tyrklands hrópuðu „niður 
með bandaríska heimsvalda-
stefnu“ og „burt með Rice“.

Bandaríkin aðstoða 
Tyrki gegn Kúrdum
Condoleezza Rice lofar tyrkneskum ráðamönnum aðstoð við að berja niður 
uppreisn Kúrda. Hún sagði að Bandaríkjunum stafaði  ekki síður en Tyrklandi 
hætta af Kúrdum. Tyrkir vænta mikils af Bandaríkjunum.

Við lítum á þetta sem 
sameiginlega ógn, sem 

ekki aðeins varðar Tyrkland held-
ur einnig Bandaríkin.

Paul Tibbets var 
orðinn 92 ára þegar hann lést á 
heimili sínu í Ohio á fimmtudag. 
Hann var þekktur fyrir að hafa 
varpað kjarnorkusprengju á Hiros-
hima fyrir sextíu árum, þegar hann 
var flugmaður í Bandaríkjaher.

Með þessari einu sprengju urðu 
Bandaríkjamenn nærri hundrað 
þúsund manns að bana á einu bretti, 
en Tibbets virtist þó alla ævi hafa 
haft meiri áhyggjur af gagnrýni 
annarra heldur en að hafa tortímt 
öllu þessu fólki.

„Ég er ekki stoltur af því að hafa 
drepið 80 þúsund manns, en ég er 
stoltur af því að hafa getað byrjað 
með tvær hendur tómar, skipulagt 
það og látið það ganga upp jafn full-
komlega og ég gerði,“ sagði hann í 
viðtali árið 1975. „Við áttum í stríði, 
þá notar maður allt sem tiltækt er.“

Hann var hins vegar orðinn svo 
þreyttur á gagnrýnendum sínum að 
hann bað fjölskyldu sína og vini um 
að hafa enga athöfn þegar hann yrði 

jarðaður vegna þess að hann óttað-
ist að það myndi gefa gagnrýnend-
unum stað til að efna til mótmæla.

Bandaríkjamenn hafa sumir 
hverjir réttlætt kjarnorkusprengj-
urnar á Hiroshima og Nagasaki 
með því að án þeirra hefðu Banda-
ríkjamenn þurft að gera innrás í 
Japan og það hefði kostað milljónir 
manna lífið.

Engin ólögleg 
skip hafa stundað veiðar á úthafs-
karfa á Reykjaneshrygg á þessu 
ári. Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra þakkar þetta sam-
starfi þjóða sem hagsmuna hafa að 
gæta vegna veiða svokallaðra sjó-
ræningjaskipa. Er það í fyrsta skipti 
í fjölda ára sem engin slík skip taka 
þátt í karfaveiðunum.

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra tók á mánudag þátt í 
ráðstefnu um aðgerðir gegn ólög-
legum fiskveiðum. Það voru Evr-
ópusambandið (ESB) og stjórnvöld 
í Portúgal, sem fara nú með forsæti 
í ESB, sem buðu til ráðstefnunnar 
og fór hún fram í Lissabon. Alls 

voru á ráðstefnunni fulltrúar vel á 
fjórða tug ríkja og fóru sjávarút-
vegsráðherrar viðkomandi landa 
fyrir meirihluta sendinefndanna.

Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins hefur nýlega lagt fram til-
lögu um aðgerðir sambandsins gegn 
ólöglegum fiskveiðum. Þannig 
stendur til að hindra að afurðir ólög-
legra veiða komist á markaði innan 
ESB, án þess að hafa neikvæð áhrif 
á verslun með löglegar afurðir.

Rakti Einar það starf sem unnið 
hefur verið, ekki síst innan Norð-
austur-Atlantshafs fiskveiðinefnd-
arinnar og benti á samstarf um eft-
irlit á hafi, bann við því að skip komi 
til hafna í aðildarríkjunum og aukið 

eftirlit með löndun frystra afurða 
úr erlendum skipum.

Engar sjóræningjaveiðar á karfa

 Á Norður-
landaráðsþinginu í Ósló var rædd 
tillaga velferðarnefndar þingsins, 
sem Siv Friðleifsdóttir alþingis-
maður veitir forstöðu, um að 
Norðurlöndin hafi frumkvæði að 
alþjóðlegum samningi sem setji 
reglur um ráðningu heilbrigðis-
starfsfólks frá þróunarlöndum. 

Markmiðið með slíkum 
samningi væri að láta skortinn á 
heilbrigðisstarfsfólki í ríku 
löndunum ekki verða til þess að 
fótunum sé kippt undan heilbrigð-
isþjónustu í viðkomandi þróunar-
löndum þar sem hið sérhæfða 
starfsfólk sé „keypt í burtu“. 

Þróunarlönd fái 
að halda læknu





 Færeyingar fá 
ekki fulla aðild að Norðurlanda-
ráði, eins og þeir hafa sóst eftir 
síðan árið 2003. En á grundvelli 
svonefndrar Álandseyjayfirlýs-
ingar samstarfsráðherra Norður-
landanna fá norrænu sjálfstjórn-
arsvæðin rétt til aukinnar þátttöku 
í hinu opinbera norræna sam-
starfi með seturétti í stofnunum 
og vinnuhópum. Þetta varð niður-
staða umræðu um stöðu sjálf-
stjórnarsvæðanna á þingi Norður-
landaráðs í Ósló. 
Þingfulltrúar Íslands og Dan-
merkur – að meðtöldum færeysku 
og grænlensku fulltrúunum – 
lögðu fram tillögu um að stofn-
sáttmála Norðurlandaráðs, Hels-
ingforssáttmálanum, yrði breytt 
þannig að sjálfstjórnarsvæðin 
gætu átt sínar eigin sendinefndir 
hjá ráðinu, eins og reyndin er nú 
þegar þótt ekki sé gert ráð fyrir 
því í sáttmálanum. Tillagan var 

felld með 37 atkvæðum gegn 20. 
Árni Páll Árnason, formaður 
Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, 
segir það hafa verið viðbúið að ti 
llagan yrði felld. „En ég vona að 
þetta sé fyrsti dropinn sem holar 
steininn,“ segir hann. Það sé veik 
afstaða til lengri tíma litið „að 
hengja sig í að það sé flókið 
úrlausnarefni að breyta samn-
ingi“. Íslendingar myndu áfram 
styðja málstað Færeyinga. 

Færeyski samstarfsráðherrann 
Jógvan á Lakjuni sagði Færey-
inga þakkláta fyrir hvert skref 
sem stigið væri í átt að því að 
bæta möguleika þeirra á að taka 
þátt í norrænu samstarfi. Hann 
sagðist vonast til að áfram yrði 
unnið að því að koma til móts við 
óskir þeirra og að einn góðan veð-
urdag fengju þeir fulla aðild bæði 
að Norðurlandaráði og Norrænu 
ráðherranefndinni. 

Fá ekki sjálf-
stæða aðild
Fulltrúar Íslands í Norðurlandaráði áttu þátt í til-
lögu um að breyta stofnsáttmála ráðsins þannig að 
hann gerði ráð fyrir sjálfstæðri þátttöku fulltrúa frá 
stjálfstjórnarsvæðunum. Tillagan var felld en aukin 
þátttaka fulltrúa sjálfstjórnarsvæðanna samþykkt. 

 Flóttamaður frá 
Írak, sem fyllti leyniþjónustuna í 
Þýskalandi af lygum um efnavopn 
í Írak, heitir Rafid Ahmed Alwan, 
en er enginn efnaverkfræðingur 
eins og hann þóttist vera.

Þetta kemur fram í bandaríska 
fréttaskýringaþættinum 60 mín-
útur, sem sendur verður út á morg-
un.

Bandaríkjastjórn rökstuddi 
ákvörðun sína um að fara í stríð 
gegn Írak að stórum hluta með 
upplýsingum frá Alwan, sem til 
þessa hefur aðeins verið þekktur 
undir dulnefninu „Curveball“.

Þýskir leyniþjónustumenn létu 
bandarískum stjórnvöldum í té 
upplýsingar frá Alwan, en skýrðu 

jafnframt frá alvarlegum efa-
semdum sínum um áreiðanleika 
þeirra.

Laug til um efnavopn

 Salmonella hefur 
greinst í óinnpökkuðum svínseyr-
um og nagbeinum úr nautgripum 
sem voru til sölu í gæludýraversl-
uninni Tokyo, Hjallabraut 4 í 
Hafnarfirði. Nagdótið er innflutt 
og frá sama framleiðanda og svína-
nagbein sem salmonella greindist 

í snemma í október síðastliðnum. 
Það hefur nú verið tekið úr sölu og 
fargað.

Landbúnaðarstofnun hvetur 
gæludýraeigendur sem hafa undir 
höndum umrætt nagdót til að skila 
þeim í verslunina eða farga þeim 
með öruggum hætti. 
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 Ríki við Persaflóa eru 
tilbúin að stofna með sér samtök 
til að útvega Írönum auðgað úran. 
Þetta kom fram á fréttavef BBC.

Prins frá Sádi-Arabíu, Saud al-
Faisal, segir að slíkt tilboð gæti 
stöðvað þá spennu sem ríkir milli 
Írans og Bandaríkjanna vegna 
kröfu Íransstjórnar um að fá að 
framleiða kjarnorku.

Rússar lögðu fram svipað tilboð 
í desember árið 2005, en viðræð-
um lauk án nokkurs samkomu-
lags. Í þetta sinn munu Barein, 
Kúvæt, Óman, Katar, Sádi-Arabía 
og Sameinuðu arabísku fursta-
dæmin leggja fram tilboð, að því 
er Saud segir.

Vilja útvega 
Írönum úran

 Þriðjungur af upphæð 
námslána breytist í styrk ljúki 
námi á tilskildum tíma, verði 
frumvarp þingmanna Framsókn-
arflokksins að lögum. Frumvarpið 
er líkt frumvarpi sem þingmenn 
Samfylkingarinnar hafa mælt 
fyrir á Alþingi á fyrri þingum en 
ekki náð fram að ganga.

Birkir J. Jónsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, mælti fyrir 
frumvarpinu á Alþingi í gær. Hann 
benti á að mikill kostnaður hlytist 
af miklu brottfalli nemenda. Yrði 
frumvarpið að lögum myndi það 
kosta um 1,6 milljarða á ári. Styrk-
urinn yrði nemendum hvatning til 
að ljúka námi á tilsettum tíma sem 

drægi úr kostnaði í menntakerf-
inu.

Katrín Júlíusdóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, benti á að 
frumvarpið væri afar líkt frum-
varpi sem Björgvin G. Sigurðsson 

viðskiptaráðherra hefði lagt fram 
sem óbreyttur þingmaður á und-
anförnum þingum. Samfylkingin 
hefði þó viljað ganga lengra.

Katrín fagnaði því að þingmenn 
Framsóknarflokks hefðu tekið 
upp þetta mál, en spurði jafnframt 
hvort flokkurinn hefði beitt sér 
fyrir því að þessi leið yrði farin 
þegar flokkurinn átti sæti í ríkis-
stjórn.

Birkir svaraði því þannig að 
margt hefði unnist í menntamál-
um á þeim árum sem flokkurinn 
sat í ríkisstjórn, og frábað hann 
sér sandkassaleik um þetta mál, 
enda um annað frumvarp að ræða 
en Samfylkingin hafi lagt fram.

Deilt um frumleika frumvarps

 Bifreiðastöð Hreyfils-Bæj-
arleiða mun halda áfram söfn-
un bleiku slaufunnar til styrktar 
Krabbameinsfélagi Íslands. Nið-
urstaða söfnunarinnar fyrir okt-
óbermánuð liggur ekki fyrir en 
markmið Hreyfils er að safna um 
1,5 til 2 milljónum króna á tveim-
ur mánuðum. 

Hreyfill kemur til með að 
borga 10 krónur fyrir hverja ferð 
og áætlar Vignir Þröstur Hjálm-
arsson deildarstjóri að leigubílar 
fyrirtækisins fari allt að 70.000 
ferðir mánaðarlega. Þá hafa 
leigubílstjórar selt bleiku slauf-
una, einkennismerki átaksins. 

Átak bifreiðastöðvarinnar 
er það fyrsta sinnar tegundar í 
heiminum og hefur vakið athygli 
víða erlendis, að sögn Vignis 
Þrastar. 

Hreyfill stefnir 
á tvær milljónir

 Sævar Guðmunds-
son, umdæmisstjóri lögreglunnar 
í Hafnarfirði, segir hegningar-
lagabrot í umdæmi lögreglunnar í 
Hafnarfirði færri á hvern íbúa en 
í öðrum umdæmum höfuðborgar-
svæðisins. Þetta kom fram á 
fundi forvarnarnefndar Hafnar-
fjarðar á miðvikudag.

Hin lága glæpatíðni í Hafnar-
firði er aðallega þökkuð „hafn-
firska módelinu“ svokallaða sem 
snýst að hluta til um að auka allt 
samráð við aðila innan sveitarfé-
lagsins og góða samvinnu við íbúa 
og stofnanir Hafnarfjarðar, að því 
er segir í fundargerð forvarnar-
nefndarinnar. 

Hafnfirska 
módelið virkar
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Sími 590 5040

Opið á Kletthálsi 11 
mánudaga til föstudaga kl. 10–18 og laugardaga kl. 10–14 

Nú býðst þér
Golf Variant
árgerð 2006 á frábærum kjörum

18.990 kr. á mánuði*

Vetrardekk fylgja

Verð 1.340.000 kr.
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[Hlutabréf]

Titringur varð á alþjóðlegum 
hlutabréfamörkuðum í gær og 
fór gengi helstu hlutabréfavísi-
talna niður á mörkuðum í Asíu og 
Evrópu. Takturinn var sleginn á 
bandarískum fjármálamarkaði á 
fimmtudag í kjölfar stýrivaxta-
lækkunar Bandaríska seðlabank-
ans degi fyrr en það smitaði út 
frá sér og tóku vísitölur snarpa 
dýfu eftir hækkun í vikubyrjun. 
Lækkanahrinan hélt áfram í gær 
þrátt fyrir aukna atvinnuþátt-
töku vestanhafs í síðasta mán-
uði.

Fjármálaskýrendur vestanhafs 
telja sig hafa vísbendingar um að 
seðlabankinn muni fremur horfa 
til þess að halda verðbólgu niðri 

út árið en að opna fyrir frekara 
aðgengi að ódýru lánsfé á fjár-
málamarkaði og muni þar af leið-
andi ekki bregðast við viðvarandi 
lausafjárkrísu með enn einni 
stýrivaxtalækkun fyrir áramót, 
að sögn fréttaveitu Bloomberg. 

Þá spila inn í dræm uppgjör 
fjármálafyrirtækja vestra og 
horfur á frekari þrengingum á 
fasteignamarkaði samhliða minni 
einkaneyslu. Þessu til viðbótar 
dældi Bandaríski seðlabankinn 
41 milljarði dala, jafnvirði 2.450 
milljarða íslenskra króna, inn á 
markaðinn á fimmtudag í því 
skyni að auka fjárflæði. Slíkur 
gjörningur fór ekki vel í við-
kvæman fjármálamarkaðinn.

Titringur í vikulok

Bókfært tap FL Group á 
þriðja ársfjórðungi nemur 
27,1 milljarði króna, á pari 
við meðalspá greiningar-
deilda bankanna. Hannes 
Smárason, forstjóri FL 
Group, segir uppgjörið 
endurspegla punktstöðu á 
mörkuðum enda fari félagið 
þá leið að færa allar skráðar 
eignir á markaðsvirði. 

Hagnaður á hlut er neikvæður upp 
á 3,6 krónur á þriðja ársfjórðungi 
hjá FL Group, en um 50 aura sé 
horft til fyrstu níu mánuða ársins. 
Bókfært tap á fjórðungnum nemur  
27,1 milljarði króna. Tap fyrstu níu 
mánuðina er fjórir milljarðar 
króna.Tap félagsins er mjög í sam-
ræmi við spá greiningardeilda 
bankanna, en meðalspá þeirra 
hjóðaði upp á 27,6 milljarða króna 
tap á fjórðungnum. 

Hannes segir óvarlegt að draga 
of miklar ályktanir af tapi þriðja 
ársfjórðungs, en í því endurspegl-
ist i raun uppgjörsaðferðin sem 
félagið beitir þar sem eignir séu 
bókfærðar á markaðsverði hverj-
um tíma. Önnur fjárfestingarfélög 
beita gjarnan svokallaðri hlut-
deildaraðferð, en þá hefur verð-
mæti undirliggjandi eigna ekki 
áhrif á afkomuna. Hannes segir 
ekki útilokað að félagið taki að 

hluta upp hlutdeildaraðferð síðar.
Jafnframt bendir Hannes á að 

gæði undirliggjandi eigna félags-
ins séu eftir sem áður mikil og þau 
félög standi styrkum stoðum. 
„Nefna má Glitni, Commerzbank 
og AMR sem dæmi um félög sem 
öll skila afburðaniðurstöðu á þessu 
ári. Hlutabréfaverð þeirra hefur 
hins vegar lækkað sem aftur skil-
ar sér í neikvæðri afkomu af fjár-
festingum okkar. Við höfum hins 
vegar fremur horft á það sem 
ákveðið tækifæri og höfum á því 
fulla trú að markaðsvirði þeirra 
muni á endanum endurspegla gæði 
þeirra.“

Þá kom fram á kynningu FL 
Group að endurmetnar hefðu verið 
óskráðar eignir FL Group til hækk-
unar upp á þrjá milljarða króna. 
Hannes segir að beitt hafi verið 
mjög varlegu endurmati sem leitt 
hafi til hækkunar á Geysi Green 
Energy, Refresco og House of 
Fraser, en lækkunar á fjárfest-
ingafélaginu Unity Investment. 
„Þarna teljum við áfram mikil 
tækifæri,“ segir Hannes og bætir 
við að uppfærsla á Refresco hafi 
til dæmis verið mjög hófleg. Hann 
telur líklegt að Refresco fengi 
svipaða verðlagningu og Bakkavör 
á markaði hér, enda starfi þau á 
svipuðu sviði. „Ekki væri óeðlilegt 
að ætla að heildarvirði yrði í kring 

um 60 milljarðar og af því eigum 
við helming. Þarna má því segja að 
við séum með 30 milljarða eign 
sem bókfærð er á fimm millj-
arða.“

Hannes segist gera ráð fyrir að 
fjármálamarkaðir verði brokk-
gengir enn um sinn og því megi 
áfram búast við sveiflum í verði 
hlutabréfa. „Ótal breitur hafa áhrif 
á markaðina, svo sem olíuverð. Þá 
þurfum við að klára að sjá uppgjör 
fyrir þriðja ársfjórðung innan úr 
bönkunum til að hreinsa þar út 
óvissu. Auknar upplýsingar frá 
þeim hafa haft róandi áhrif og við 
þurfum að sjá fyrir endann á þess-
um hlutum áður en kominn er 
grundvöllur fyrir uppbyggingu á 
ný,“ segir Hannes, en þess má geta 
að Commerzbank, þar sem FL 
Group á 4,3 prósenta hlut, birtir 
uppgjör í næstu viku. 

Hannes segir FL Group standa 
mjög vel með yfir 40 prósenta 
eiginfjárhlutfall, sem sé það 
hæsta meðal fjárfestingarfélaga 
hér. „Um þessar mundir erum við 
með um 55 milljarða króna í hand-
bæru fé og vel fjármagnaðir til 
lengri tíma. Þá erum við með 
mjög mikið af auðseljanlegum 
eignum og þurfum því í raun ekki 
á nýju fjármagni að halda næstu 
tvö árin til að standa undir skuld-
bindingum.“

Tap í takt við spár

Milestone, fjárfestingarfé-
lag í eigu Karls og Stein-
gríms Wernerssona, hefur 
keypt 5,02 prósenta hlut í 
Teymi á genginu 6,75. 
Í kauphallartilkynningu 
vegna kaupanna í gær 
kemur fram að hlutur Mil-
eston í félaginu aukist úr 
tæpum tólf prósentum í 
tæplega sautján prósent.

Eftir viðskiptin er Miles-
tone næststærsti hluthafi 
Teymis á eftir Baugi Group, 
sem samkvæmt hluthafalista fer með um fjórð-
ungshlut.

Seljandi hlutarins er FL Group, en við söluna 
minnkaði félagið hlut sinn í Teymi úr 6,83 prósent-
um niður í 1,81 prósent.

Milestone orðið næst-
stærsti hluthafi Teymis

Samtök fjármálafyrirtækja efna til fræðslufundar um vaxtamun á 
Grand Hótel (Hvammi) kl.12.00 -13.15 mánudaginn 5. nóvember

Hvað er vaxtamunur?

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra ávarpar fundinn

Þorvaldur Gylfason prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands
Samkeppni, bankar og hagkvæmni

Yngvi Örn Kristinsson hagfræðingur og frkvstj. verðbréfasviðs Landsbankans
Rétt og rangt um vaxtamun
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Fundurinn er öllum opinn, enginn aðgangseyrir.
Léttar veitingar í boði. 

Vinsamlegast skráið þátttöku með því að senda
póst á netfangið sff@sff.is

Pallborðsumræður:
Þorvaldur Gylfason, Yngvi Örn Kristinsson og Tómas Örn Kristinsson framkvæmdastjóri
upplýsingasviðs Seðlabanka Íslands

Fundarstjóri er Haraldur Johannessen ritstjóri Viðskiptablaðsins

Auglýsingasími

– Mest lesið



„Ég er gapandi yfir félaginu. Það 
er á góðu verði og þetta voru frá-
bær kaup,“ segir Pálmi Haralds-
son, stjórnarmaður í 365 en eign-
arhaldsfélagið Fons, sem er í 
meirihlutaeigu hans, jók við hlut 
sinn í félaginu fyrir rúmar 600 
milljónir króna og fer nú með 23,5 
prósent í því. 

365 skilaði sínu besta uppgjöri 
frá upphafi á fimmtudag en það 
sneri frá 323 milljóna króna tapi á 
þriðja ársfjórðungi í fyrra í 40 
milljóna króna hagnað nú.  „Skoð-
aðu bara uppgjörið,“ segir Pálmi 
og bætir við að bréfin hafi verið 
ódýr miðað við innistæðuna sem 
hann telur fyrirtækið eiga. 

Fons með fjórð-
ung í 365

Á þriðja árfjórðungi er tap upp á 
rúmar 36 milljónir á rekstri 
vinnslustöðvarinnar, sem er mikil 
breyting frá sama tímabili í fyrra 
þegar fyrirtækið hagnaðist um 
tæpar 556 milljónir.

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar 
á fyrstu níu mánuðum ársins 
nemur hins vegar 1.080 milljón-
um króna, en nam á sama tímabili 
í fyrra einungis 63 milljónum.

Heildartekjur Vinnslustöðvar-
innar voru samkvæmt uppgjöri 
sem birt var í gær rétt rúmir 4,5 
milljarðar króna, örlitlu minna en 
í fyrra. 

Hagnaður á hlut fyrstu níu 
mánuði ársins nemur 72 aurum 
en var í fyrra ekki nema fjórir 
aurar.

Vinnslustöðin 
græðir milljarð

Tryggingamiðstöðin tapaði 555 
milljónum króna á þriðja fjórðungi 
þessa árs. Hagnaður af rekstri 
félagsins fyrstu níu mánuði ársins 
nemur engu að síður tæplega 1,9 
milljörðum króna.  Í fyrra var hagn-
aður fyrstu níu mánuðina 464 millj-
ónir króna .

Í tilkynningu frá TM segir að mikl-
ar sveiflur hafi verið á gengi hluta-
bréfa í ársfjórðungnum sem höfðu 
neikvæð áhrif á afkomu af fjárfest-
ingastarfsemi félagsins. Afkoma af 
vátryggingastarfsemi sé enn undir 
markmiðum. Afkoma Nemi, dóttur-
félags TM í Noregi, hafi verið í sam-
ræmi við áætlanir og hlutföll tjóna 
og kostnaðar innan þeirra marka 
sem sett hafa verið.

TM tapar á 
þriðja fjórðungi

...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem kemur
út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir
opna Fréttablaðið.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

ÞESS VEGNA INNIHALDA NÝJU
BARNAVÖRURNAR FRÁ NEUTRAL ENGIN

ILMEFNI EÐA ÓNAUÐSYNLEG VIÐBÓTAREFNI

OFNÆMI… NEI TAKK

Þriðjungur allra barna á það á hættu að fá ofnæmi. Notkun
ilmefna og ónauðsynlegra viðbótarefna eykur þá hættu. Neutral
vill ekki stuðla að ofnæmi. Þess vegna innihalda nýju barna-
vörurnar frá Neutral engin aukaefni og eru allar heilbrigðis-
vottaðar í samstarfi við astmasérfræðinga. Það er framlag
Neutral til heilbrigðrar húðar.

527 040

Neutral vörurnar
eru viðurkenndar af 

dönsku astma- og
ofnæmissamtökunum.
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KIA  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

Með nýjum KIA cee'd Sporty Wagon færðu meiri akstur, meira 

frábæru útliti og aksturseiginleikum. Þú færð einnig sjö ára ábyrgð, 

ríkulegan staðalbúnað og getur valið um beinskiptan 115 hestafla 

dísilbíl sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á hundraðið, eða 120 hestafla 

sjálfskiptan bensínbíl sem eyðir 6,9 lítrum á hundraðið. Og allt þetta 

færðu á aðeins kr. 2.190.000 kr. Þú gerir varla betri kaup!

Töffari sem hugsar fyrir öllu

FRUMSÝNING



2.190.000 kr.Frábært verð

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
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greinar@frettabladid.is

Næstkomandi mánudag og þriðjudag 
ganga fermingarbörn í hús og safna 

til hjálparstarfs á vegum kirkjunnar 
sinnar. Þau hafa fengið fræðslu um erf-
iða lífsbaráttu í mörgum löndum og 
hvernig verkefni á vegum Hjálparstarfs 
kirkjunnar hafa breytt lífi margra til hins 
betra og gefið þeim aukna möguleika til 
sjálfshjálpar. Nú vilja þau gefa þér tæki-
færi til að leggja þitt af mörkum.

Peningarnir sem safnast fara í fjölbreytt verkefni. 
Gerðir eru brunnar í Malaví og Úganda sem gefa 
fólki aðgang að hreinu vatni. Því fylgir nýtt líf, 
konur og stúlkur þurfa ekki lengur að nota marga 
klukkutíma á dag í að sækja óhreint vatn, mæðurn-
ar geta sinnt öðrum störfum og stúlkurnar gengið í 
skóla. Allir verða frískari og sprækari því óhreint 
vatn hefur marga fylgifiska, niðurgang og heilsu-
leysi. Vatnið er líka notað í áveitu, fyrir skepnur og 
til að búa til fiskiræktartjarnir. Allt gerir þetta 
afkomuna öruggari og fæðuna fjölbreyttari.

Á Indlandi vinna samstarfsaðilar Hjálpar-
starfs kirkjunnar að því að þrælabörn verði 
leyst úr skuldaánauð. Sakir fátæktar og 
kúgunar neyðast foreldrar til að veðsetja 
börn sín til að eiga fyrir nauðþurftum. Að 
leysa barn úr skuldaánauð felur í sér að 
greiða skuldina og veita foreldrum og 
börnum fræðslu um réttindi sín og styðja 
börnin til skólagöngu.

Um 3000 fermingarbörn taka ábyrgð sína 
á náunganum alvarlega og banka á dyrnar 
hjá þér. Taktu vel á móti þeim og hvettu 

þau til dáða. 
Í söfnuninni í fyrra komu inn sjö milljónir 

króna sem nýttust í fjölbreytt verkefni. Ef allir 
peningarnir hefðu verið settir í eitt verkefni hefði 
til dæmis verið hægt að veita 47.000 manns 
aðgang að hreinu vatni til frambúðar. Gjöf þín 
skiptir máli og kemur miklu til leiðar, settu hana í 
baukinn þegar bankað er á hjá þér.

Höfundur er fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálpar-
starfs kirkjunnar.

Bankað á dyrnar hjá þér

Árið 1502, 10 árum eftir að 
Evrópumenn uppgötvuðu 

heimsálfuna hinum megin við 
Atlantshafið, hélt maður að nafni 
Bartolomé de Las Casas til nýja 
heimsins. Hann gekk síðar í 
þjónustu kirkjunnar og gerðist 
dóminikanamunkur. Jafnhliða 
starfi í þágu kirkjunnar skrifaði 
hann langar og merkar bækur um 
framferði Evrópumanna í nýja 
heiminum. Umfram allt er hann 
þó þekktur fyrir baráttu sína 
gegn þrælkun hinna innfæddu af 
hálfu landnema. Honum dugðu þó 
ekki orðin ein. Las Casas reyndi 
sjálfur að stofna nýlendu þar sem 
landnemar og innfæddir gætu 
búið í sátt og samlyndi án þess að 
ganga hver á rétt annars. Hann 
hrökklaðist að lokum aftur til 
Spánar en baráttu hans var ekki 
lokið. Las Casas gerðist lobbýisti 
við hirðir mektarmanna Evrópu 
og fékk um tíma stuðning 
Spánarkonungs og páfa við að 
banna þrælahald í Ameríku. 

Ritverk Las Casas nema 14 
bindum í fræðilegri heildar-
útgáfu. Meðal þeirra er merkis-
ritið Historia de las Indias í 
þremur bindum. Las Casas er 
einnig helsti heimildarmaður 
okkar um ýmsa lífshætti og siði 
frumbyggja Ameríku sem annars 
hefðu orðið gleymskunni að bráð. 
Þessum ritum hefur ekki verið 
haldið sérstaklega að Íslending-
um, en þó er nú komin út Örstutt 
frásögn af eyðingu Indíalanda í 
þýðingu Sigurðar Hjartarsonar. 
Það er styttri útgáfa af sagn-
fræðiriti Las Casas og er í formi 
deilurits. Ólíkt umfangsmestu 
ritum Las Casas kom það út 
meðan hann lifði en var upphaf-
lega samið 1542.

Því miður voru alltof fáir menn 
sem hugsuðu eins og Las Casas. 
Næstu aldirnar var Ameríka 

miðstöð þjóðernishreinsana og 
þrælaverslunar. Íbúafjöldi þeirra 
þjóða sem bjuggu í Ameríku fyrir 
komu Evrópumanna dróst saman 
um 85-90% á nokkrum áratugum 
og sums staðar hurfu heilu 
þjóðirnar, t.d. í Vestur-Indíum. Í 
Mexíkó dróst íbúafjöldi frum-
byggja saman um 96-97% á einni 
öld. Viðlíka hamfarir eiga sér 
engan líka í veraldarsögunni hvað 
varðar umfang og afleiðingar. 
Meginorsök þessa mikla mann-
dauða var smitsjúkdómar sem 
landnemar báru óviljandi með sér 
en einnig hafði mikil áhrif að 
samfélag frumbyggjanna var 
markvisst brotið niður. 

Rit Las Casas ber það með sér 
að þessar hamfarir gengu 
fullkomlega fram af honum. Það 
sem hann beinir spjótum sínum 
gegn eru þó einkum hin sýnilegu 
hryðjuverk og var þar vissulega 
af nógu að taka. Enda þótt Las 
Casas sé heitt í hamsi vegna 
grimmdarverka einstakra manna 
reynir hann einnig að komast að 
rótum hins skefjalausa ofbeldis: 
„[Þ]eir sem stýrðu Indíum skildu 
ekki þann sannleik sem fólst svo 
skýrt og afdráttarlaust í lögun-
um: Að sá sem ekki er fullgildur 
þegn einhvers valdhafa getur 
ekki verið uppreisnarmaður 
gegn þeim sama valdhafa“ (bls. 
73-74). Las Casas bendir einnig á 
hversu tilefnislaus yfirgangur-
inn var: „Frá þeim degi er 
Indíalönd voru uppgötvuð og allt 

til þessa dags hafa indíánar 
hvergi gert nokkuð á hlut 
kristins manns að fyrra bragði 
án þess að hafa fyrst mátt þola 
hvers kyns rangindi, rán og svik“ 
(bls. 131).

Örstutt frásögn af eyðingu 
Indíalanda ætti að vera skyldu-
eign allra þeirra sem láta sig 
fortíð mannkyns einhverju 
varða. Vissulega er bókin 
skelfileg lesning, en þó má finna 
aðdáunarverða þætti í öllum 
þessum harmleik. Útgefandi og 
þýðandi íslensku útgáfunnar, 
Sigurður Hjartarson, kallar Las 
Casas öflugasta málsvara 
mannréttinda í sögunni (bls. 30). 
Það má vissulega dást að 
þrautseigju hans í því að halda á 
lofti málstað sigraðra þjóða í 
Ameríku og einnig því hvernig 
hann gekk á hólm við ríkjandi 
viðhorf í samfélaginu og náði 
um tíma að leggja stein í götu 
þeirra sem vildu tortíma 
samfélögum frumbyggja í 
Ameríku. Það er lífseigur 
misskilningur að kirkjan hafi á 
fyrrum öldum jafnan verið 
fulltrúi kúgunar og ofbeldis. Við 
eigum ýmis dæmi um hugrakka 
klerka sem börðust gegn slíku 
þvert á tíðarandann. 

Hamfarirnar í Ameríku 
mörkuðu svo upphaf valdakerfis 
nútímans. Í krafti yfirráða yfir 
Ameríku og auðsins sem verslun 
með þræla frá Afríku skapaði 
evrópskum nýlenduveldum náði 
Evrópa smám saman að jafna 
metin við ríkari og öflugri 
samfélög í Asíu. Sú þróun gekk 
hægt fyrir sig en upphaf hennar 
var í þeim atburðum sem Las 
Casas lýsir svo fjálglega. Þótt 
ekki væri nema þess vegna ættu 
Íslendingar að kynna sér skrif 
hans, nú á tímum útrásar og 
alþjóðavæðingar.

Þegar Ameríka varð til

Þ
ær ákvarðanir sem borgarráð og stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur hafa tekið um að falla frá samruna REI 
og Geysis hafa eins og margt annað tvær hliðar. Önnur 
er viðskiptalegs eðlis. Hin er pólitísk.

Varðandi viðskiptahliðina er þetta að segja: Stofnun 
REI á sínum tíma orkaði tvímælis fyrir þá sök að hún fól í sér 
ákvörðun um opinber umsvif í samkeppnisrekstri. Sameiningin 
við Geysi var að því leyti skynsamleg að hún fól í sér hlutfalls-
lega minni opinbera þátttöku í þess háttar starfsemi og markmið 
um að borgin færi út úr henni. 

Það sem eyðilagði samrunann var óskynsamlegir kaupréttar-
samningar, einkaþjónustusamningur til tuttugu ára og ákvörðun 
um að leggja hlut Orkuveitunnar í Hitaveitu Suðurnesja inn í 
sameinað fyrirtæki. Af þessum ástæðum gat sameiningin ekki 
gengið fram óbreytt. Borgarráð ákvað hins vegar að falla frá 
öllum ákvörðunum um þetta efni.

Sú niðurstaða felur í sér þá hættu að REI verði aftur í raun 
opinbert fyrirtæki með fjármuni skattborgaranna í áhættu-
rekstri. Að sönnu er ekki víst að Reykjavíkurborg hafi átt þess 
kost að breyta samrunasamningnum á þann veg að hann yrði 
ásættanlegur. Borgarráð skuldar hins vegar skýringar á því 
hvers vegna það var ekki reynt. Það hefði verið betri kostur, að 
því gefnu að hann hafi verið mögulegur. 

Reykjavíkurborg hlaut að taka á óásættanlegum atriðum 
varðandi samrunaáformin óháð hugsanlegum skaðabótum. Það 
er skiljanlegt í stöðunni. Þessi niðurstaða gæti hins vegar haft í 
för með sér meiri opinberan samkeppnisrekstur á þessu sviði en 
ella hefði orðið. Fari svo er það síður skiljanlegt.

Hin pólitíska hlið málsins er margþætt: Í fyrsta lagi var ljóst 
að niðurstaðan gat aldrei orðið á þann veg að bæði formaður sam-
einaðs borgarstjórnarflokks meirihlutans og formaður borgar-
ráðs gætu varðveitt málefnalegan trúnað. Nú liggur það fyrir 
að formaður borgarráðs hefur málefnalega sætt þeim örlögum 
að lúta í gras. 

Sú staðreynd veikir hann verulega út á við. Hann var áhrifa-
ríkur í fyrri meirihluta en sýnist nú vera áhrifarýr. En sú þver-
sögn stendur eigi að síður eftir að viðskilnaður hans við sjálf-
stæðismenn í borgarstjórninni sýnist hafa eflt virðingu hans inn 
á við í Framsóknarflokknum. 

Að sama skapi sem niðurstaðan lýsir málefnalegri niðurlæg-
ingu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins hefur forysta VG í 
borgarstjórninni styrkt stöðu sína. Engum getur blandast hugur 
um að hún hefur undirtökin í meirihlutasamstarfinu.

VG kemur standandi niður úr þessum æfingum öllum hvort 
heldur litið er á þær í valdapólitísku ljósi eða hugmyndafræði-
legu. Borgarfulltrúi Framsóknarflokksins verður í engu tilliti 
tekinn alvarlega að minnsta kosti fyrst um sinn. Borgarfulltrúar
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks gætu hins vegar þurft að 
skýra hugmyndafræðilega afstöðu sína betur.

Fari svo, þegar upp er staðið, að Reykjavíkurborg verði 
með einum eða öðrum hætti fyrirferðarmeiri í opinberum 
samkeppnisrekstri en orðið hefði með sameiningu fyrirtækjanna 
rímar það ekki sem best við þá hugmyndafræði sem ríkisstjórnar-
flokkarnir segjast standa fyrir. Í því ljósi þurfa borgarfulltrúar 
þeirra að lýsa markmiðum sínum í þessum efnum með gleggri 
hætti en þeir hafa gert.

Tvær hliðar





Ó
lafur 
Davíð 
Jóhann-
esson 
hefur náð 

frábærum árangri á 
löngum ferli sem 
þjálfari í íslensku 
deildinni í knatt-
spyrnu og FH varð 
sannkallað stórveldi 
þegar liðið vann 
deildina þrjú ár í röð 
undir hans stjórn. 
Það kom því fæstum 
á óvart þegar stjórn 
Knattspyrnusam-
bands Íslands réði 
Ólaf á dögunum til 
þess að taka við 
íslenska landsliðinu í 
þeim krefjandi 
verkefnum sem 
liggja fyrir á þeim 
bænum. 

Ólafur hefur 
jafnan getið sér orð 
fyrir að vera 
ákveðinn og 
beinskeyttur í 
viðtölum, en þó 
virðist alltaf vera 
stutt í grínið hjá 
honum og því beið 
blaðamaður Frétta-
blaðsins spenntur 
eftir því að spjalla 
við samferðamenn 
Ólafs og heyra hvað 
þeir hefðu að segja 
um manninn sem 
flestir þekkja sem 
Óla Jó. 

„Hann er sérstak-
ur persónuleiki og 
vill fara sínar eigin 
leiðir og á það 
jafnvel til að vera 
fremur þrjóskur. 
Hann er þó afar 
hreinn og beinn í 
samskiptum sínum 
við fólk og ég myndi 
segja að heiðarleiki 
væri hans helsti 
kostur,“ sagði 
fyrrverandi 
samstarfsmaður 
Ólafs hjá FH og 
annar innanbúðar-
maður þar tók í 
sama streng. 

„Hann er heiðar-
legur maður og nær 
að skapa mikið og 
gott traust milli sín 
og leikmanna sinna 
og stendur og fellur 
með þeim og það er 
lykillinn að góðum 
árangri hjá honum. 
Hann talar líka 
alltaf beint út og 
segja má því að 
hann komi til 
dyranna eins og hann er klæddur.“ 

Klæðaburður Ólafs sem slíkur varð að 
sérstöku umræðuefni hjá öðrum viðmælanda. 
„Ég get alveg tekið undir það að hann komi til 
dyranna eins og hans er klæddur, eins asnalega 
og hann klæðir sig nú gjarnan,“ sagði leikmað-
ur FH-liðsins í léttum dúr og bætti við: „Hann 
er tvímælalaust eftirminnilegasti þjálfari sem 
ég hef nokkurn tíma haft og hann er alveg 
ótrúlega flinkur í því að skapa umhverfi þar 
sem menn leggja sig hundrað prósent fram og 
hafa á sama tíma gaman af því að spila fótbolta. 
Hann hefur vissulega ákveðnar skoðanir á 
hlutunum, en er samt alltaf til í að hlusta á hvað 
aðrir hafa að segja og er auðveldur í samskipt-
um. Hann er ekki beint þessi jakkafatatýpa og 
ég hef það á tilfinningunni að honum líði ekkert 

sérstaklega vel 
þegar hann er með 
bindi. Hann vill 
miklu frekar vera í 
úlpunni sinni með 
vasana troðfulla af 
einhverju drasli.“ 

Í ljós kom 
reyndar í samtali 
við fróðari mann að 
hlutirnir sem 
Ólafur geymir í 
vasa sínum væru 
alls ekkert drasl 
heldur lukkugripir. 
„Ólafur á það til að 
vera hjátrúarfullur 
og það lýsir sér í 
því að hann tekur 
ástfóstri við 
ákveðna hluti, svo 
sem skrúfu, rör- eða 
spýtubút eða 
eitthvað slíkt sem 
hann geymir í 
úlpuvasa sínum í 
lengri tíma og hefur 
alltaf með sér á 
leiki,“ sagði félagi 
Ólafs sem var af 
mörgum viðmæl-
endum sagður vera 
sérfræðingur í öllu 
háttalagi Ólafs. 

„Hann hefur líka 
mjög sérstakan kæk 
þegar hann er að 
undirbúa FH-liðið 
fyrir leiki á töflu-
fundum; þá lyktar 
hann alltaf hressi-
lega af töflutússinu 
þannig að menn 
taka eftir, af hverju 
veit ég ekki. 
Kannski finnst 
honum lyktin bara 
svona góð,“ sagði 
títtnefndur sér-
fræðingur. Haft var 
á orði að alls staðar 
þar sem Ólafur hafi 
þjálfað væri hann 
afar vel liðinn. „Það 
var gríðarleg 
ánægja með Ólaf og 
hans störf hjá okkur 
og ég er virkilega 
stoltur fyrir hans 
hönd að hann hafi 
verið ráðinn 
landsliðsþjálfari, þó 
fyrr hefði verið. En 
auðvitað gerðum 
við Óla að því sem 
hann er í dag,“ 
sagði góður vinur 
Ólafs frá tímum 
hans í þjálfun 
austur á landi. 

Sumum viðmæl-
endum leiddist 
greinilega ekki að 
nota tækifærið og 
benda á nokkra 

galla í fari Ólafs. „Hann getur ekki hellt upp á 
kaffi þegar maður kemur í heimsókn og í raun 
eru almenn heimilisstörf ekki hans sterka hlið. 
Menn geta eðlilega ekki verið bestir í öllu, en 
hann kann hvorki á þvottavél né eldavél og er 
gjörsamlega ósjálfbjarga án konunnar,“ sagði 
tíður gestur á heimili Ólafs og fyrrverandi 
samstarfsmaður kom inn á einn galla við að 
vinna með honum. „Hann kann náttúrlega ekki 
á síma og SMS og talskilaboð eru fjarri skiln-
ingi hans, þannig að maður þurfti að vinna 
dálítið í kringum þetta.“

Rauður þráður í gegnum samtöl blaðamanns 
við samferðamenn Ólafs var hins vegar sá að 
hann sé maður sem alltaf er gaman að hafa 
nálægt sér og menn kunna vel að meta húmor 
hans og heiðarleika.

Kemur til dyranna 
eins og hann er klæddur

Auglýsingasími

– Mest lesið









Síðasti undirbúningur fyrir utan-
landsferðina er að baki. Nú er 
okkur ekkert að vanbúnaði. Á 
mánudaginn leggjum við af stað 
til Suður-Frakklands. Þar ætlum 
við að vera með fleira fólki þar til 
á laugardag en þá förum við til 
Parísar að skemmta okkur og 
komum ekki heim fyrr en mið-
vikudaginn 7. nóvember.

Í kvöld hafði ég lambalæri að 
forníslenskum sið fyrir börnin því 
að einhvern veginn hef ég á til-
finningunni að í fjarveru afa og 
ömmu muni hlutfall langsoð-
inna rétta í fæðuvalinu lækka 
en skyndipitsum, pylsum og 
borgurum fjölga að sama 
skapi.

Nú hefur frú Sólveig náð 
þeim þroska í lífinu að hún 
er orðin svo mikill 
minimalisti að 
okkur hjónum 
nægir ein ferða-
taska í tíu daga 
ferðalag. Þessi 
ferðataska er að 
vísu ívið stærri en 
tvær litlar. Á skóla-
árum mínum starf-
aði ég stundum við 
handlang hjá 
afkastamiklum og 
kröfuhörðum múrurum og lærði 
þá list að aka níðþungum hjólbör-
um fullum af steypu svo að það 
mun ekki vefjast fyrir mér að aka 
þessari ferðatösku, sem er í raun 
klæðaskápur á hjólum, suður til 
Frakklands þangað sem ferðinni 
er heitið á morgun.

Glampandi sólskin og 18 stiga 
hiti.

Núna eru allir ferðafélagarnir 
samankomnir í litlu húsi þar sem 
heitir Beaurecueil í námunda við 
Aix-en-Provence.

Ferðalagið var eins notalegt og 
nútímaferðalag getur orðið. Flugið 
frá Keflavík til Lundúna fór nefni-
lega á siðmenntuðum tíma um 
hádegisbil og síðan höfðum við 
góðan tíma til að ná tengifluginu 
til Marignan-flugvallar í Mars-
eille.

Í sárabót fyrir þá ömurlegu 
niðurlægingu sem fylgir flugferð-
um hef ég það fyrir reglu þegar ég 
á leið um Gatwick að koma við á 
sjávarréttabarnum og borða 
ostrur sem eru fullar af fjörefn-
um. Þarna hittum við samferða-
fólkið, Ævar og Guðrúnu, sem 
voru búin að vera í nokkra daga í 
London þar sem Ævar var að sinna 
samstarfi við kollega sína á 
útvarpinu hjá BBC.

Hérna í Beaurecueil búum við 
úti í sveit í dálitlu húsi sem við 

leigjum af fornum kunningja 
Hrafnhildar og Péturs. Pétur 
bættist svo í hópinn í dag en 
hann var á einhverju rithöf-
undaþingi í Trieste.

Morgunkaffið drukkum við 
utanhúss. Hér er blæja-

logn og 18 stiga hiti. 
Húsið er umlukt skógi 
á alla vegu og trén 
halda okkur haust-
litasýningu. Rétt 
fyrir neðan húsið 
niðar lítill og tær 
lækur og fyrir ofan 
húsið er dálítil 
brekka, þaðan sem 
sér á Sainte Victo-

ire-fjallið en þar mál-
aði Cézanne af sama 

ákafa og Kjarval á Þingvöllum og 
Ásgrímur í Borgarfirðinum og við 
rætur Sainte Victoire í Vauven-
argues átti Picasso dálítið slot þar 
sem hann bjó löngum stundum. 

Leirkennd moldin í brekkunni 
hérna fyrir ofan okkur er rauð 
eins og jörðin í Afríku og loftið 
angar af kryddjurtum. Hér vex 
bæði nóg rósmarín og blóðberg til 
að krydda allan íslenska fjárstofn-
inn.

Aix-en-Provence er fallegur 
bær, á stærð við Reykjavík en 
töluvert eldri. Hér stofnaði Caius 
Sextius Calvinus rómverska her-
stöð í Gallíu árið 122 f. Kr. því að 
hér eru góð vatnsból, Nafnið Aix 
er orðið til úr Aquae Sextiae, vötn 
Sextíusar, og það eru mikil hlunn-
indi að hér um slóðir getur maður 
þambað kranavatn sem gefur 
Gvendarbrunnavatni ekkert eftir.

Í Aix búa um 150 þúsund manns 
og þar er háskóli í tengslum við 
háskólann í Marseille. Hér hafa 
heilmargir Íslendingar stund-
að nám. Pétur og Hrafnhildur 
voru hér hagvön þegar við 
Sólveig komum og eyddum 
hér vetrinum 1971-72. Nokkr-
um árum síðar komu svo Guð-
rún og Ævar og nutu hand-
leiðslu Péturs og Hrafnhildar 
eins og við.

Ekki hef ég grænan grun um á 
hverju fólkið í Aix lifir nema ef 
vera kynni hvert á öðru og svo á 
þjónustu tengdri háskólanum en 
hér virðist drjúpa smjör af 
hverju strái.

Við Sólveig höfum ekki 

komið hingað í 35 ár. Hrafnhildur 
og Pétur hafa haldið tengslum við 
staðinn og koma hingað oft, bæði 
til að vera í fríi og ekki síður til að 
vinna, því að hér er mikil friðsæld. 
Núna þarf Hrafnhildur að sinna 
einhverju verkefni. Pétur er að 
stússa fyrir rithöfunda. Ævar og 
Guðrún þurfa líka eitthvað að 
sýsla en við Sólveig erum áhyggju-
laus og komum eingöngu til að 
skoða okkur um á fornum slóðum 
og taka okkur frá daglegu amstri.

Það var gaman að reika um göt-
urnar í Aix. Smátt og smátt fara 
minningar sem maður hélt að 
væru löngu gleymdar að seytla 
inn í hugann.

Pétur sem er stálminnugur 
leiddi okkur á merkilegan sögu-
stað þar sem Sólveig vann eitt af 
sínum frægustu afreksverkum.

Þetta var fyrir mína tíð í Aix en 
Sólveig hafði orðið sér úti um 
gamlan bílskrjóð til að geta betur 
skoðað sig um og kíkt niður á 
Rívíeruna. Á þessum tíma tíðkað-
ist bílaumferð um þröngar göturn-
ar í miðbænum. 

Einhverju sinni ætlaði Sólveig 
að stytta sér leið og ók inn í götu 
sem er óvenjuþröng, jafnvel á 
mælikvarða miðalda. Hún taldi 
sig þó vera á réttri leið eins og 
ævinlega en gáði ekki að því að 
gatan þrengdist jafnt og þétt og ók 
ótrauð áfram þar til hún festi bíl-
inn milli húsa. 

Það varð Sólveigu til bjargar að 
sólgluggi var á þakinu og ótal 

hjálpfúsar hendur hífðu 
hana upp úr bílnum og Pétur 
heldur því fram að þetta 
akstursafrek hinnar ljós-
hærðu norðanstúlku lifi enn 
í sögu og ljóði hér suður í 
Provence. Hann leiddi okkur 

að götunni en nú hafa þær 
framfarir orðið að rimlagrind úr 

járni til koma í veg fyrir að öku-
menn villist inn í götuna. Þetta 
hlið segir Pétur að hafi verið sett 
upp sem minnisvarði um aksturs-

afrek frú Sólveigar árið 
1970.
Við fórum öll saman út að 

Júdasarheilkennið og
fullkomið aðgerðale
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá ferðalagi til Suður-Frakklands, 
18 stiga heitu hausti, ostrum, kryddjurtum, listrænu fjalli og klæðaskáp á 
hjólum; einnig er komið inn á Bakkynjur, Júdasarheilkennið og franskan  
minnisvarða um akstursafrek frú Sólveigar á því Herrans ári 1970.
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borða í kvöld á ágætan stað sem 
heitir Les Bacchanales eða Bakk-
ynjurnar á Kórónugötu 10 í Aix. 
Mér fannst nafnið spennandi og 
var alls ekki frábitinn því að lenda 
í minniháttar orgíu. En þarna voru 
því miður engar Bakkynjur sjáan-
legar. Þetta var afskaplega sett-
legur staður og maturinn sosum 
ágætur.

Ævar sem er guðfræðingur er að 
sjálfsögðu með nýju biblíuþýðing-
una meðferðis. Alveg er mér það 
hulin ráðgáta hvernig fólk getur 
verið að æsa sig upp yfir því að 
ljót og heimskuleg orðskrípi eins 
og „kynvillingur“ skuli vera 
aflögð.

Reyndar hef ég aldrei haft 
brennandi áhuga á Gamla testa-
mentinu og aldrei haft ánægju af 
að lesa um hið ótrygga og stress-
aða samband milli Guðs og sköp-
unarverksins meðan manneskj-
urnar voru að gera sér mynd af 
Guði og Guð var að kynnast mann-
eskjunum.

Nýja testamentið nægir mér 
alveg prýðilega og þótt þar sé 
ýmislegt að finna sem rekst á ann-
ars horn er ég mest hissa á hversu 
samstæða frásögn það hefur að 
geyma þrátt fyrir allt með tilliti til 
þess að samtímavitnisburðir um 
sáraeinfalda hluti eins og stofnun 
fyrirtækis geta verið svo myrkir 
og misvísandi að engin leið sé að 
botna neitt í neinu. 

Til dæmis er hin 2000 ára gamla 
saga af kvöldmáltíð, krossfestingu 
og upprisu ólíkt einfaldari, auð-
skildari og trúverðugri en fréttir 
gærdagsins af stofnun Reykjavík 
Energy Invest, kraftaverkagróða 
Bjarna Ármannssonar, Júdasar-
heilkenninu í borgarstjórn og 
óvæntri upprisu Dags borgar-
stjóra sem flestir héldu að væri 
snoturt pólitískt lík með bjarta 
framtíð að baki.

Hér er sama veðurblíðan dag 
eftir dag. Náttúrufegurðin er stór-
kostleg.

Jafnvel þótt það sé skemmtilegt 
að vinna er indælt að eiga frí ein-
stöku sinnum. Vive la France!
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Jóhanna Sigurðardótt-
ir félagsmálaráðherra 
lagði fram frumvarp um 
jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla á Alþingi á 
fimmtudag. Fulltrúar allra 
flokka unnu að gerð þess, 
en þingmenn stjórnarflokk-
anna deila um einstök atriði 
sín á milli.

„Ég get ekki tekið undir það að hér 
sé allt í ólagi í jafnréttismálum,“ 
sagði Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
þingmaður Sjálfstæðisflokks. Í 
ræðu sinni sagðist hún styðja 
frumvarpið, en vera ósammála 
einstaka efnisatriðum þess.

Í frumvarpinu kveður á um að 
fyrirtæki og stofnanir með fleiri 
en 25 starfsmenn setji sér jafn-
réttisáætlun. „Ég óttast að þetta 
verði mjög íþyngjandi fyrir minni 
fyrirtæki og muni þannig skapa 
neikvætt viðhorf til jafnréttis-
mála,“ sagði Ragnheiður.

„Ég er ekki sannfærð um að það 
að skikka fyrirtæki til að gera 
jafnréttisáætlun sé leiðin að jafn-
rétti,“ sagði Ragnheiður. Hún vill 
jafnframt kanna hvort frumvarp-
ið sé of kvennamiðað.

Pétur Blöndal, þingmaður Sjálf-
stæðisflokks, sagði mikilvægara 
að fyrirtæki fengju hvatningu til 
góðra verka, til dæmis sérstaka 
jafnréttisvottun, í stað þess að þau 
settu sér jafnréttisáætlanir.

Róbert Marshall, þingmaður 
Samfylkingar, var á öndverðum 
meiði. „Á að verðlauna fyrirtæki 
fyrir jafn sjálfsagðan hlut og að 
brjóta ekki mannréttindi og virða 

stjórnarskrána?“ spurði Róbert.
Vinstri græn telja frumvarpið 

ganga of skammt. „Af hverju eru 
Jafnréttisstofu ekki veittar jafn 
góðar heimildir og Samkeppnis-
stofnun?“ spurði Atli Gíslason, 
þingmaður VG. „Kynbundinn 
launamunur er brot á jafnræðis-
reglu stjórnarskrárinnar, sam-
keppnisbrot eru það ekki.“

Nefnd skipuð fulltrúum allra 

þingflokka og framkvæmdastjóra 
Jafnréttisstofu skilaði drögum að 
frumvarpinu í mars síðastliðnum. 
Fyrir nefndinni fór Guðrún 
Erlendsdóttir, fyrrverandi hæsta-
réttardómari. Félagsmálaráð-
herra gerir ráð fyrir að frum-
varpið leiði til 33 til 37 milljón 
króna útgjaldaauka fyrir ríkis-
sjóð á ári.

Stjórnarliðar deila um 
jafnréttisfrumvarpið

Mannréttindaleysi? Litlir Landsímamenn 

Keisarinn nakinn í pontunni

Varaþingmenn hafa látið ljós sitt skína á Alþingi í 
vikunni, enda tóku óvenjumargir sæti þessa vik-
una. Sumir mæltu fyrir eigin frumvörpum, enda 
gjarnan reynt að koma málum þeirra á dagskrá 
þingsins áður en þeir hverfa þaðan brott á nýjan 
leik.

Valgerður Bjarnadóttir, varaþingmaður Samfylk-
ingarinnar, flutti frumvarp um breytingar á 
umdeildum lögum um eftirlaun forseta Íslands, 
ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara. 

„Frumvarpið er nokkuð sem ég hef verið að tala 
um í mörg ár. Ég var staðráðin í að bera það upp ef 
ég færi inn, svo að því leyti til var ég undirbúin,“ 
segir Valgerður. 

Dögg Pálsdóttir, varaþingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, segist hafa ákveðið að leggja fram frum-
varp um breytingar á barnalögum um leið og hún 
varð varaþingmaður. Hún mælti fyrir frumvarpi 
sínu í gær, og sagðist ánægð með viðtökurnar. Málið 
fór í hefðbundinn farveg til nefndar, sem fær svo 
það hlutverk að vinna málinu brautargengi í fjar-
veru flutningsmanns þess.

Erla Ósk Ásgeirsdóttir, varaþingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, segist hafa ákveðið að leggja fram 
frumvarp um afnám lágmarksútsvars þegar hún 

var beðin um að setjast á þing. Málið hafi verið eitt 
þeirra sem ungliðahreyfing flokksins hafi barist 
fyrir, og því eðlilegt að hún sem einn forystumanna 
ungliða berðist fyrir málinu á Alþingi þegar tæki-
færi gafst til þess.

Stundum langur fyrirvari

Þrjú sveitarfélög með útsvar í lágmarki
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Við höfum allt sem þarf til gæludýrahalds, hvort sem er fyrir hunda, ketti, 
fiska, nagdýr eða fugla.  Fljótlega verður síðan opnuð deild fyrir 
hestamanninn.
Við leggjum áherslu á gæðafóður frá Eukanuba og Iams ásamt ýmsar 
sérvörur fyrir hunda og ketti eins og Puppyangel hundaföt.

Eigendur gæludýra vita nákvæmlega 
hvað við erum að tala um.

Fiskislóð 18 · 101 Reykjavík · Sími 552 7400
Afgreiðslutími er virka daga frá 10.00 - 18.00 og á laugardögum frá 10.00 - 16.00



Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Í sumarlok voru hundrað ár síðan Eng-
lendingurinn Baden Powell fór í sína 
fyrstu útilegu með skátaflokk, en skát-
ar um allan heim fagna þessum merku 
tímamótum um helgina.

„Við höfum verið í afmælisskapi allt 
þetta ár og gert okkur ýmsan dagamun 
en í dag bjóðum við til lokahátíðar í Fíf-
unni í Kópavogi. Þar verður boðið upp 
á afmælistertu, kassaklifur, kassabíl-
arallí, líflínubjörgun, þrautabrautir, 
hoppkastala, klifurturn, póstakeppni, 
söngstundir, andlitsmálningu, grillað-
ar pulsur og margt, margt fleira að 
skátasið með miklu fjöri, söng og húll-
umhæi,“ segir Helgi Jónsson, verk-
efnastjóri hjá Bandalagi íslenskra 
skáta, en íslenskir skátar halda einn-
ig upp á 95 ára afmæli íslensks skáta-
starfs í ár.

„Baden Powell fór í þessa merku úti-
legu í tilefni af því að þjóðfélagið var 
að breytast og börn sem áður höfðu 
verið á vinnumarkaði höfðu meiri frí-
tíma. Hann vildi efla með þeim sjálfs-
bjargarviðleitni og kenndi þeim ridd-

aramennsku, en skátar hafa ávallt haft 
útivist og náttúru í hávegum sem og að 
kunna að bjarga sér í öllum möguleg-
um aðstæðum og hjálpa náunganum 
í litlum nauðum sem miklum,“ segir 
Helgi sem sjálfur gerðist skáti árið 
1976.

„Ég hef sennilega fæðst fullur af 
skátaanda. Ég var ákaflega félagslynt 
barn og fann mig fljótt í hressilegum 
félagsskap jafnaldra sem einnig höfðu 
yndi af útivist, leikjum og þrautum. 
Skátastarfið hefur mótað mig í gegn-
um lífið og enn lít ég á verkefni sem 
spennandi úrlausnarmál í stað vanda-
máls og get engan veginn sagt nei 
við hjálparbónum samferðamanna 
minna,“ segir Helgi hláturmildur, en 
alls eru rúmlega þrjú þúsund skátar 
í þrjátíu íslenskum skátafélögum um 
allt land.

„Börn geta byrjað í skátunum á átt-
unda árinu og við bjóðum skipulagt 
starf upp í 22 ára aldur. Þá geta skátar 
valið um annað hvort leiðtogaþjálfun 
eða hjálparsveitaþjálfun. Síðan tekur 

við foringjastarf með yngri hópa eða 
starf með hjálparsveitum, en til þess 
þurfa skátar að vera orðnir sautján 
ára,“ segir Helgi. Hjálparsveit skáta 
í Reykjavík er sjálfstætt starfandi 
innan Slysavarnarfélagsins Lands-
bjargar. „Skátar eru eftirsóttir í björg-
unarsveitir því þeir hafa þennan sjálf-
boðaliðagrunn og eru sterkir í útivist, 
björgun og félagsstarfi.“

Að sögn Helga er mikil uppsveifla í 
skátastarfi hérlendis og mikil stemn-
ing meðal íslenskra skáta.

„Félagsskapurinn er eftirsóknar-
verður, starfið byggist á því að börn-
in verði sterkari persónuleikar og eigi 
auðveldara með að takast á við verk-
efni daglegs lífs. Þau læra með því að 
reyna sjálf og allir fá að spreyta sig 
og vera með,“ segir Helgi. Hann hvet-
ur sem flesta til að mæta í afmælið 
og samgleðjast með skátum í Fífunni. 
Hátíðin hefst klukkan 14 og endar með 
stórkostlegri flugeldasýningu í boði 
Slysavarnarfélagsins Landsbjargar 
klukkan 18.

„Við skulum bara segja að í 
gamla daga hafi mér boðist 

kynlíf í öðru hverju skrefi. 
En ég sængaði aldrei hjá 

neinni sem ekki þráði mig.“

Susan Smith játar sonamorð

AFMÆLI

Nýlega var stofnað félag rússneskumælandi á Íslandi sem 
kallast „Átthagafélag – félag rússneskumælandi sam-
landa á Íslandi“. Hlutverk félagsins er meðal annars að 
sameina rússneskumælandi einstaklinga á Íslandi og alla 
þá sem tengjast Rússlandi á einn eða annan hátt, aðstoða 
íslensk yfirvöld við að framfylgja fjölmenningarstefnu og 
styrkja tengslin milli Íslands og Rússlands. Auk þess hafa 
félagsmenn í hyggju að taka þátt í alþjóðlegum verkefn-
um. Formaður félagsins er Tamara Soutourina en fyrsti at-
burðurinn á dagskrá félagsins er rússnesk menningarhá-
tíð sem sett verður 4. nóvember í Seltjarnarneskirkju og 
mun standa fram til jóla. Á dagskránni eru meðal annars 
rétttrúnaðarguðsþjónusta til heiðurs Maríu mey og sýn-
ing á listaverkum rússneskumælandi íbúa á Íslandi. Einn-
ig verða fyrirlestrar um rússneskar bókmenntir, ýmsar 
sýningar og tónlistarviðburðir.

Rússnesk menningarhátíð

Elskuleg systir mín og frænka okkar,

Sigríður Þórðardóttir
Hrafnistu Hafnarfirði, áður Stigahlíð 36,
Reykjavík, 

lést að morgni 31.  október. Útförin fer fram föstu-
daginn 9. nóvember frá Háteigskirkju kl. 14.00.

Guðný Þórðardóttir
Gunnvör Valdimarsdóttir Jóhann G. Sigfússon
Ragna, Alda Sif, Þorsteinn, Þórgunnur og fjölskyldur.

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

Gestur Sigurðsson,
Bústaðavegi 75, Reykjavík, áður til
heimilis á Dalvík,

lést laugardaginn 27. október. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju mánudaginn 5. nóvember kl. 13.00.

Guðrún Jónína Sigurpálsdóttir
Hanney Árnadóttir Helgi Jónsson
Snorri Gestsson Auður Ingvarsdóttir
Signý Gestsdóttir Hákon Aðalsteinsson
Sigurpáll Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurður V. Hallsson
Lindargötu 57

lést fimmtudaginn 18. október á líknardeild
Landspítalans Landakoti. Útför hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna.

Hrafnhildur Eyjólfsdóttir
Margrét Sigurðardóttir Friðjón Örn Friðjónsson
Anna Mariella Sigurðardóttir Jakob Gunnarsson
Benedikt Sigurðsson   
Eyjólfur Rósmundsson Hekla Gunnarsdóttir
Elísabet Rósmundsdóttir Páll Viðar Jensson
Unnur Rósmundsdóttir
og afabörn.





E
lísabet hitti Algea í New York 
þegar hún dvaldi þar með leik-
sýningu árið 2005. Það var á 
götu úti og voru kynnin stutt, 
innileg og magnþrungin. Ólík 
öllu öðru sem Elísabet hafði 

kynnst. Nokkrum mánuðum síðar var Elísa-
bet búin að borga flugfar fyrir hann hingað 
til lands og hann staddur í eldhúsinu hjá 
henni, eldandi bragðsterkan mat sem Elísa-
bet skóf kryddið af og sjóðandi ginger-ale í 
stórum potti. Hann saumaði líka hatta og 
spilaði á trommur og einhverjir muna 
eflaust eftir honum þar sem hann kom fram 
í fjölmiðlum í tengslum við hattagerð sína 
eða spilandi á hljóðfæri sín. Hann var sem 
sagt New York-búi og mikið meir vissi Elísa-
bet ekki um hann. Á landinu dvaldi hann í 
þrjá mánuði, bjó heima hjá Elísabetu og 
eyddi með henni hverri mínútu uns hann 
hvarf skyndilega af landi brott. Þremur 
mánuðum eftir brotthvarfið hófst Elísabet 
handa við að skrifa sögu af ástum, kynlífi, 
geðhvörfum og fleiru til.

„Ég segi alltaf að þetta sé ástarsaga, sem 
inniheldur auðvitað margt annað líka. Um 
tvær manneskjur sem eru að reyna að elska. 
Svo kemur sagan auðvitað inn á mjög margt 
annað líka því andstæðurnar voru enda-
lausar. Ég er hvít kona og hann svartur 
maður. Hann er Ameríkani – ég íslensk. 
Hann gestur og ég gestgjafi. Upphaflega 
settist ég niður við að skrifa þessa sögu til 
að reyna að skilja af hverju sambandið fór 
svona í klessu,“ segir Elísabet og bætir 
sposk við: „Já, eða allavega, til að komast að 
því af hverju þetta fór eins og það fór, ætli 
það sé ekki betra að segja það. Ég vildi ekki 
að þetta gæti gerst aftur og skrif hafa áður 
nýst mér sem ákveðnar vísindarannsóknir í 
að fá niðurstöður. Og svo var auðvitað 
gaman að segja þessa sögu. Algea myndi að 
sjálfsögðu segja hana öðruvísi og maður 
velur alltaf inn í það sem maður vill nota og 
á þann hátt er það skáldskapur. En jú, ætli 
þetta sé ekki nokkuð raunsönn lýsing þótt 
ég líti á þetta sem skáldverk.“

Elísabet segir að það hafi verið eins og hún 
hafi hreinlega þurft að skrifa bókina og 
þótt stutt hafi verið liðið frá atburðarás 
hafi henni ekki reynst erfitt að hefja skrift-
ir. „Það var eins og ég þyrfti að segja sög-
una til að bjarga lífi mínu. Það var kannski 
seinna, í miðjum klíðum, sem ég stoppaði 
og hugsaði hvað ég væri eiginlega að skrifa 
um þennan leiðindapúka,“ segir Elísabet og 
hlær. „Hvað þá þegar þeir sem lásu 
handritið yfir fóru að hrósa Algea, hvað 
hann væri nú áhugaverður og svona og 
hinsegin. Ég varð hreinlega afbrýðisöm 
stundum. En það var margt sem ég þurfti 
að horfast í augu við í sögunni og ég gerði 
það. Alls kyns hlutir úr fortíðinni og sjálfa 
mig í sambandi við kynlíf og ástina. Þessi 
sjálfsskoðun sem ég fór í gegnum leiddi til 
ýmissa hluta og ég fór til dæmis að sækja 
fundi hjá samtökum ástar- og kynlífsfíkla 
eftir þetta. Fíklar af því tagi flýja raun-
veruleikann með því að sækja í ást og kyn-
líf meðan aðrir fara í spil og áfengi. Þeim 
manneskjum sem maður leggur ást á eign-
ar maður hálfgerðan töframátt og Algea 
var töframaðurinn minn á þessu tímabili. 
Þá á töframaðurinn að leysa öll manns 
vandamál og koma í staðinn fyrir allt sem 
vantar. Maður er eins og barnið sem býr til 
einhverja ástarveröld sem hefur ekkert 
með raunveruleikann að gera.“ 

Ástarsamband Algea og Elísabetar er ekki 
falið undir sæng fyrir lesendum. Fjallað er 
á jafnopinskáan og eðlilegan hátt um kvöld-
matinn sem Algea eldar og kynlíf, sem tók 
hug Elísabetar allan á þessum tíma. „Erfitt 
að segja frá? Jú, blessuð vertu, það var mög 
erfitt fyrst, að byrja að segja frá hlutum 
eins og kynórum mínum og kynlífi. Ég 

hugsaði með mér að ég þyrfti örugglega að 
fara í útlegð eftir útkomu bókarinnar. Og 
hræddist að fólki þætti ég ekki lifa nógu 
krassandi kynlífi!“ Elísabet hlær og bætir 

því við að sem betur fer sé hún einmitt á 
Írlandi fram í desember. „Ég velti því fyrir 
mér í byrjun hvernig ég ætti eiginlega að 
fara að þessu en komst svo fljótt að því hver 
leiðin var. Mér reyndist best að segja frá 
þessu öllu eins og þetta var. Jú, ég veit að ég 
er kjörkuð, sem má að mörgu leyti þakka 
uppeldinu, en ég get líka verið mús. Og svo 
var það skömmin sem hefur alltaf verið að 
flækjast fyrir mér. En að lokum sagði ég við 
sjálfa mig að það væri fyrst eitthvað að ef 
ég mætti ekki alveg eins skrifa um píkuna á 
mér og hálsinn á mér. Ég gat ekki verið að 
búta mig niður og kjósa einhvern einn part 
af mér heilagri en annan. Engu að síður 
þurfti ég að gefa mér sérstakt leyfi til að 
skrifa um kynlíf. Og hló að því um leið að 49 
ára gömul manneskja þyrfti að staldra við 
og gefa sér sérstakt leyfi.“ Elísabet segir 
frá skemmtilegum viðbrögðum þeirra sem 
fengið hafa að heyra part úr bókinni. Hópur 
ungra karlmanna í skólanum sem hún las 
upp fyrir blánaði og hvítnaði til skiptis 
meðan kynsystur skiptu ekki lit og voru 
hæstánægðar. Önnur kona sem lesið hefur 
bókina sagði Elísabetu að bókin hefði opnað 
fyrir henni nýjan heim. Heim þar sem hún 
hringdi órög í þá karlmenn sem hana lang-
aði að kynnast. Væri meira að segja komin 

með lista þar sem hún hringdi í næsta ef 
einn segði nei. 

En Heilræði lásasmiðsins fjallar um margt 
annað viðkvæmt en kynlíf og óra. Samband 
hennar og Algea segir hún að mörgu leyti 
hafa verið ofboðslega gott en svo líka 
ofboðslega sjúkt. Til að mynda spurði hún 
hann aldrei hvar hann byggi nákvæmlega 
eða hvernig húsakynni hans væru. Sem hún 
segir svolítið óþægilegt líka í dag, að geta 
hvergi staðsett hann og ekki gat hún séð 
hann fyrir sér úti á götu alla daga að sauma 
hatta. „Ég þorði aldrei að spyrja. Og ég fatt-
aði þá ekki hvað raunveruleikinn er dýr-
mætur. Fólk fer alveg milli landa og heim-
sækir hvort annað með stuttum fyrirvara. 
Það er eðlilegt. Hið óeðlilega er að tala ekki 
um hlutina, koma blankur, að ég hafi þegj-
andi borgað allt og verið hrædd við hann. 
Ég vildi ekki spyrja því ég vildi ekki eyði-
leggja glansmyndina sem ég var búin að 
gera mér af honum. Vildi ekki sjá hann eins 
og hann kannski var og þar með kannski 
ekki heiminn? Og það er hættulegt. Hann 
sagði við mig við komuna hingað: „Það er 
gott að vera heima hjá einhverjum.“ Og ég 
hugsaði með mér: Bíddu, hvar býr hann 
eiginlega – en sagði ekkert.” 

Elísabet tengir það að hafa ekki þorað að 
spyrja meðal annars við erfiða barnæsku 
og geðhvörf sem hún hefur mátt glíma við 

frá því hún var tvítug. Faðir hennar, Jökull 
Jakobsson, var lítið til staðar fyrir hana 
sem barn og Elísabet segist fyrst hafa lesið 
það um sig í sjúkraskýrslu, tvítug að aldri, 
þegar hún var lögð í fyrsta skipti inn á 
Klepp að hún hefði „óvenju mikla þörf fyrir 
viðurkenningu karlmanna“. „Það var mjög 
erfitt að lesa það og eflaust hefur það haft 
áhrif á það að ég vildi svo mikið láta allt 
ganga, lifa í ósnortum fullkomnum heimi 
þar sem ekkert var að. Pabbi hefur verið 
stór áhrifavaldur í tilveru minni, og ekki 
síður mamma þótt ég tali ekki mikið um það 
í bókinni. En ég þarf stöðugt að minna mig á 
það að pabbi er dáinn og ég er á lífi. Ég sagði 
það síðast við mig í fyrradag. Á móti kemur 
að auðvitað get ég ekki dregið hann til 
ábyrgðar á því hvernig fór í sambandi okkar 
Algea. Þá væri ég ekki að taka ábyrgð á 
eigin lífi.“ 

Elísabet segir að heilbrigt líferni hafi hjálp-
að henni að takast á við geðhvarfasýkina, 
svefnvenjur og mataræði, en eins og allir 
sem hafi verið veikir sé hún meðvituð um 
það að vilja ekki veikjast aftur. „Ég er alveg 
til í að taka lyf alla ævi til að meðhöndla 
maníu og þunglyndi en ég er ekki til í að 
burðast með skömmina, sem er óhjákvæmi-
legur fylgifiskur þunglyndis. Hugsa enda-
laust hvort ég sé að breyta rétt, standi rétt 
eða sé að segja hlutina eins og eigi að segja 
þá. Sjálfsniðurrifið fer verst með mann. 
Maður níðist á sjálfum sér. Og þar held ég að 
ástin sé sterkasta vopnið – að læra að elska 
sjálfan sig. Og að læra að kunna að meta 
raunveruleikann. Ég get alveg sagt það að 
ég er formlega komin inn í hann og út úr 
töfraheiminum. Töfraheiminum sem ég leit-
aði í þegar mér fannst raunveruleikinn vera 
mér um megn. Einhvers konar flóttaveröld 
þar sem ég þurfti ekki að spyrja spurninga. 
Enda eru líka töfrar í raunveruleikanum.“ 

Að lokum er rétt að spyrja hvað hún haldi 
að Algea segi rekist hann á bókina einhvers 
staðar? „Ég hugsaði stundum hvort hann 
yrði reiður yfir bókinni en í reynd hugsa ég 
að hann yrði mjög ánægður. Hann er 
greindur maður og þolir alveg að gera grín 
að sjálfum sér. Þarna komu tveir aðilar 
saman og ekkert er bara einum að kenna og 
öðrum að þakka. Stundum sakna ég hans, 
hann var léttur og skemmtilegur og gat 
verið letihaugur. Þegar ég hafði lokið við 
söguna fann ég að ég gat alveg hugsað mér 
að rekast á hann. Hafði þó ekki áhuga á að 
leita til hans að fyrra bragði, en það væri 
alveg gaman að sjá honum bregða fyrir. Ég 
hef fundið einstaka saknaðarslag. Annars 
þarf ég engan töframann lengur í líf mitt, 
ég er komin með lyklavöldin.“ 

Ég hugsaði með 
mér að ég þyrfti 
örugglega að 

fara í útlegð eftir útkomu 
bókarinnar. Og hræddist að 
fólki þætti ég ekki lifa nógu 
krassandi kynlífi!

Segir frá öllu 
eins og það var 
Elísabet Jökulsdóttir segir að þótt hún hafi alltaf verið 
kjörkuð hafi hún líka alla ævi þurft að glíma við skömm. Á 
næstunni mun kjarkmikið verk líta dagsins ljós, Heilræði lása-
smiðsins, bók hennar um einstaka lífsreynslu þar sem Elísabet 
ákvað að segja frá vandmeðförnum viðfangsefnum „eins og 
þau voru“. Júlía Margrét Alexandersdóttir spjallaði við skáldkon-
una um söguna af blökkumanninum Algea og hvernig þau 
reyndu að elska.
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 FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹ HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

NÚ FÁANLEGT 
HJÁ OKKUR!

PANASONIC 32" LCD SJÓNVARP MEÐ 100Hz MYNDTÆKNI

KYNNINGARTILBOÐ
Vreal2 Full Digital myndvinnsluörgjörvinn frá Panasonic 
tryggir framúrskarandi myndgæði hvort sem verið er að
horfa á hefðbundna útsendingu eða mynd í háskerpu.

100Hz Motion Picture Pro tryggir að hröðustu myndir 
eða íþróttaleikir verða skýrir og skarpir.

Viera Link tryggir að hægt er að nota eina fjarstýringu 
fyrir mörg Panasonic tæki og þannig má stýra 
heimabíói, DVD spilara og sjónvarpi á einfaldari hátt.

Panasonic TX32LX70F tækið er að auki hlaðið búnaði svo 
sem vönduðu hljóðkerfi, snúningsstandi og mörgu fleiru.

LINK

SJÓNVÖRP
HEIMABÍÓ
HLJÓMTÆKI
DVD SPILARAR
BLUE-RAY SPILARAR
HÁSKERPU TÖKUVÉLAR
MYNDAVÉLAR



Ef þið lokið augunum og eigið að 
nefna þau þrjú orð sem einkenna 
útlit hvor annars, hvaða orð koma 
fyrst upp í hugann? 
Steingrímur: Hvor á að byrja á að 
byrja?
Logi: Ég skal. Það sem kemur fyrst 
upp í hugann er skalli, rautt skegg 
og „talandi“. 
Steingrímur: Ég myndi segja karl-
mannlegur, djúp rödd og geilin 
hérna í efri vörinni sem kemur oft 
út eins og svartur blettur þegar 
hann er að lesa í sjónvarpinu. Hún 
er svo djúp að það kemur skuggi í 
hana.
Logi: Er það?
Steingrímur: Já, hefurðu aldrei 
séð þetta sjálfur? Það gerist stund-
um í vissri lýsingu að þá virkar 
þetta eins og djúp rönd. 

Ef þið væruð staddir í Gettu betur 
og yrðuð að þylja upp allt sem vitið 
hvor um annan, hverju gætuð þið 
dælt út úr ykkur?
Logi: Steingrímur er úr Þistilfirði. 
Systir hans er gift lækni á Akur-
eyri ef ég man rétt? 
Steingrímur: Passar.
Logi: Hann var íþróttafréttamaður 
og ekki vinsæll sem slíkur, því 
Bjarni Fel leyfði honum aldrei að 
koma nálægt fótboltanum heldur 
var hann bara í blakinu eða ein-
hverju svona. Hann er náttúrlega 
blakari. Hann lenti í bílslysi en er 
búinn að ná sér bærilega af því. 
Hann var kosinn þingmaður 1983. 
Mikill skörungur, mælskur og 
talar alltaf manna lengst. Býr í 
Breiðholtinu. Ég myndi gefa mér 
þrjú stig fyrir þetta. 
Steingrímur: Logi er í fyrsta lagi 
sonur Eiðs Bergmanns. Fékk gott 
sósíalískt uppeldi þótt það hafi 
kannski elst eitthvað af honum. 
Frísklegur í framkomu og grallari. 
Fastur fyrir í fótbolta og svo hefur 
hann góða rödd sem ég held að hafi 
hjálpað honum mikið. Einn af 
okkar allra bestu og skýrmæltustu 

fréttamönnum. Hann er svo 
myndarlegur að það hálfa væri 
nóg og hefur verið kosinn kyn-
þokkafyllsti karlmaðurinn. Hann 
tilheyrir þotusettinu því hann og 
hans myndarlega kona eru á ann-
arri hverri forsíðu Séð og heyrt. 
Svo veit ég að þau eru búin að 
finna sína hamingju í sveitasæl-
unni á Dalvík og það sýnir nú bara 
að þau hafa ekki misst fótanna í 
frægðinni heldur eru bara í því að 
láta sér líða vel. Held að hann sé 
einhverjum fáeinum árum yngri 
en ég – þó ekki mörgum. 
Logi: Haha!

Byrjum á bók vikunnar: Tíu litlir 
negrastrákar. Er þessi útgáfa 
hneisa að ykkar mati eða eru við-
brögðin óþarfa viðkvæmni?
Steingrímur: Mér finnst útgáfan 
kannski ekki hneisa í sjálfu sér en 
ég hefði farið varlegar í málið og 
verið meðvitaður um að þetta er 
vandmeðfarið. Að taka svona bók, 
frá allt öðrum tíma og tíðaranda, 
getur misskilist illilega eins og 
tíðarandinn er í dag. Það var svo-
lítið gott sem viðmælandi Egils 
sagði í bókaþættinum Silfrinu á 
miðvikudagskvöld að það skipti 
máli í hvaða hillu bókin væri – hún 
ætti til dæmis ekki að vera með 
barnaefninu.
Logi: Ég einmitt skil ekki af hverju 
þessi bók kemur út og hver myndi 
vilja kaupa hana. Það hefur ekkert 
með fordóma að gera. Mér finnst 
hún bara svo leiðinleg. Hún hefur 
ekkert söfnunargildi þar sem þetta 
er önnur útgáfa. Gamla bókin 
hefur það kannski. Ég næ bara 
ekki hvernig er hægt að selja 3.000 
eintök af bókinni, það er bara eitt-
hvert markaðslegt fyrirbæri.
Steingrímur: Já, er það raunin? 

Logi: Það er það undarlega. 
Steingrímur: Þetta er alveg á 
grensunni. Og er svolítið sérstakt 
því þetta efni er ætlað börnum. 
Maður myndi ekki hafa áhyggjur 
af þessu ef þetta væri efni sem 
hefði fyrst og fremst skírskotun til 
fullorðins fólks. Maður myndi ekki 
kippa sér mikið upp þótt einhver 
tæki sig til núna og gæfi út Mein 
Kampf.
Logi: Þekkjum við einhvern sem 
myndi gefa barninu sínu þessa 
bók?
Steingrímur: Nei, það held ég 
ekki.

Hafið þið lent í einhvers konar for-
dómum um ykkar ævi sem hafa 
komið ykkur á óvart?
Steingrímur: Þegar ég var nýkom-
inn inn á þing og var á leið í þing-
veislu fyrsta vetrardag kom maður 
út af Mímisbar og réðst á mig með 
óbótum og skömmum – að ég skyldi 
voga mér að láta kjósa mig á þing! 
Með þær ægilegu skoðanir sem ég 
hefði. Það fór kannski nærri því að 
geta talist fordómar.
Logi: Fólk heldur að maður sé ein-
hvern veginn, án þess að hafa 
nokkurn tímann hitt mann. Og 
verður svo hissa þegar ég er bara 
allt öðruvísi.
Steingrímur: Já, og það er yfirleitt 
fólk sem þekkir mann mjög lítið 
eða ekki neitt. Það er til fólk sem 
hreinlega vill að myndin af manni 
sé svona eða hinsegin. Ég veit ekki 
hvort maður á að kalla það for-
dóma eða rætni þegar einhver er 

vísvitandi eða meðvitað að búa til 
af manni einhverja mynd sem er 
alls ekki sönn. Mér finnst alltaf 
dálítið spaugilegt þegar fólk 
skrifar kannski langar greinar um 
það hvernig maður á að vera þegar 
kannski tíu mínútna samtal hefði 
dugað til að eyða þeim misskiln-
ingi. Og auðvitað hef ég fengið 
minn skammt af því eins og allir 
aðrir í pólitík. 

Jólin virðast ekki vera ýkja langt 
undan. Ef þið yrðuð að ganga með 
jólaskraut framan á ykkur núna og 
fram að jólum, hvaða skraut yrði 
fyrir valinu? Hvað ætlarðu að giska 
á að Steingrímur myndi gefa þér, 
Logi, í jólagjöf ef hann fengi það 
verkefni? Og öfugt? 
Logi: Ég hugsa að ég myndi velja 
mér þessa glimmerrenninga, sem 
voru á jólatrjám oft hér í gamla 
daga – hvað heita þeir? Já, engla-
hár. Myndi nota það sem trefil. 
Steingrímur: Ætli ég myndi ekki 
bara fá mér rauða húfu. Ég er nú 
ekki mikill húfumaður en svona í 
hörðustu vetrarkuldunum setur 
maður stundum upp húfu. Ég get 
þá bara haft hana rauða. 
Logi: Svo hugsa ég að ef Stein-
grímur gæfi mér jólagjöf myndi 
hann gefa mér bókina sína hrein-
lega. Ætli hann eigi ekki hálfan bíl-
skúr af henni og muni gefa í tæki-
færisgjafir næstu árin. 
Steingrímur: Get nú sagt þér það 
að ég á ekki nema tvö eintök.
Logi: Áttu tvö eintök?

Steingrímur: Já, og svo er eitthvað 
örlítið til hjá bókaforlaginu, hún 
gekk mjög vel. Ég held að Logi 
myndi gefa mér eitthvað kvikindis-
legt. Kannski grænan stóran box-
hanska. Ef hann ætlaði að vera 
höfðinglegur myndi hann gefa mér 
miða á leik með West Ham.

Mest lesnu fréttirnar á vefmiðlum 
dagblaða landsins eru oftar en ekki 
tengdar afglöpum, hamborgaraáti 
og BMW-kaupum stórrra og smærri 
stjarna. Lesið þið þessar fréttir og 
hvað finnst ykkur um þennan 
áhuga? Væruð þið sendir á heimili 
Britney Spears á morgun til að 
kenna henni eitthvað sem nýst 
gæti henni í lífinu – hvað mynduð 
þið kenna henni? 
Steingrímur: Maður er nú svo sem 
ekkert alveg saklaus af því. Það er 
magnað að heimsbyggðin skuli 
vera lamin með fréttum af ein-
hverri stelpu sem er að fara flatt á 
brennivíni og ljúfa lífinu. Áhuginn 
er greinilega til staðar og markaður-
inn er fyrir hendi.
Logi: Ef maður tæki bara hvern 
sem er – segjum Mugison – og 
límdi á hann myndavélar allan 
sólarhringinn myndi maður pott-
þétt finna eitthvað. Mér finnast 
þessar fréttir svo oft litaðar af for-
dómum. Ég las til dæmis ævisögu 
Robbie Williams og hann er maður 
sem öllu er snúið upp á. Og hann 
kom mér mjög á óvart.
Steingrímur: Það er merkilegt 
hvernig svona týpur verða til. Eins 

Hann er svo myndarlegur að það hálfa væri nóg og hefur 
verið kosinn kynþokkafyllsti karlmaðurinn. Hann til-
heyrir þotusettinu því hann og hans myndarlega kona eru 
á annarri hverri forsíðu Séð og heyrt. Svo veit ég að þau 
eru búin að finna sína hamingju í sveitasælunni á Dalvík.

Með rauða húfu og engla
Steingrímur J. Sigfússon hefur tekið eftir djúpri geil á efri vör Loga Bergmanns sem ýkist oft í sterkum ljósum sjónvarpsvers. Logi er
hálfan bílskúr af bókinni sinni og gefi hana hægri vinstri í tækifærisgjafir en Steingrímur segist aðeins eiga tvö eintök. Júlía Margrét Al
og ræddi við þá um negrastráka og jólagjafir. 



Guðmundur Hafsteinsson tónskáld kippir kaffi-
könnutenglinum úr innstungunni á kvöldin og 
stingur bílnum í samband í staðinn. 

Guðmundur og fjölskylda hans aka um á eftirtektar-
verðum bíl. Hann er agnarsmár með rauðu aftursæti 
og tvílitu stýri. Hér er á ferðinni fyrsti indverski raf-
magnsbíllinn á landinu, Reva City Car sem vann öku-
tækjakeppnina Kappaksturinn mikli 2007 í septem-
ber. „Við fengum bílinn 1. október og því er reynslan 
takmörkuð en hún er skemmtileg,“ segir Guðmundur. 
„Það tekur tíma að venjast bílnum, hann er svo lítill 
og ekki sami kraftur í honum og bensínbíl. Hann er 
glettilega seigur samt og kemst í 60-70 kílómetra 
hraða, sem hentar vel innanbæjar enda á ekki að 
keyra svona farartæki hratt.“ 

Guðmundur keypti bílinn í gegnum Perlukafar-
ann. „Ég hef haft áhuga á því að eignast rafmagnsbíl 

frá því ég var í menntaskóla fyrir 35 árum,“ upplýsir 
hann. „Þeir hafa bara ekki verið á markaði hér fyrir 
almenning að því er ég best veit.“ Hann segir um 900 
Reva-bíla í umferð á Englandi og hafa gefist vel. „Í 
London eru svo háir skattar á mengandi umferð að 
fólk álítur hagkvæmt að eiga svona bíl. Ég tel þá líka 
upplagða fyrir okkur Íslendinga. 

Við eigum svo mikla raforku sem er vannýtt á 
nóttunni,“ segir Guðmundur, sem setur bílinn í sam-
band í venjulega innstungu. „Við tökum kaffivélina 
bara úr sambandi, keyrum svo af Seltjarnarnesinu 
til Hafnarfjarðar á kaffiorkunni og aftur til baka! 
Komumst 40-50 kílómetra núna á hleðslunni en eftir 
því sem geymirinn er hlaðinn oftar á geta hans til að 
halda rafmagni að aukast og miðað við 30.000 kíló-
metra akstur á ári á orkan ekki að kosta nema 18.000 
krónur. Það er alveg sérstaklega góð tilfinning að 
aka um án þess að puðra út miklum óþverra.“

Ekur á kaffiorkunni

VIÐ FJÁRMÖGNUM 
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR! 

Ertu að spá í bílakaup?
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Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.
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Götumótorhjól eru ekki gerð 
fyrir akstur í snjó og hálku. 
Mildir vetur gera eigendum 
þeirra þó kleift að nota hjólin 
en þá er mikilvægt að þrífa vel 
af þeim saltið og smyrja þau 
oft.

„Það er mjög misjafnt hvort og 
hvernig fólk gengur frá götu-
hjólunum sínum fyrir veturinn. Þau 
eru ekki hönnuð til vetraraksturs 
því það er ómögulegt að stjórna 
þeim í hálku,“ segir Valdís 
Steinarsdóttir sem er formaður 
vélhjólaklúbbsins Sniglanna. Hún 
segir það samt færast í vöxt að 
menn keyri á götuhjólunum á 
veturna því veðráttan hafi boðið 
upp á það. „Þetta fer allt eftir færð-
inni. Það er kannski ófært einn dag 
en síðan getur komið mánaðarkafli 
sem er auður,“ segir hún. „Á 
Þorláksmessu í fyrra gat maður til 
dæmis verið á hjóli í bænum.“ 

Valdís og hennar maður, Magnús 
Magnússon, búa í Mosfellsbænum 
og Magnús gerir ekki mikið úr 
vetrarfrágangi síns hjóls. „Ég drep 
bara á því og set það á standara. 
Þetta er ekki flókið,“ segir hann 
glettinn. Valdís hlær að tilsvari 
hans en heldur svo áfram. „Það er 
um að gera að smyrja hjólin oft og 
þrífa þau vel að vetrinum til hafa 
sem minnstan saltpækil á þeim. 
Svo er líka nauðsynlegt að bóna 
þau. En við fáum ekki vetrardekk 

undir götuhjólin þannig að þeim er 
ekki til að dreifa.“ Spurð um vörn 
fyrir kælikerfið svarar hún. „Við 
höfum frostlög á kerfinu allt árið 
til að verja vatnskassann tæringu 
en það þarf að bæta á öðru hvoru.“ 

Þau hjón eru með bílskúr fyrir 
hjólin en segja fjölda fólks leigja 
aðstöðu til að geyma hjólin inni að 
vetrinum sé eigin skúr ekki fyrir 
hendi.

Lítið keyrt á veturna

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

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

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

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000 www.us.is

EIGENDASKIPTI
   ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing, 

býður nú þann möguleika að tilkynna eigenda-

skipti og ganga frá skráningu meðeigenda og 

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á 

vef Umferðarstofu.

Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu 

nýjung á www.us.is.
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Skótíska karla tekur oft ekki eins miklum 
stakkaskiptum og skótíska kvenna. Nú er fjöl-
breytni í vetrartískunni hjá herrunum þótt hún 
sé kannski ekki eins áberandi og hjá konunum.

Hjá karlmönnum eru þægindin oft í fyrirrúmi 
þegar kemur að vali á skóm. Vissulega vilja konur 
líka þægilega skó en láta sig kannski frekar hafa 
það að tipla um á himinháum hælum í nafni 
tískunnar. Unnur Lára Bryde, annar eigenda Bianco-
skóverslananna á Íslandi, leiðbeindi okkur í gegnum 
helstu strauma og stefnur í skófatnaði karla í 
vetur.

„Nú er mikið af sléttum ökklaskóm sem eru 
renndir innanfótar eða reimaðir og einnig eru 
mokkasínur áberandi eða óreimaðir skór,“ segir 
Unnur Lára og bætir við að óreimuðu skórnir séu 
mjög vinsælir.

„Tærnar eru alls konar en mjög breið tá er afar 
vandfundin og er hún frekar að mjókka. Þessi gamla 
rúnaða og fremur mjóa danstá er áberandi en þessir 
alveg támjóu skór eru lítið núna. Skórnir eru því 
frekar támjóir en þó rúnaðir,“ útskýrir Unnur Lára. 
Skóbotninn er þó fremur skynsamlegur og í takt við 
árstíðina.

„Vetrarskórnir eru yfirleitt með grófari gúmmí-
botni og gripi. Botninn er orðinn heldur þykkari en 
það fer þó eftir tilefninu. Ef það eru spariskór sem 
um ræðir þá er botninn fínlegri en grófari týpur 
eru algengar og hællinn er orðinn svolítið þykkur 
aftur,“ segir Unnur Lára og er það breyting frá því 
í fyrra en þá voru skórnir mun flatari. Varðandi liti 
þá segir Unnur Lára að oft sé erfitt að fá karlmenn 
til að vera í mjög litríkum skóm og því frekar fyrir-
sjáanlegt hvað verður í þeim málum. 

„Svarti og brúni liturinn eru náttúrulega alltaf 
vinsælir en þó eru núna alveg hvítir og ljósir skór 
líka auk þess sem rauðbrúni liturinn er að koma 
sterkt inn í vetur. Brúni koníaksliturinn er að verða 
dekkri og við erum með gráa skó í bland,“ segir 
Unnur Lára sem finnst skemmtilegra að búðin sé 
ekki bara í einum lit. Rauði liturinn er einnig 
áberandi í fylgihlutum karla í vetur til dæmis í 
bindum og eru jarðlitirnir líka vinsælir og má þar 
nefna grá jakkaföt sem dæmi. Skótískan er því í 
takt við fatatískuna líkt og endranær. Herraskórnir 
eru nær eingöngu leðurskór að innan og utan en 
Unnur Lára segir að það þýði ekkert annað því það 
sé það sem karlmennirnir vilja.

„Þeir vilja þægilega skó og skórnir frá okkur eru 
með sérstaklega mjúkum botni og tvöföldu innleggi 
þannig að þeir eru einstaklega þægilegir. Auk þess 
eru þeir breiðari en skór almennt og því taka menn 
oft númeri minna hjá okkur,“ segir Unnur Lára sem 
nú er með fulla búð af freistandi vetrarvörum á 
dömur og herra.

Danstá og mokkasínur
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Íslenski Alpaklúbburinn, 
ÍSALP,  félag áhugamanna um 
fjallamennsku fagnar þrjátíu 
árum á fjöllum.

„Markmiðið er að sameina fjalla-
menn, stuðla að vexti fjallamennsku
á Íslandi og auka öryggi á fjöllum,“
segir Freyr Ingi Björnsson, sem
hefur verið formaður klúbbsins
síðan 2006. Sjálfur fékk hann fjalla-
áhugann úr björgunarsveitarstarfi
og segir marga koma þaðan og úr
skátunum. „Útivistaráhugi almenn-
ings hefur aukist mikið og það eru
allir velkomnir til okkar,“ segir
Freyr sem fer í fjölda ferða ár
hvert.

„Ég vinn sem leiðsögumaður á
sumrin og fer mikið á fjöll þá mest
innanlands. Síðan reyni ég að
komast til útlanda líka og fór til
Nepal í fyrra. Síðan er stefnan
tekin á Suður-Ameríku í ár,“
útskýrir Freyr sem segir klúbbinn
aðallega vera vettvang fyrir fjalla-
mennsku. „Klúbburinn fer ekki
margar ferðir sem slíkur, þetta er
meira félag fyrir þá sem skipu-
leggja ferðir á eigin vegum. Hins
vegar fórum við í afmælisferð á

Skessuhorn í mars og höfðum þá
sama fararstjóra og í fyrstu ferð-
inni fyrir þrjátíu árum. Síðan
fórum við á Heklu ásamt hinni
óþreytandi fjallageit og stjórnar-
manni, Þorvaldi V. Þórssyni sem
fór síðasta spölinn í hundrað tinda
verkefni sínu.“

Fram undan er spennandi dag-
skrá að sögn Freys og má þar nefna
myndasýningar og fyrirlestra á
vegum klúbbfélaga og erlendra
fjallamanna, námskeið í ísklifri
fyrir byrjendur og lengra komna í
samvinnu við íslenska fjallaleið-
sögumenn og fjalla- og vetrarskíða-
námskeið, ásamt árlegu jólaklifri,
ísklifurhátíð og Telemark-
skíðahátíð.

Klúbburinn er í góðu samstarfi
við Klifurhúsið og er með aðstöðu
þar, en Klifurhúsið heldur  nám-
skeið fyrir allan aldur, allan árs-
ins hring. Nýlega kom út ársrit
ÍSALP, en útgáfa þess hefur legið
niðri um hríð og því einstaklega
ánægjulegt að ritið liti dagsins
ljós á sjálfu afmælisárinu að sögn
Freys.

Nánari upplýsingar www.isalp.
is. Sjá einnig: www.klifurhusid.is.

Fjallaáhuginn úr 
björgunarsveitinni

París er fallegust
á haustin
– og enn fallegri með þaulreyndum

íslenskum fararstjóra

WWW.UU.IS

Verð frá: 59.920,-
á mann á hótel Novotel Les Halles
í 3 nætur 23. og 30. nóv.

23. og 30.
nóvember

„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

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

Ferðaskrifstofa

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

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!





NISSAN TERRANO II TDI
Mjög góður dísel jeppi.
´98 Ek.161.þkm. 5 gíra.

V. 800,000,- 
TILBOÐ: 695,000,-

FORD F-150 LARIAT
‘04 Ek. 60.þkm.
Einn með öllu.

V.3,050,- Lán.1,900,- 

MMC PAJERO SPORT 35”
´00 Ek.160.þkm. 

Flottur bíll, tilbúinn fyrir veturinn.
V. 1,590,-

DODGE DAKOTA Q.C. 3,7
‘04 Ek.80.þkm. Ssk. 210HÖ 

V. 1,300,- + VSK

FORD EXPLORER E.B.
Árgerð 2004
Ek.61.þkm. 

GULLFALLEGUR BÍLL.
V. 2,950,-

RANGE ROVER HSE 35”
4,6 ‘00 Ek.98.þkm. Ný dekk, 

Sjálfsk. V. 2,690,-
 TILBOÐ: 2,100,-

FORD ESCAPE LIMITED
´03 Ek. 83.þm. Sjálfskiptur.

V. 1,990,- Lán. 1,700,-
Afb. 36

MERCEDES BENZ C200 K
‘06  Ek.31.þkm. SSK. 

Ásett 4,200,- Lán. 3,600,- 
TILBOÐ: 3,900,-

MMC L200 D.C. 38”
 01/05 EK. 35.þkm. Ný dekk, læstur að 
aftan og framan, gormafjöðrun, milligír. 

 V. 3,790,- Lán. 3,434,-

Opnunartími:

Mánud.-Föstud. 10:00 - 19:00
Laugard. 10:00 - 17:00
Sunnud. 13:00 - 17:00

www.bilamarkadurinn.is

1500 Bílar
á einum stað

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e

s: 567-1800 GUL GATA

TILBOÐ

TILBOÐ

VSK BÍLL

TILBOÐ

Diesel



KASPER SALTO

Notagildi ofar fagurfræði
GERSEMAR

Gummi Jóns á mynd úr 
safni ömmu sinnar

HEIMILIÐ

Þjóðlegt
á íslensk heimili

hús&heimili
LAUGARDAGUR 3. NÓVEMBER 2007



hús&heimili

Sigríður Dröfn Tómasdóttir háskólanemi heldur 
mikið upp á dagatal sem hún keypti á safninu Tate 
Modern í London fyrir nokkrum árum. „Þetta er 
svona plastvasi með sjö hólfum sem ég raða alls kyns 
póstkortum og ljósmyndum í. Ég nota þetta aðal-
lega sem skraut en aftan á nokkrum póstkortum sem 
fylgdu eru mánuðirnir og tölustafir og snýr maður 
kortunum eftir því sem við á. Mér finnst gaman að 
stinga póstkortum frá ættingjum og vinum í hólfin og 
eins kaupi ég yfirleitt einhver falleg póstkort á ferða-
lögum,“ segir Sigríður en hún hefur töluvert ferðast 
á undanförnum árum og starfaði meðal annars sem 
hjálparstarfsmaður á Indlandi um nokkurra mánaða 
skeið.

 „Núna er ég til dæmis með kort frá Chicago og 
Grikklandi en þar var ég í sumar. Svo er ég með eitt 
frá mömmu minni sem var í París og eins nokkrar 
ljósmyndir.“ 

Sigríður segir ýmislegt fleira vera í uppáhaldi 
en megnið af því er eitthvað sem hún hefur erft eða 
fengið að gjöf frá ættingjum. Hún nefnir í því sam-
bandi rúllupylsulistaverk sem hún fékk frá bróður 
sínum þegar hann var þriggja ára. „Hann hafði verið 
að myndast við að rúlla saman leir á Barónsborg og 
uppástóð að þarna væri komin rúllupylsa. Skömmu 
síðar vorum við saman í Landsbankanum að bíða 
eftir gjaldkera þegar hann rekur augun í listaverka-

sýningu frá Barónsborg í miðjum bankanum og hljóð-
ar upp yfir sig: „Sigga, sjáðu, rúllupylsan mín tókst!“ 
Viðskiptavinir bankans hópuðust í kringum hann og 
hrósuðu honum í hástert. Honum fannst mikið til sín 
koma enda var búið að setja verkið á platta sem á 
stóð: Án titils eftir Guðjón Orra. Hann gaf mér svo 
rúllupylsuna í jólagjöf og er hún helsta stofustáss-
ið hjá mér. Hann er núna átta ára og verður alltaf 
jafn ánægður þegar hann kemur í heimsókn og sér 
pylsuna.“ vera@frettabladid.is

Safnar minningum
 Sigríður Dröfn Tómasdóttir heldur mikið upp á dagatal með póstkortum og listaverk eftir 

bróður sinn.

Rúllupylsulistaverk eftir litla bróður Sigríðar.

Sigríður skiptir reglulega um myndir í dagatalinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hönnun
 LAGSKIPT OG 

LITRÍKT Glerhönnuður-
inn Tora Urup er með sýn-
iningu í Epal í Skeifunni 6 í 
tengslum við opnun versl-
unarinnar eftir stækkun og 
endurbætur. Þar eru glös, 
vasar og skálar í vel völdum 
línum, meðal annars sería af 
lagskiptum skálum sem eru 
einstakar í sinni röð og hafa 
víða vakið eftirtekt. 

Tora býr í Danmörku en 
er hálf íslensk. Hún ólst upp 
við list og hönnun því for-
eldrar hennar, Guðrún Sig-
urðardóttir og Jens Urup eru 
vel þekkt fyrir glerskreyting-
ar í dönskum kirkjum. Tora 
lærði sína list bæði í Dan-
mörku og Japan og hefur frá árinu 2001 þróað vörur undir eigin nafni. 
Hún sérhæfir sig í borðbúnaði og til að ná þeim vörugæðum sem hún 
vill vinnur hún með fagmönnum bæði í Evrópu og Japan. 

Glermunir Toru hafa verið á sýningum víða í Skandinavíu, í London, 
New York, París og Japan og nú gefst Íslendingum kostur á að kynnast 
þeim í Epal. Sjón er sögu ríkari.

Forsíðumynd: Pjetur Sigurðsson tók þessa mynd af 
danska hönnuðinum Kasper Salto. Útgáfufélag: 365 miðlar 
ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sól-
veig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Emilía Örlygsdótt-
ir emilia@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason 
s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@
frettabladid.is. 

 FALLEG GJAFAASKJA 
Hvað á að gefa þeim sem eiga 
allt og vantar ekkert? Besta hug-
myndin er þá oft að gefa eitthvað 
sem eyðist. Gott dæmi um það 
er þessi fallega gjafaaskja 
úr jólalínu Habitat. Í henni 
eru þrjú falleg rauð kerti 
og reykelsi sem gefa frá sér 
góðan jólailm. 1.490 kr.

 TINDRANDI KERTALJÓS
Nú þegar rökkva tekur er notalegt að 
kveikja á kertum og slaka á. Það er alltaf 
gaman að velja sér kerti þar sem úrvalið 
er mikið og þau skapa fallega stemningu. 
Gaman er að krydda tilveruna og breyta 
heimilinu með smáhlutum á borð við kerti 
sem sóma sér alltaf vel á vetrarkvöldum.

lýsing

Danfoss X-tra línan
TM

Ný lína af ofnhitastillum sem eru hannaðir
fyrir handklæða- og sérhannaða ofna

Einstök hönnun samstæðar lausnir

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Kasper Salto byrjaði á að læra 
húsgagnasmíði og vann við fagið 
í fimm ár áður en hann ákvað að 
læra hönnun. „Draumurinn var 
að opna vinnustofu ásamt félaga 
mínum í húsgagnasmíðinni og 
vinna fallega hluti úr tré,“ segir 
Kasper en sá draumur breyttist 
þegar hann ákvað að kanna betur 
heim sköpunar og lista. „Mamma 
og amma voru báðar listakonur 
svo það var mikið teiknað í 
kringum mig í æsku. Sjálfur var 
ég nokkuð farinn að teikna hluti 
þegar ég fór í hönnunarskólann,“ 
segir hann.

Þekktasta lína Kaspers heitir 
Ice og er framleidd af fyrirtæk-
inu Fritz Hansen. „Ég hef lengst 
af unnið með Fritz Hansen og er 
með þrjár línur þar, Ice, Runner 
og síðan lítið borð sem kallast The 
Little Friend,“ segir Kasper og 
bætir því við að honum líki best 
við hluti sem hafa víðtækt nota-
gildi. „Þegar ég hanna hluti þá 
hugsa ég fyrst og fremst um hvað 
vantar á markaðinn áður en ég 

spái í fagurfræðilegt gildi. Mér 
finnst mikilvægt að greina verk-
efnið fyrirfram og kanna hvað það 
er sem vantar á markaðinn,“ segir 
hann en síðan sest hann niður með 
upplýsingarnar og hannar hlutina 
út frá þeim. „Fagurfræðina hugsa 
ég svo út í eftir á en hún kemur 
stundum af sjálfu sér þegar hlut-
urinn er tilbúinn,“ segir Kasper 
og nefnir sem dæmi The Little 
Friend, en það er lítið kringlótt 
borð með stillanlegri hæð sem 
eykur mjög notagildi þess.

Spurður um uppáhaldshönnuði 
sína segir Kasper: „Þegar ég 
var að velta fyrir mér að fara í 
hönnunarnámið á sínum tíma þá 
skoðaði ég vel það sem þekktir 
danskir hönnuðir voru að gera,“ 
segir hann og nefnir sem dæmi 
hönnuðina Arne Jacobsen og 
Poul Kjærholm. „Eins er ég mjög 
hrifinn af handverki húsgagna-
smiðsins Hans J. Wegner.“

Næsta verkefni Kaspers er að 
ljúka við hönnun á lampalínu fyrir 
danska fyrirtækið Light Years. 

„Það er verkefni sem ég hef unnið 
ásamt félaga mínum, Thomas 
Sigsgaard, arkitekt. Við höfum 
unnið að þessu verkefni í þrjú ár 
og það á að vera tilbúið fyrir hina 
árlegu húsgagnasýningu í Stokk-
hólmi í febrúar, þannig að við 
erum mjög spenntir fyrir því,“ 
segir Kasper sem einnig er með 
annað verkefni í bígerð fyrir stórt 
fyrirtæki með skrifstofuhúsgögn 
í Danmörku. 

Kasper þekkir nokkuð til ís-
lenskrar hönnunar enda var hann 
í bekk með Erlu Ásgeirsdóttur í 
hönnunarskólanum í Danmörku 
og er mjög hrifinn af verkum 
hennar. 

Kasper segist mjög ánægður 
með að vera hér á Íslandi og 
hlakkar til að eyða helginni hér 
og kanna landið. „Ég fer heim á 
morgun en í dag ætla ég að fara 
Gullna hringinn og hlakka mikið 
til þess. Það er alveg öruggt að 
ég á eftir að koma hingað aftur,“ 
segir hönnuðurinn Kasper Salto.

sigridurh@frettabladid.is

Notagildi ofar fagurfræði
 Danski hönnuðurinn Kasper Salto verður hér á landi um helgina en hann kom til Íslands 

til að vera viðstaddur opnun nýrrar hæðar í Epal í Skeifunni. Sjálfur hannaði hann línuna 
Ice sem fæst í Epal auk borðs sem kallast The Little Friend.

Danski hönnuðurinn Kasper Salto situr hér á stól sem hann sjálfur hannaði og er úr Ice-línunni sem fæst í Epal. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

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

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

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Swopper
vinnustóllinn
• Bylting fyrir bakið
• Styrkir magavöðvana
• Frelsi í hreyfingum
• Ánægja við leik og störf
• Fæst í ýmsum litum

www.eirberg.is

 FRUMLEGUR LAMPI 
LJósþráðatækni var notuð til 
að búa til þennan sérstæða 
lampa. Hönnunarfyrirtækið 
Refer+Staer hannaði lamp-
ann en fyrirtækið er danskt og 
hefur sérhæft sig í framleiðslu 
ljósa. Stefna fyrirtækisins er 
að hanna ljós sem sameina 
íburðarmikið útlit og einfalda 
skandinavíska nálgun. 

lýsing hönnun
ENDURNÝTT LÝSING 
Franska hönnuðinum Catherine 
Videlaine er annt um umhverfi 
sitt, reyndar hvað sem fyrir verður; 
myndavélar, ryksugur, 
straujárn eða gamlar 
eldavélar. Öllu þessu 
breytir hún í fallega 
lampa. Sjáið nánar á 
www.videlaine.com.

 3. NÓVEMBER 2007  LAUGARDAGUR





hús&heimili

5

6

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

„Elsti hluturinn í mínum fórum, sem mér þykir mjög vænt 
um, er mynd sem var alltaf uppi á vegg hjá ömmu minni 
á Holtsgötu,“ segir tónlistarmaðurinn Guðmundur Jóns-
son sem ferðast um landið þessa dagana til að kynna nýju 
plötuna sína, Fuður.

„Ég var mikið hjá ömmu minni á Holtsgötunni á sumrin 
og alveg þangað til hún dó fyrir nokkrum árum. Mynd-
in hefur mjög tilfinningalegt gildi fyrir mig þar sem þetta 
var það eina sem ég fékk í arf frá henni,“ segir Guðmund-
ur en myndin var máluð árið 1921 af Reinh. Christiansen. 
„Á myndinni er þjóðssöngurinn teiknaður upp auk höfunda 
hans, Matthíasi Jochumssyni og Sveinbirni Sveinbjörns-
syni.“

Guðmundur segir myndina augljóslega málaða af miklu 
þjóðernisstolti sem mikið var af á tíma millistríðsáranna og 
skipar hún heiðursess í stofunni hjá tónlistarmanninum.

- sig

Mynd úr safni ömmu

1. Falleg gestabók eftir Guðgeir Ásgeirs-
son með kápu úr íslenskri ull. Tilvalið að 
hafa hana á skenknum eða þar sem gestir og 
gangandi eiga leið um. 7.590 krónur.

2. Lopakarlarnir eftir Auði Gísladótt-
ur eru sívinsælir og gaman 
er að raða þeim í 
gluggakistuna.
7.995 krónur.

3. Þjóðlegir 
inniskór sóma

sér vel á hvaða ís-
lensku heimili sem 
er. Hönnun Garún Garún. 
Kosta 2.380 krónur.

4. Ómissandi 
á hvert heimili.
Það gerir spilamennskuna 
skemmtilegri ef á spilunum eru 
áhugaverðar myndir. Trölla-, 

jólasveina- og goðafræðispil 
minna okkur á arfleiðina. 910 

krónur.

5. Íslenskar rúnir
eru sveipaðar 

dulúð. Rúnaspil 
á 2.650 krónur.

6. Handgert 
lamb eftir Guðgeir Ás-

geirsson. 2.500 krónur.

Þjóðlegt á íslensk heimili
 Þó að helstu viðskiptavinir minjagripaversl-

ana séu erlendir ferðamenn þá slæðast Ís-
lendingar stundum þangað inn til að kaupa sér 
eitthvað til að hafa á eigin heimili. Rammagerð-

in er rótgróin minjagripaverslun í Hafnarstrætinu 
og þar kennir ýmissa grasa.

1
4

2

Guðmundur Jónsson tónlistarmaður heldur á mynd með þjóðsöng 
Íslands sem hann fékk í arf frá ömmu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

3

gamlar gersemar
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HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



HÚSNÆÐI

ATVINNA

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



TILKYNNINGAR

ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  

HEFUR ÞÚ TEKIÐ ÁKVÖRÐUN !

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Snorri Sigurfinnsson
Sölufulltrúi
864 8090

ss@remax.is

Þórunn Eiðsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja-, og skipasali

864 8090

KRÖFTUGT, MARKVISST
SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

eða sendið póst ss@remax.is

Hringið í síma

METUM EIGN ÞÍNA FRÍTT ÁN SKULDBINDINGA

Stóra eða litla – einbýli – íbúð – sumarhús – lóð

ÆTLAR ÞÚ AÐ SELJA FASTEIGNINA ?

Hraunbær 37 og 41
810 Hveragerði
FRÁBÆRT VERÐ

Stærð: 143,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Mjög  falleg  143,3fm  endaraðhús  með  innbyggðum  25fm  bílskúr  á  einni  hæð.   Eignin  skilast  fullbúin  að
innan  fyrir  utan  gólfefni.   Lóð  grófjöfnuð.  Nánari  lýsing:  Húsin  skiptast  í  anddyri,  hol,  2  rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr.  Húsin skilast fullkláruð að innan
fyrir utan gólfefni. Ekki er búið að velja innréttingar né tæki þannig að möguleiki er fyrir kaupendur að taka
þátt í því. Innveggir eru úr gipsi og verða allir grunnaðir og spartlaðir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

* * *Bókið skoðun í síma 695 9500* * *

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

695 9500

663 3300

Furuvellir 22
221 Hafnarfjörður
Einbýlishús á einni hæð m/bílskúr

Stærð: 218,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000

REMAX LIND kynnir  gott  einbýlishús á  einni  hæð með bílskúr  á  völlunum í  Hafnarfirði.  Eignin  skilast  fullbúin  að
utan,  steinað  og  tilbúin  til  tréverks  að  innan.  Lóðin  afhendist  grófjöfnuð.  Samkvæmt  teikningu  skiptist  eignin  í:
Anddyri  þar  sem  innan  gengt  er  í  bílskúr  og  forstofu.   Gestasalerni.  Gott  hjónaherbergi,  þrjú  barnaherbergi,
baðberbergi,  geymslu  og þvottahús.  Stofa  og  eldhús  eru  í  sama rými  með útgengi  út  í  garð.  Góð lofthæð er  í
húsinu.  Geymslan  er  með  góðum  glugga  og  væri  hugsanlega  hægt  að  nota  þetta  rými  sem  herbergi
(vinnuherbergi).  Húsið er tilbúið til afhendingar eða eftir nánara samkomulagi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S: 699-5008 

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

699 5008
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Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinuBesta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
Lækjarmelur - 116 Rvk
Um er að ræða 3923 fm stálgrindarhús sem skipt er uppí 30 bil sem eru frá 122,1 fm. til 131,2 fm. hvert og eitt með sér iðnaðar- og
gönguhurð. Grunnflötur er 3000 fm og milliloft 923 fm. Húsinu er skilað tilbúnu til notkunar. Eignin er staðsett í hverfi sem er skipulagt
sem eitt af stærri iðnaðarhverfum Reykjavíkur. Heildarverð 550.000.000. Afhending í júní 2008. Traustur byggingaraðili.

Allar nánari upplýsingar veita Þórarinn sími 840 2277 eða Sigurður sími 896 2312

Fermetraverð 140 þús tilbúið til notkunarFermetraverð 140 þús tilbúið til notkunar

LIND S: 896 2312
Bæjarlind 12 – 201 Kópavogi 

ÞÓRARINN JÓNSSON hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Laugavegur 85
101 Reykjavík

Fallegar hæðir í miðbænum

Stærð: 87-100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 44-.45,.500.000

SÉRLEGA   GLÆSILEGAR   ÍBÚÐIR   Í  NÝJU  HÚSI  Í  HJARTA  BORGARINNAR
---    SJÓN  ER  SÖGU  RÍKARI      --       KÍKTU  Í  HEIMSÓKN  Í  DAG       ---
Sérlega  glæsilegar  3ja  herbergja  íbúðir  í  nýju,  6  íbúða,  húsi  við  laugaveg  þar
sem  að  ekkert  hefur  verið  til  sparað  varðandi  val  á  efni  og  hönnun.  Íbúðirnar
skilast  fullbúnar  með  fallegum  gólfefnum  og  glæsilegum  innréttingum.  Tæki  í
eldhúsi  frá  Miele,  sérlega  glæsilegir  háfar,   háglans  innréttingar  og  granít  á
borðum eldhúss.Ískápur og uppþvottavél fylgja. Hátt til  lofts í  öllum íbúðum og
allar  hurðir  sérsmíðaðar  í  yfirstærð.   Mjög  rúmgóðar  geymslur  með  tengi  fyrir
þvottavél í hverri geymslu fyrir sig.   Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta
er  í  húsinu.  Þakíbúðirnar  eru  með  tvennum  svölum  og  glæsilegu  útsýni.  HÉR
ÞARF  EKKERT  AÐ  GERA  NEMA  AÐ  FLYTJA  INN.  Frekari  upplýsingar  á
heimasíðu  fyrirtækisins  WWW.IBYGGD.COM   Einstakt  tækifæri  í  hjarta
borgarinnar.  OPIÐ HÚS Í DAG Á LÖNGUM LAUGARDEGI Á LAUGAVEGINUM.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

tas@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag laugardag frá kl 15:00-16:00

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

822 8283

692 3344



og þessi París Hilton – vinkona 
hennar þarna hinnar. Hún er ekki 
einu sinni leikkona eða neitt slíkt.
Logi: Já, en hún hefur samt gert 
þrjár seríur af afar vinsælum sjón-
varpsþætti, The Simple Life.
Steingrímur: Já, ég skil. Ég hélt 
hún væri bara hótelerfingi. 
Logi: En svo gerist eitthvað og allt 
sem hún gerir verður það sem eftir 
lifir alveg rosalega fréttnæmt. 
Steingrímur: Ég hugsa að þetta 
byrji þannig að viðkomandi er 
veikur fyrir athyglinni og gefur 
færi á sér. En svo er ekki svo auð-
velt að stjórna því þegar mynda-
vélarnar eru farnar að hundelta 
þig.

Logi: En værum við sendir heim til 
Britney Spears til að hjálpa henni 
myndi ég kenna henni að taka 
slátur. 
Steingrímur: Ég veit ekki hvort við 
myndum ná einhverju sambandi 
við hana. Hún og fleiri í þessari 
stöðu virðast vera að leita að sjálf-
um sér og vita ekkert hvað þau 
vilja. Ég myndi bara ráðleggja 
henni að lifa í rólegheitum og spá í 
það hvort hún sé ánægð með lífið 
eins og það er í stað þess að berast 
áfram með straumnum, meðvit-
undarlaus og óhugsandi. 
Logi: Svo finnst mér að fólk eigi að 
fara varlega í að stimpla annað 
fólk heimskt eða vitlaust, út frá 
einhverjum slúðurfréttum.

Værir þú settur í hlutverk spyrils í 
sjónvarpssal, Steingrímur, og ættir 
að skapa þar vinsælasta þátt árs-
ins, hvaða þrjá einstaklinga 

myndir þú fá til þín í salinn? Ef þú, 
Logi, yrðir settur í framboð fyrir 
Vinstri græn, hvaða málefni 
myndir þú setja efst á oddinn og 
hvaða þekkta einstakling (sem er í 
dag ekki skráður í flokkinn) 
myndir þú fá með þér á lista?
Steingrímur: Þú segir nokkuð. 
Þeir yrðu að vera skemmtilegir.
Ég gæti þá vel hugsað mér að fá 
Diddú. Hún er svo kát og einlæg 
og lætur bara vaða. Þá er komin 
ein hress. Ef ég tæki einn úr 
pólitíkinni myndi ég fá Guðna 
Ágústs enda er hann eins og Diddú 
með það að vera alltaf hann 
sjálfur. Svo eru þeir allir dánir 
sem mér detta í hug. Jú, kannski 
ég myndi bara taka frænda minn, 
Angantý Einarsson. Hann er 
góður sögumaður, fyndinn og 
skemmtilegur. 
Logi: Ef ég færi á lista Vinstri 
grænna myndi ég fara alla leið 
með áfengissöluna. Það yrði bara 

ein áfengisverslun og hún yrði á 
Esjunni, opin í hádeginu, þriðja 
hvern þriðjudag.
Steingrímur: Hahaha!
Logi: Nei, ég segi svona – ég vil fá 
bjór í búðir. Fyndist það ágætt. En 
ef ég ætla að tala af alvöru þá held 
ég að ég myndi reyna að vinna að 
málefnum öryrkja þannig að allir 
gætu haft það skikkanlegt. Á list-
ann myndi ég svo fá Davíð Odds-
son með mér. Ég held honum leið-
ist.

Að lokum. Ef þið mættuð bæta 
spurningu inn í viðtalið, handa 
hvor öðrum, hver yrði spurningin 
og hvert yrði svarið?
Logi: Já. Sæll... segi ég nú bara. 
Ég spyr þig Steingrímur – hvaða 
stjórnmálamann finnst þér að ég 
ætti að fá í þáttinn til mín? 
Steingrímur: Hvað með aldurs-
forseta Alþingis, Jóhönnu 
Sigurðardóttur? Hennar tími kom 

aftur og hún hefur sýnt ótrúlega 
seiglu og úthald og á þetta vel 
skilið. Hún getur verið mjög 
skemmtileg. Þá spyr ég Loga: 
Heldurðu að þú sért ekki bara til í 
að fara í pólitík – er þetta ekki 
orðið gott hjá þér í fréttamennsk-
unni?
Logi: Ég fæ þessa spurningu 
reglulega. En ég tel mig ekki hafa 
komið mér upp nógu góðu setti af 
pólitískum skoðunum. Ég hef 
ákveðnar skoðanir á hlutunum en 
ég veit ekki hvernig ég myndi 
passa innan einhvers ramma. Ég 
hef líka verið spurður hvort ég 
ætli ekki að bjóða mig fram til 
forseta. Ég held að það sé álíka 
gáfulegt.
Steingrímur: Ég tek þessi rök þín 
gild en ég finn nú samt áhugann. 
Og það hefur úrslitaáhrifin. Við 
höfum ekkert að gera við fólk 
sem kemur hálfsofandi inn á 
þing.

ahár
r viss um að Steingrímur eigi 
lexandersdóttir hitti félagana 

Gildir til 7. nóvember eða á meðan birgðir endast.
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Í
kjallara Krabbameinsfélagsins reka 
þær Jórunn Erla Eyfjörð, prófessor 
við læknadeild Háskóla Íslands, og 
Helga Ögmundsdóttir metnaðarfulla 
rannsóknarstofu. Rannsóknarstofa 
Háskóla Íslands og Krabbameinsfé-

lags Íslands í sameinda- og frumulíffræði 
verður tvítug á næsta ári. 

Jórunn hefur helgað starf sitt grunnrann-
sóknum á brjóstakrabbameini. Hún hefur 
augljósan áhuga á viðfangsefni sínu og lýsir 
með aðdáun rannsóknum nemenda sinna. 

Þar sem blaðamaður þekkir til áhuga-
samra fræðimanna ákveður hann að byrja 
viðtalið á heimavelli.

Hvernig er rannsóknarstofa sem þessi 
rekin?

„Við sækjum um styrki í styrktarsjóði, 
bæði hjá íslenskum og erlendum, meðal ann-
ars hjá Rannís og Háskólasjóði Eimskipafé-
lagsins. Við tökum líka þátt í erlendum verk-
efnum,“ svarar Jórunn.

Líkt og aðrar vísindamenn reiða Jórunn 
og nemendur hennar sig á styrki fyrir 
hverja rannsókn. Framlög einstaklinga eru 
af skornum skammti en nýlega barst þeim 
þó veglegur styrkur frá vöskum gönguhópi, 
Göngum saman, sem  nemur samtals þrem-
ur milljónum.

„Erlendis er mun meira um styrki frá ein-
staklingum til rannsóknastarfs heldur en 
tíðkast hér. Jafnvel heilu stofnanirnar eru 
reknar með styrkjum frá ríkum einstakling-
um,“ segir Jórunn. 

Tengist það ekki skattlagningu líka?
„Jú, það þarf að breyta skattalöggjöfinni á 

Íslandi – þetta verður greinilega mjög alvar-
leg grein, segir Jórunn Erla og skellir upp úr 
en verður svo jafnskjótt alvarleg. „Það er 
ýmislegt sem þarf að breyta. Í Kanada var 
útbúið kerfi svo vísindamennirnir þurfi ekki 
sjálfir að leita að peningum. Okkur hefur 
gengið nokkuð vel að afla styrkja en þetta er 
hálfgerður bútasaumur.“

En Krabbameinsfélagið sjálft?
„Það rak þessa rannsóknarstofu til ársloka 

2006 og var þá stærsti rekstraraðilinn, en 
hún var rekin á styrkjum samt sem áður. 
Þeir gáfu ákveðinn stuðning. Þannig að það 
hefur breyst.“ 

„Svo má ekki gleyma að ýmsir minni 
styrkir koma úr minningarsjóðum,“ skýtur 
Sigríður Klara inn.

„Já, það má minnast á styrkinn úr minn-
ingarsjóði Margrétar Björgúlfsdóttur, það 
er styrkur sem skiptir máli,“ segir Jórunn, 
en bendir á að aðstoðin er ekki aðeins fjár-
hagsleg heldur eigi rannsóknarstofan í góðu 
samstarfi við aðila á borð við Krabbameins-
skrá Krabbameinsfélagsins og meinafræði-
stofnun Landspítalans. 

Sigríður Klara tekur að sér að útskýra málið. 
„Eining eins og þessi er mjög háð styrkjum 
því yfirleitt eru það bara prófessorarnir sem 
eru á föstum launum. Við sem vinnum að 
rannsóknum í masters- eða doktorsnámi 
erum háð því að fá þessa styrki til að fá fram-
færslu.“

„Nú á að fara að setja meiri peninga í 
nýdoktorastöður svo hægt sé að styðja færa 
vísindamenn til að stunda rannsóknir,“ segir 
Jórunn. „Það er í raun ekki hægt að gera 
þetta öðruvísi. Ég ætlast til meira af þeim en 

kannski góðu hófi gegnir, það er að segja, ég 
ætlast til þess að þau vinni sjálfstæðar held-
ur en kannski tíðkast annars staðar.“

Skiptir þetta ekki líka máli fyrir framþró-
un rannsókna á Íslandi?

„Algjörlega,“ samsinnir Sigríður Klara. 
„Háskóli Íslands vill verða meðal hundrað 
bestu háskóla í heimi og til þess þarf að 
byggja upp vísindasamfélagið og meðal ann-
ars störf nýdoktora því þeir afkasta venju-
lega mestu.“ 

Þetta er ákveðin þekking og æfing og fólk 
þarf að halda sér heitu er það ekki?

„Jú, þetta dettur alveg niður,“ segir Jór-
unn Erla. „Það er það sem gerist í mörgum 

fögum vegna eftirspurnar eftir fólki í vinnu 
og svo er kaupið í vísindum náttúrulega ekki 
gott. Það er því orðið spurning hvernig 
maður getur látið þetta ganga.“ 

Sigríður Klara segir það á hinn bóginn 
vera mjög skemmtilegt að vinna að vísind-
um. „Sérstaklega í umhverfi Háskóla Íslands 
því við getum haft mikið frumkvæði að því 
sem við gerum og hvernig við gerum hlut-
ina. Við getum rannsakað það sem okkur 
þykir vera mest spennandi. Við eru háð því 
að rannsóknarhugmynd okkar fái styrki og 

sé metin, en við getum nokkurn veginn stýrt 
þessu sjálf.“

„Við erum náttúrulega algjörlega háð því að 
við skilum árangri,“ segir Jórunn með 
áherslu. „Þetta er mjög árangurstengt. Kraf-
an um að birta greinar í viðurkenndum tíma-
ritum er orðin mikið ákveðnari, eins hún ætti 
auðvitað að vera. Við þurfum að sýna fram á 
að við séum að gera góðar rannsóknir og 
birtar greinar er sá mælikvarði sem við 
notum.“

En stuðla greinarnar ekki að betri rann-
sóknum?

„Þannig ganga vísindi fyrir sig og það er 
nauðsynlegt að komast inn í það alveg strax. 
Mér þykir mjög mikilvægt að meistaranem-
ar séu þegar komnir í rannsóknir sem eru 
birtingarhæfar og niðurstöður fáist. Linda 
til dæmis hefur nú birt nokkrar,“ segir Jór-
unn og blikkar Lindu sem stendur gegnt 
henni við hátt borð inni á rannsóknarstof-
unni og verður eilítið vandræðaleg þegar 
athyglin beinist að henni. 

„Það er líka mikilvægt að halda í fært fólk 
sem búið er að þjálfa upp,“ bætir Sigríður 
Klara hughreystandi við. „Ef fólk fer strax 
þá tapast ákveðin reynsla og þekking. Linda 
er núna komin í þjálfun við að skrifa greinar 
og vinna rannsóknir. Ef hún hættir í dag 
stendur eftir verkefni sem við hin þekkjum 
ekki eins vel.“

Blaðamaður ákveður að svo búnu að henda 
sér í djúpu laugina.

Hvað eru þið svo að rannsaka?
„Við erum fyrst og fremst að rannsaka 

brjóstakrabbamein,“ segir Sigríður Klara. 
„Já, þótt við höfum verið að leggja meiri 

áherslu en áður á blöðruhálskirtilskrabba-
mein,“ bætir Ólafur við.

Af hverju er það?
„Ja, við þurfum fyrst aðeins að skýra frá 

forsögunni,“ segir Sigríður Klara og setur 
sig í stellingar. „Ef við tökum brjóstakrabba-
mein, þá má tíunda hver kona búast við því 
að fá brjóstakrabbamein. Aðaláhersla okkar 
er á ættlæg brjóstakrabbamein. Ættlægnin 
er að hluta til vegna erfðaþátta og tengjast 
svonefndum BRCA1-geni og BRCA2-geni, 
sem eru þekktar arfgengar stökkbreytingar 
hér á Íslandi,“ útskýrir hún. Af þeim sem 
greinast með brjóstakrabbamein eru um sex 

til sjö prósent með arfgenga stökkbreytingu 
í þessum genum og þær konur sem bera 
þessa stökkbreytingu eru í mun meiri áhættu 
heldur en aðrar konur.

„Nú er verið að þróa lyfjahindra sem gætu 
samkvæmt mínum niðurstöðum hentað 
konum sem bera þessa BRCA2-stökkbreyt-
ingu og fá brjóstakrabbamein. Það er enn 
verið að prófa þetta lyf og verkefni Lindu er 
að prófa það á brjóstafrumulínur sem bera 
BRCA2-stökkbreytinguna.“

Hvernig hefur það gengið?
„Það er munur á þessum línum og það er 

eins og þær svari betur hindranum heldur en 
línurnar sem hafa ekki þessa stökkbreyt-
ingu,“ svarar Linda Viðarsdóttir masters-
nemi.

„Við höfum mikla trú á þessu lyfi sem von-
andi kemur einhvern tíma á markað til með-
ferðar á þessum sjúklingum,“ segir Sigríður 
Klara og kippir blaðamanni aftur inn í raun-
veruleikann. Brjóstakrabbamein hefur áhrif 
á líf fjölda kvenna ár hvert.

„Það er tiltölulega lítill hópur sem mun 
hafa gagn af þessu, en þeir sem fá þá gerð af 
brjóstaæxli sem ég er að kanna gætu haft 
gagn af. Í dag eru engin sértæk meðferðar-
úrræði fyrir þann hóp. Það er voða lítið hægt 
að gera annað en að beita krabbameinslyfja-
meðferð sem er drastísk aðför að líkaman-
um,“ segir Ólafur, sem notið hefur aðstoðar 
Nimblegen Systems á Íslandi við tæknilega 
framkvæmd rannsókna sinna.

„En BRCA2 getur líka haft áhrif á önnur 
krabbamein,“ bendir Linda á. „Við erum þá 
jafnvel að hugsa hindrann fyrir aðra ein-
staklinga, eins og þá sem fá blöðruhálskirtil-
skrabbamein.“

Haldið þið að meðferðarúrræðin verði skil-
virkari og betri í framtíðinni?

„Það er verið að sníða meðferðirnar betur 
að hverjum og einum og komast að uppruna 
krabbameinsins,“ segir Ólafur.

„Reyndar er það þannig að brjóstakrabba-
mein er tiltölulega auðlæknalegt en svona ný 
meðferðarúrræði geta samt haft lykiláhrif á 
að lækna krabbameinið,“ segir Sigríður 
Klara.

„Svo er þetta náttúrlega spurning um 
aukaverkanir. Það skiptir gífurlega miklu 
máli að minnka þær,“ segir Jórunn. „Og vera 
ekki að meðhöndla fólk með einhverju sem 
kemur ekki til með að hjálpa neitt. En þetta 
er allt mjög viðkvæmt og vandmeðfarið. Við 
erum að tala um fólk og allir sem eru með 
þennan sjúkdóm vonast eftir nýjum lausn-
um.

Við þurfum að vanda okkur við að gefa 
ekki falskar vonir, en segja samt að það er 
verið að vinna að rannsóknum sem vonandi 
leiða til betri meðferða. Það er mikilvægt að 
trúa því líka, annars værum við nú ekki að 
þessu.“

Það er fátt annað hægt en að dást að hug-
vitinu og hugsjóninni sem leynist í kjallara 
Krabbameinsfélagsins og vona að þar verði  
áfram framkvæmdar rannsóknir sem hjálpa 
munu konum um ókomna framtíð.

Við þurfum að vanda okkur við að gefa ekki 
falskar vonir, en segja samt að það er verið að 
vinna að rannsóknum sem vonandi leiða til 
betri meðferða. Það er mikilvægt að trúa því 
líka, annars værum við nú ekki að þessu.

Mikilvægt að halda í fært fólk
Við lok októbermánaðar, sem tileinkaður var baráttunni við brjóstakrabbamein, ræddi Eva Bjarnadóttir við Jórunni Erlu Ey-
fjörð og masters- og doktorsnema hennar þau Ólaf Andra Stefánsson, Sigríði Klöru Böðvarsdóttur og Lindu Viðarsdóttur,
um rannsóknirnar, árangurinn, vonina og eilífðarmálin, peninga og manneklu, í kjallara Krabbameinsfélagsins. 
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H
alló Hong Kong. 
Hvað er klukkan 
þarna hjá þér?
Hún er eitthvað á 
milli dags og 
nætur. Hljómar 

eins og titill á dægurlagi ekki satt? 
En þetta er alveg satt. Ég er að 
setja upp tískusýningu hérna. 

Ertu búinn að jafna þig á Iceland 
Airwaves? Vá! Já, er rétt að jafna 
mig núna . En ég var ansi hakkaður 
á sunnudeginum. Föstudagurinn 
var skemmtilegastur. Laugardag-
urinn var líka fínn en þá fór ég á 
Kaffibarinn.  En það sem verra var 
er að skrítin stelpa stal veiðihattin-
um mínum. Þetta var gamall hattur 
sem ég fann þegar við vorum á tón-
leikaferð um Kanada. Það stendur 
SNAP ON á hattinum. Ef þið sjáið 

stelpu með SNAP ON-hatt gætuð 
þið beðið hana að skila honum? 

Hversu lengi hefurðu spilað á 
trommur með Trentemøller og 
hvernig kom það til? Ég hef þekkt 
gítarleikarann hans í fimmtán ár, 
við vorum í hljómsveit saman. En 
ég spilaði á plötu Trentemøllers 
„The Last Resort“ og hef spilað 
með honum „live“ í tæp þrjú ár. 

Þú ert listamaður, tónlistarmaður 
og fatahönnuður og þekktastur fyrir 
það síðarnefnda. Hvernig blandar 
þú þessu saman og ef þú yrðir að 
velja eitt hvað myndirðu velja?
Þetta er eins og ávaxtakokkteill. 
Hann væri frekar leiðigjarn ef 
hann væri bara úr banönum en 
bragðbetri ef þú bætir smá kíví 
eða jarðarberjum út í. Reyndar hef 

ég spilað á trommur síðan ég var 
tíu ára þannig að hljóðfæraleikur 
er fyrir mér jafn sjálfsagður hlut-
ur og að ganga. Ég vil ekki velja 
eitt. Ég er góður svona. 

En þú varst í annarri hljómsveit? 
Og ert kannski enn þá? Ég er með 
tónlistarverkefni í gangi sem heit-
ir Trommefredag ( trommuföstu-
dagur) ásamt djassleikaranum 
Mikkel Hess. Við spilum bara á 
föstudögum og við ferðumst um 
Kaupmannahöfn frá því klukkan 
sjö á kvöldin og fram á morgun. 
Við fáum bókanir frá fólki sem vill 
að við kíkjum í partí til sín. Til 
dæmis heimsækjum við allt frá 
lesbískum pitsupartíum upp í 
rússnesk afmæli og endum svo 
venjulega á næturklúbbi klukkan 
þrjú að morgni. Þetta er alveg 

ókeypis enda erum við frekar 
lélegir. Ég er líka í listahópi sem 
heitir Powerplant en við erum tut-
tugu samtals – listamenn, kvik-
myndagerðarfólk, götuleikarar, 
sem klæða sig upp og látum eins og 
brjálæðingar á götum úti. 

Hvernig tónlist hlustar þú á? Hefur 
tónlist bein áhrif á hönnun þína?
Ég hlustaði á múm í Reykjavík, 
hún spilaði á eftir okkur. Ég ætlaði 
að hlusta á Bloc Party, Kasper 
Bjørke og Magga Legó en endaði á 
Kaffibarnum að hlusta á Trente-
møller. Þessi Maggi gaur var líka 
að spila á Sirkus kvöldið áður. Hann 
er mjög fínn. Já úllallala ... ég 
hlusta á svo margt. Til dæmis var 
sýningin mín í París, The Fantabul-
ous Bicycle Music Factory algjör-
lega innblásin af tónlist, en það eru 
átta reiðhjól sem spila tónlist þegar 
fyrirsæturnar byrjuðu að hjóla á 
þeim. Algjörlega kaótískt. 

Hefurðu meira frelsi þegar þú skap-
ar list en þegar þú ert að hanna föt?
Nei, ég sé það ekki svoleiðis. Á 
báðum sviðum ertu á endanum að 
skapa einhvern söluvarning. Ef 
maður vill lifa af sköpun sinni þá 
verður maður að búa til eitthvað 
sem einhver kaupir einhvern tíma. 
En þess á milli getur maður svo 
gert eitthvað brjálað. Þetta er allt 
sami hluturinn hvort sem það er 
list, kvikmyndir eða tónlist. 

Danska tískuritið COVER lýsti síð-
ustu línunni þinni sem hinni full-
komnu blöndu af list og tísku. Hvað 
segir þú um það? Segjum sem svo 
að ég skemmti mér konunglega 
með The Fantabulous Bicycle  
Music Factory. Ef maður hættir að 
hafa gaman af hlutunum, þá á 
maður að gefa skít í þá. 

Þegar ég spjallaði við þig á Airwa-
ves var ég dónaleg og sagðist hafa 
haldið að tískuhönnuðir væru yfir-
borðslegir en þú ert einstaklega 
hógvær og jarðbundinn maður. Já, 
þú varst dónaleg! Manstu hverju 
ég svaraði, híhíhí?

Hvernig kemst maður á 
alheimskortið þegar maður er frá 
Danmörku? Hafði Central St. Mart-
ins skólinn í London mikil inn áhrif 
á frama þinn? Já, ég eiginlega 
„meikaði“ það öfugt, byrjaði á erf-

iða endanum. Það er einfalt að 
meika það í Danmörku. En mér 
fannst mikilvægt að fá alþjóðlegt 
sjónarhorn í CSM áður en ég flutti 
aftur heim til Kaupmannahafnar. 

Hvaðan færðu allar þessar hug-
myndir? Síðasta lína minnti á súr-
realíska blöndu af afrískum 
munstrum og jafnvel stillimyndinni 
í sjónvarpinu þegar dagskránni er 
lokið? Já, þessi innsetning er svona 
blanda af frumhljóðum, náttúru-
legri orku, fyrirsætur sem verða 
leikarar, kaos og litir. Við endur-
tökum leikinn á laugardaginn á 
Spáni í Santiago di Compostela) og 
vinkona þín Diane Pernet verður 
líka þarna … hugmyndir bara 
dúkka upp, aðallega þegar ég er 
aleinn eða liggjandi. 

Þú spilar körfubolta! Hvað gerir þú 
fleira til að slappa af? Já, ég er 
svona hávaxinn Snoopy-gaur og 
spila með Copenhagen Crocodiles. 
Ég spila líka hokkí með vinum 
mínum í Nansensgade Kulturhuset. 
Ég bjó við Nansensgade í nokkur 
ár, ójá, það er frábær gata. 

Myndirðu einhvern tímann vilja 
flytja til Parísar til þess að vera í 
hjarta tískunnar? Nei, nei, ekki til 
Parísar. Það er nóg fyrir mig að 
fara þangað fjórum sinnum á ári. 

Dönsk hönnun er virkilega að slá í 
gegn á heimsvísu og þið voruð með 
frábæra tískuviku í haust. Hvað 
finnst þér um íslenska tísku?
Ég þekki villta hrafninn - Raven 
(Hrafnhildi Hólmgeirsdóttur) og 
systur hennar. Og draumateymið 
Belleville, Önnu og Bjarna. Og ég  
sel hönnun mína í tipp topp dínamó-
ljósunum KronKron. Og ég reynd-
ar lagði inn pöntun í Reykjavík 
fyrir Henrik Vibskov Store hjá 
íslenskri stúlku, bíddu, hún er enn í 
skóla og heitir Hlín Reykdal. Ég sá 
hálsklúta og fiðrildi eftir hana í 
Belleville. Þurfum að koma svona 
hlutum út í hinn stóra heim ekki 
satt? Hoppla!

En þinn eigin stíll? Hvernig mynd-
irðu lýsa honum?  Gengurðu bara í 
eigin hönnun? Ég blanda bara 
saman alls konar hlutum. Held ég 
sé með góða blöndu. Ég kaupi fullt 
af notuðum fötum. Þess vegna var 
þetta sérstaklega sorglegt þegar 
stelpan stal hattinum mínum. 

Hvort finnst þér skemmtilegra að 
hanna föt fyrir karlmenn eða 
konur? Ég fíla karlmannsföt. 
Ertu með einhver góð ráð handa 
ungum hönnuðum sem stefna hátt? 
Ég er vanur að segja við nemendur 
mína að þeir ættu aldrei að fara út 
í tískubransann nema þeir hafi 
virkilegan, brennandi áhuga á því. 
Þetta er bilaður heimur. Það er ein-
faldara og vinalegra að vera í tón-
listarbransanum. Fyrstu fimm árin 
í tískuheiminum eru skelfilega, 
skelfilega erfið. 

Hvað ertu að bauka næstu mán-
uði? Trentemøller hættir að túra 
um heiminn 5. desember og þá ætla 
ég að taka því rólega og hafa það 
kósí í svona viku. En Henrik Vibs-
kov, hinn skapandi Snoopy ætlar að 
fara til Spánar í næstu viku, og 
gleymum svo ekki jólunum. Svo 
kemur ný lína í París í janúar, lista-
sýning í Vín árið 2008 og svo er ég 
í leyniverkefni fyrir bandarískt 
fyrirtæki. Og svo örugglega fullt 
annað sem ég man ekki í augna-
blikinu, en þetta er alveg nóg, ekki 
satt?

Eitthvað sem þú vilt segja mér að 
lokum? Já, þið Íslendingar ættuð 
alltaf að fylgja eigin sannfæringu 
og halda áfram að gera það sem þið 
eruð að gera, þá verður alltaf allt í 
lagi að eilífu. 

Ég er vanur að segja við nemend-
ur mína að þeir ættu aldrei að 
fara út í tískubransann nema þeir 
hafi virkilegan, brennandi áhuga 
á því. Þetta er bilaður heimur.

Auglýsir eftir 
týndum hatti 
Ofurhönnuðurinn Henrik Vibskov er með mörg járn í eldinum. Hann spil-
aði nýverið á  Iceland Airwaves með Trentemøller og er auk þess í tveimur 
öðrum hljómsveitum. Hann hefur stýrt merkinu Henrik Vibskov frá árinu 
2001 og selur fatnað sinn í hátískuverslunum um heim allan og þar að auki 
Henrik Vibskov Store í Kaupmannahöfn. Anna Margrét Björnsson spjallaði 
við þennan geðþekka Dana þegar hann var nýlentur í Hong Kong ferskur 
frá Íslandsförinni.





Hver voru morgunverkin?
Kenndi dans í Öldutúnsskóla.

Eftirlætismánuður ársins og af 
hverju?

Maí. Því þá eru lokasýningar 
nemenda minna og þá sést afrakst-
ur kennslu vetrarins og sumarfrí-
ið er fram undan.

Ef þú yrðir að vera einhver önnur 
fræg manneskja í einn dag, hver 
myndirðu vilja vera og af hverju? 

Ég myndi vilja vera Vigdís Finn-
bogadóttir, fyrrverandi forseti 
Íslands, þar sem ég hef alltaf 
metið hana og störf hennar mik-
ils.

Mér líkar fólk sem er... 
...lifandi og skemmtilegt.

Trúir þú á drauma? Hvaða tákn 
birtist þér oftast í draumi?

Já, ég trúi á drauma. Mig dreym-
ir mikið dána ástvini. Trúi því að 
það sé fyrir góðu.

Hver er þín mesta nautn? 
Að hlusta á góða tónlist við 

kertaljós í návist góðra vina.

Ef þú ættir að framleiða tannkrem 
með einhverju nýju bragði, hvaða 
bragð myndirðu velja? 

Hmm... Ætli það yrði þá ekki 
með jarðarberjabragði!

Ef þú yrðir send í tímavél eitt-
hvert og látin dúsa þar í viku, 

hvaða tíma myndirðu velja þér? 
Ég myndi gjarna vilja fara aftur 

til tíma Jesú Krists. Hefði ekkert 
á móti því að fá að hitta hann í 
eigin persónu og ræða við hann 
um lífið og tilveruna.

Hvaða freistingu áttu bágt með að 
standast?

Valencia-súkkulaði með rommi 
og rúsínum.

Þú festist í lyftu í sólarhring: 
Hvaða fimm hluti viltu hafa í 
handtöskunni?

Gsm-síma, vatn, teppi, góða bók 
og auðvitað Valencia-súkkulaði 
með rommi og rúsínum.

Hvað gerirðu þegar þú ert and-
vaka?

Sný mér í rúminu og hugsa um 
eitthvað fallegt, eins og barna-
börnin mín tvö.

Eftirlætisheimilisverkið?
Eldamennska og að undirbúa 

gott matarboð með fjölskyldu og 
vinum.

Línudans eða moonwalk? 
Línudans.

Þú ert að fara á grímuball og mátt 
fara í hvaða búningi sem er. Í 

hverju ferðu? 
Diskódressi.

Frægasti ættingi þinn? 
Í mínum huga er það örugglega 

Haukur Páll, bróðir minn og 
óperusöngvari í Þýskalandi.

Ef þú yrðir að fylla heimilið af ein-
hverri dýrategund (allavega 20 
stykki) hvaða dýr myndirðu velja 
þér að búa með? 

Ég myndi setja tuttugu fiska í 
fiskabúr.

Ef ég fengi klukkustund með Fred 
Astaire myndi ég...

...kenna honum lambada.

Hvernig stendur íslenski dansinn 
í dag?

Dansinn á í harðri samkeppni 
við aðrar íþróttir og líður fyrir 
litla athygli fjölmiðla.

Hver er eftirlætisdansinn þinn?
Rúmba.

Og að lokum – draumadansfélag-
inn?

Donnie Burns, margfaldur 
heimsmeistari í latindönsum, og 
ekki yrði það nú leiðinlegt að taka 
rúmbu með Brad Pitt.

Myndi vilja dansa 
rúmbu með Brad Pitt
Auður Haraldsdóttir er ein okkar helstu dansgúrúa Íslands og verður í dag önnum kafin við að halda 
utan um Lottó Open-danskeppnina í Íþróttahúsi Hafnarfjarðar. Alþjóðlegur blær verður yfir keppn-
inni eins og undanfarin ár þar sem erlend danspör og dómarar sækja keppnina. Auður var tekin í 
Þriðju gráðu yfirheyrslu helgarinnar. 
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Það hætti að rigna í birtingu um 
morguninn og landið kom bælt og 
vott undan storminum og myrkrinu 
og stutt í frost og hann bjóst við að 
snjóað hefði í fjöll um nóttina, en 
hann sá það ekki af því þokan 
grúfði sig niður í miðjar hlíðar 
þeirra. Hann var öðru hverju að 
horfa til mannaferða um auðan 
veginn og gljáan af vætunni, og 
yfir að Gilsbakkakoti, þar sem eng-
inn sást á ferli og bæjarhúsin 
hníptu í háargrænu túninu líflaus 
og tómleg fyrir utan reykinn úr 
eldhússtrompinum sem lagðist 
eins og slæða yfir þökin.

Indriði G. Þorsteinsson: Land og 
synir (1963)

Orðtakið merkir að fá að kenna á 
harkalegri framkomu eða viðmóti. 
Miðhluti skipstefnis kallast barð, 
og líkingin dregin af ásiglingu 
skipa. Undarlegt var að heyra í 
útvarpi „að verða undir barðinu á 
einhverjum“ – og virðist þá ruglast 
á no. barð í merkingunni bakki á 
landi, sbr, moldarbarð. 

Fjölbreytt flóra – virðist allt í einu 
orðin málfarstíska. A.m.k. heyrðist 
þetta tvisvar í útvarpi 24. okt. „Fólk 
áttar sig ekki á því hvað það er þýð-
ingarmikið að hafa fjölbreytta 
flóru aldurs á vinnumarkaði,“ 
sagði. Og í annan stað talaði maður 
um „fjölbreytta flóru verðkann-
ana“. Hvort tveggja finnst mér 
fara illa. No. flóra er haft um jurtir 
eða rit um plöntutegundir á til-
teknu svæði, en á hvorki við um 
aldur né verðkannanir.

Oftar en einu sinni hef ég heyrt 
þessum tveimur orðum ruglað 

saman. Þannig sagði fréttamaður 
útvarps í pistli um skógarelda í 
Kalíforníu eitthvað á þá leið að 
hörmulegt væri þegar eignir 
manna hyrfu „í einu vettvangi“.
Vettvangur (kk) merkir stað þar 
sem e-r atburður verður. Vetfang
(hk) merkir hins vegar andrá, and-
artak – og það mun fréttamaðurinn 
hafa ætlað að segja – eða hefði átt 
að segja.

Strandsiglingar við landið –  var 
svo sagt í útvarpi, og fannst mér 
það ámóta nauðsynlegt og að taka 
fram að flugsamgöngur séu í lofti.

Ég hélt að no. lína væri kvenkyns. Í 
heilsíðu auglýsingu í Mbl. 25. okt. 
er hins vegar sagt: BMW 5-línan er 
einstakur í sinni röð… 

Undir fyrirsögninni „Breyttir 
tímar“ segir 25 okt.: „Fyrir rétt ári 
síðan [sic] skrifaði ég þrjá pistla 
hér á tónlistarsíðum Fréttablaðs-
ins um niðurgang íslensks popps.“ 
Ég er ekki mikið fyrir popptónlist 
og fylgist því illa með líðan hennar. 
Ég veit því ekki heldur hvort það 
er vegna breyttra tíma að hún skuli 
komin með niðurgang. Vonandi 
nær hún sér af svo leiðum kvilla.

Ég hef verið beðinn að spyrja hvort 
einhver kannist við höfund þessar-
ar braghendu:

Álfnesingur úti rær og aldrei sefur,
dregur meir en drottinn gefur,
dyggðasnauður maðkanefur.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar:
npn@vortex.is

Það er ekki annað hægt en að velta 
fyrir sér kynslóðunum sem munu 
taka við þessu fjölmennasta landi 
í heimi. Börnin sem eru að alast 
upp í Kína eru einu börnin í heim-
inum sem búa við þau örlög að 
þeim er bannað með lögum að 
eignast systkini. Þau eru fórnar-
lömb þess að stjórnmálamenn 
landsins reyna að stemma stigu 
við fólksfjölgun með svokallaðri 
eins barns reglu, en um 20 milljón 
börn fæðast árlega í Kína. 

Það hefur vakið athygli mína 
hversu afslappaðir foreldrar virð-
ast vera vera hér varðandi öryggi 
barna sinna miðað við íslenskan 
mælikvarða. Hér er mjög algengt 
að sjá börn í fangi foreldra sinna í 
framsætum í bifreiðum, börn eru 
reidd í kerrum aftan á hjólum 
algjörlega án alls öryggisbúnaðar 
og stærri börn sér maður svo 
standa aftan á bögglaberum á hjól-
um foreldra sinna í þeirri brjáluðu 
umferð sem er hér alla daga. 

Það sem kemur manni kannski 
undarlegast fyrir sjónir hérna 
varðandi barnauppeldi er sérstök 
hönnun barnafata, þar eð barna-
buxna. Smábörn ganga hér í 
buxum sem hafa langsum gat eftir 
rassinum og eru þau látin gera 
þarfir sínar þar sem þau eru stödd 
í það skiptið. Foreldrar taka þau í 
fangið og þau er látin pissa og 
kúka næstum því hvar sem er. Það 
þykir ekki sýna mikla umhyggju 
ef foreldrar nota bleiur. Verstar 
eru pappírsbleiurnar því ef þær 
eru notaðar er það merki um að 
foreldrarnir nenni ekki að hugsa 
um börnin sín, taubleiur eru skárri 
en sýna engu síður hirðuleysi for-
eldranna. En frá praktískum sjón-
armiðum má ætla að það yrði ansi 
þung byrði fyrir umhverfi heims-
ins ef allir foreldrarnir hérna not-

uðu pappírsbleiur.
Eins og áður hefur komið fram 

mega kínverk pör aðeins eignast 
eitt barn og þótt efnameira fólk sé 
farið að brjóta þessar reglur og 
greiða í staðinn sektir fyrir að 
eignast fleiri börn eignast flestir 
aðeins eitt barn. Þetta veldur því 
að gamalgrónu venjurnar sem 
ríkja hér um að börn eigi að sjá 
fyrir foreldrum sínum, sérstak-
lega strákarnir, hefur aukið 
áhyggjurnar um framtíð barn-
anna. Áður fyrr voru það mörg 
systkini sem deildu byrðinni en nú 

er það einungis eitt barn sem verð-
ur að sjá fyrir foreldrum sínum 
ásamt sinni eigin fjölskyldu.

Jafnrétti kynjanna hefur farið 
aftur í Kína frá því sem var á 
tímum Maós. Sem dæmi má taka 
að engin kona er í æðstu stjórn 
Kommúnistaflokksins sem ræður 
mestu um málefni landsins. Einn 
af kennurum mínum við háskól-
ann í Peking kom með áhugaverða 
kenningu. Hann telur að áhrif 
kvenna muni aukast til mikilla 
muna í kínverska þjóðfélaginu í 
framtíðinni vegna eins barns regl-
unnar. Ástæðan er sú að drengir 
séu ofverndaðir af foreldrum 
sínum. Þeir fái ekki einu sinni að 
slást lengur því þeir eru foreldr-
um sínum svo dýrmætir. Hins 
vegar séu stúlkur hvattar til dáða 
af foreldrum sínum og verði þær 
því mikið betur í stakk búnar til að 
takast á við lífsbaráttuna en 
drengirnir og þetta muni skila 
stúlkunum valdamiklum stöðum 
þegar til framtíðar er litið. 

99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐ á 
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef 
svarið er Jón: Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið

veglegan pakka

sem inniheldur

20 ára afmælistónleika

Síðan skein sól

sem haldnir voru

í Borgarleikhúsinu

ásamt DVD!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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Stækkanlegt
borðstofuborð
160(248)x100

Verð: 89.000,-

Zen leðurstóll
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu leðri

Verð: 16.500,-

Nýjar vörur
frá Como
Nýjar vörur
frá Como

Ný sending af eikarhúsgögnumNý sending af eikarhúsgögnum

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305x220

Verð: 249.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305x220

Verð: 249.000,-

Romeo leðurtungusófi
Einnig fáanlegur í dökkbrúnu leðri
Stærð: 320x165

Verð: 235.000,-

Romeo leðurtungusófi
Einnig fáanlegur í dökkbrúnu leðri
Stærð: 320x165

Verð: 235.000,-

Sófaborð m/skúffu
Stærð: 130x70

Einnig fáanlegt í stærð: 90x90

Verð: 58.000,-

Sófaborð m/skúffu
Stærð: 130x70

Einnig fáanlegt í stærð: 90x90

Verð: 58.000,-

Vegghengdur skenkur
– hnota/hvítt lakkað
Stærð: 183x42xH:62

Verð:108.000,-

Vegghengdur skenkur
– hnota/hvítt lakkað
Stærð: 183x42xH:62

Verð:108.000,-

Borðstofuborð
– hnota/hvítt lakkað
Stærð: 180x90

Verð:75.000,-

Borðstofuborð
– hnota/hvítt lakkað
Stærð: 180x90

Verð:75.000,-

Borðstofuskenkur
– hnota/hvítt lakkað 

Br:170

Verð: 95.000,-

Borðstofuskenkur
– hnota/hvítt lakkað 

Br:170

Verð: 95.000,-
Piano borðstofuborð
Stærð: 220x100 og 138x138

Verð frá: 79.000,-

Rio stóll
Fáanlegur í svörtum, brúnum, rauður og fjólubláum lit

Verð: 14.800,-

Piano borðstofuborð
Stærð: 220x100 og 138x138

Verð frá: 79.000,-

Rio stóll
Fáanlegur í svörtum, brúnum, rauður og fjólubláum lit

Verð: 14.800,-

Sjónvarpsskenkur
með ljósi – svart gler
Einnig fáanlegur með
sandblásnu gleri
Stærð: 200x50xH: 33(50)

Verð: 89.000,-

Sjónvarpsskenkur
með ljósi – svart gler
Einnig fáanlegur með
sandblásnu gleri
Stærð: 200x50xH: 33(50)

Verð: 89.000,-



Mér brá heldur betur í 
brún um daginn þegar 
ég frétti að búið væri 
að hanna farsíma 
sem hægt er að tala í 
í miðju flugi án þess 
að notkunin hafi áhrif 
á stjórntæki flug-
véla. Hugmyndin er 

svo langt á veg komin 
að ríki innan Evrópusam-
bandsins vinna að því að koma tækn-
inni fyrir í farsímakerfum sínum.

Persónulega finnst mér þessi nýj-
ung algjör skömm og synd þar sem 
ég slappa hvergi betur af en í flug-
vél og þá einmitt ekki síst vegna 
þess að farsímanotkun er bönnuð 
um borð. Hingað til hefur þetta í 
raun verið eini hluti frísins þar sem 

maður fær algjört frí frá streitu-
völdum á borð við farsíma.

Yfirleitt er það nefnilega þannig 
að maður er ekki fyrr lentur en far-
síminn er tekinn upp og hringt í nán-
ustu ættingja til að láta vita að 
maður hafi komist heill á húfi á leið-
arenda. Svo er kannski hringt í ein-
hverja vini, kunningja eða jafnvel 
vinnufélaga til að ganga frá ein-
hverjum lausum endum. Fyrr en 
varir er farinn svo mikill tími í mal í 
GSM-símann að maður hefði allt 
eins getað verið heima hjá sér.

Nei, ég get hreint ekki hugsað þá 
hugsun til enda að taka eigi upp far-
símanotkun í flugvélum. Að geta 
ekki lengur vænst þess að lesa, 
horfa á sjónvarpið, láta hugann 
reika, snæða ljúffengar omelettur 

eða leggja sig án þess að verða fyrir 
óþolandi hávaðamengun af völdum 
hundraða hringitóna. Hver nennir 
annars að eyða þriggja tíma löngu 
flugi með froskalagið glymjandi í 
eyrunum?

Kannski munu flugfélögin sjá 
sér leik á borði einhvern tímann í 
framtíðinni þegar þessi hugmynd 
er fyrir löngu orðin að veruleika 
og hávaðinn svo mikill að hann 
ætlar alla að æra, og þá auglýsa 
sérstök farsímalaus flug. Til 
dæmis flug með farsímalausum 
sætum eða farsímalaus flug með 
sérstökum farsíma-herbergjum. 
Nú, eða bara farsímalaust flug og 
gistingu, þar sem maður kaupir 
sér ekki bara frí heldur almenni-
legan frið. Ég myndi kaupa miða.

Þeir eru komnir aftur með óbærilega 
stemmningu.

DJ Siggi Hlö ogDJ Valli Sport samaná Boogie Nightsá Gauk á Stöng.
Við lofum öllum bestudanslögum síðustu 30 ára.Fæturnir munu ekki stoppa fyrren fram undir morgun.

Fyrstu 500 sem mætafá geisladiskinn í boði Gordons Space.

Allir með 
yfirskegg
fá frítt inn.

Dýrasti upphitunar-plötusnúður
sögunnar,

Kiddi Bigfoot,
hitar upp.

Mættu á BoogieNights með Sigga Hlö og Valla Sportá Gauk á Stöng í kvöld.

Í KVÖLD
Á GAUK Á STÖNGÁ GAUK Á STÖNG
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Það er ekki á hverjum degi 
sem kvennakórinn Vox 
feminae frumflytur verk 
sem er sérstaklega samið 
fyrir kórinn. Það gerist þó í 
dag á tónleikum í Háteigs-
kirkju sem hefjast kl. 17. 
Tónleikarnir, sem bera yf-
irskriftina Mater Dei, verða 
endurteknir á sama tíma á 
morgun. 

Verkið sem um ræðir kallast Stabat 
Mater og er höfundur þess John A. 
Speight. Verkið er skrifað fyrir 
kvennakór, mezzósópran, engla-
horn og strengjakvintett. Að auki 
verða flutt verk eftir Þorkel Sigur-
björnsson, Brahms, Deutschmann, 
Schubert, Rheinberger og Duran-
te.

Margrét Pálmadóttir, stjórnandi 
kórsins og listrænn stjórnandi tón-
leikanna, segir þá hugsaða út frá 
kirkjuárinu. „Draumur minn er að 

láta íslensk tónskáld semja fyrir 
kórinn verk sem ná yfir allt kirkju-
árið. Þessir tónleikar fara fram á 
allraheilagramessu og því eru þeir 
hugsaðir og byggðir upp sem sálu-
messa fyrir sjálfa Maríu guðsmóð-
ur, þá merku konu, en við höfum 
mikið sungið verk sem henni eru 
helguð í gegn um tíðina.“

Tónskáldið John A. Speight 
stjórnar frumflutningi Stabat 
Mater á tónleikunum. Þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem Vox feminae 
syngur verk eftir hann. „John hefur 
reynst okkur mikill heillakálfur. 
Árið 2000 sungum við verk sem 
hann samdi fyrir okkur á árlegri 
kórakeppni sem haldin er í Vatíkan-
inu og hlutum silfurverðlaun fyrir. 
Það var heilmikið afrek, enda voru 
þetta engir smávegiskórar sem við 
vorum að keppa við. En verk eftir 
John hafa passað kórnum með ein-
dæmum vel og við erum afskaplega 
ánægðar með verkið sem við flytj-
um nú um helgina.“

Vox feminae heldur um þessar 
mundir upp á fimmtán ára afmæli 
sitt. Kórinn var stofnaður þegar 

nokkrar konur úr Kvennakór 
Reykjavíkur stofnuðu hópinn í 
kring um áhuga sinn á gamalli kór-
tónlist. Starf kórsins hefur verið 
öflugt allar götur síðan, þó Margrét 
segi hálfgerðan skort á kórverkum 
fyrir kvenraddir. „Ég tel það vera 
lífæð kvennakóra að þær láti semja 
verk sérstaklega fyrir sig. Það er 
ekki til nógu mikið af verkum sem 
eru samin sérstaklega með kvenna-
raddir í huga og úr því þarf að 
bæta. Það höfum við í Vox feminae 
gert oftar en einu sinni og árangur-
inn ávallt verið glæsilegur.“

Tónleikarnir í dag eru þeir fyrstu 
í röðinni af mörgum sem Vox fem-
inae mun standa fyrir á afmælisár-
inu. „Þessir tónleikar marka upp-
hafið á afar metnaðarfullri 
afmælisdagskrá hjá okkur. Við 
ætlum að halda fleiri tónleika til 
þess að fagna þessum tímamótum 
og stefnum að því að ljúka hátíðar-
haldinu á því að halda tónleika með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands,“ segir 
Margrét að lokum.

Sýningu Sigurðar Árna í Gallerí 
Turpentine í Ingólfsstræti lýkur 
nú um helgina. Þar er til sýnis 
nýtt safn verka eftir Sigurð af 
ýmsum toga: olíuverkin sem hann 
er kunnastur fyrir og notið hafa 
mikilla vinsælda, álverk á gólfi, 
verk unnin með gleri og vatnslita-
myndir: „Þessi blanda,“ segir 
listamaðurinn, „er það sem ég hef 
verið að fást við síðasta árið. Það 
kom mér svolítið á óvart þegar ég 
fór að stilla þessu saman hér í 
rýminu.“ Sýningin hefur nú stað-
ið á þriðju viku og eins og oftast 
margt verka selt eða í athugun og 
bíður sýningarloka þegar fólk 
fær verk lánuð hjá Gallerí Turp-
entine og mátar við heimili sitt. 

Í verkunum á sýningunni held-
ur Sigurður Árni áfram rann-
sóknum sínum á efni, rými og 
skuggum. Hann gefur áhorfend-
um kost á að líta inn í hugmynda- 
og efnisheim sinn á skemmtileg-
an hátt með því að stilla saman 
ólíkum miðlum ; gleri, málverki, 
teikningum og skúlptúr. Verkin 
hafa skírskotun í hvert annað en 
saman mynda þau heildstæða sýn 
á hugarheim listamannsins. Sig-
urður Árni er þekktastur fyrir 
málverk en hefur þó gjarnan sýnt 

með málverkunum skúlptúra/
módel, teikningar og ljósmyndir. 

Síðasta sýning Sigurðar Árna á 
Íslandi var framlag hans til 
Frönsku menningarhátíðarinnar 
„Pourquoi pas“. Þar sýndi hann 
ljósmyndaseríuna „Jardin Vilay-
et“ í Safni við Laugaveg. Sigurður 
Árni hefur haldið hátt á fjórða 
tug einkasýninga og tekið þátt í 
fjölmörgum samsýningum. Hann 
var fulltrúi Íslands á tvíæringn-
um í Feneyjum árið 1999. Verk 
eftir Sigurð Árna eru í öllum 
helstu listasöfnum landsins auk 
þess sem verk eftir hann er að 
finna bæði í opinberum sem og 
einkasöfnum víða í Evrópu. Síð-
asta einkasýning Sigurðar Árna 
var í Gallerý Aline Vidal í París 
en í því galleríi hefur hann sýnt 
reglulega síðustu árin. Þess má 
geta að Þjóðaróperan í París fékk 
nýverið málverk eftir Sigurð 
Árna, sem er í eigu FRAC-lista-
safnsins í Montpellier, til kynn-
ingar á ballettuppfærslu Pinu 
Bausch á „Orfeus og Evridis“ 
eftir Gluck. Pina Bausch er einn 
áhrifamesti danshöfundur sam-
tímans en óperuuppfærslan verð-
ur sett upp í byrjun næsta næsta 
árs.

Sýningu Sigurðar lýkur

Myndlistarmaðurinn Karlotta 
Blöndal opnar sýninguna „Hrein-
skrift“ í D-sal Listasafns Reykja-
víkur í Hafnarhúsinu í dag. 

Karlotta notar heimildir um 
miðilsfundi í Reykjavík við upp-
haf 20. aldar til að velta upp spurn-
ingum um túlkun og táknmyndir. 
Verkið er umskrift heimilda og 
texta úr fundargerðarbókum, sem 
voru hluti af vísindalegri rann-
sókn á transástandi og handan-
sambandi miðils.

Miðillinn stendur á hárfínni línu 
sem skilur að tvo heima og notar 
eigin líkama sem farveg upplýs-
inga. Í ómeðvituðu og upphöfnu 
transástandi miðilsins verður 
hann að táknmynd hulins sann-
leika sem skilur að tvo heima.

„Sýningin er í raun innsetning. 
Hún samanstendur af vídeóverki, 
veggteikningu, ljósmynd og 
skúlptúr, en þessi verk eiga það 

sameiginlegt að vera mínar túlk-
anir á þessum heimildum og fund-
argerðum um miðilsfundi. Í vídeó-
verkinu sýni ég til að mynda 
sviðsetningu upp úr einni fundar-
gerðinni sem ég framkvæmdi í 
Hafnarhúsinu. Þannig tengist 
sviðsetningin rýminu sem hún er 
svo sýnd í. Það sem vekur áhuga 
minn við þessar heimildir og fund-
argerðir er sú hugmynd að miðill-
inn færi öðrum einhvers konar 
sannleika og ég vil skoða hvernig 
heimildir um þessa miðlun breyt-
ast í meðförum annarra,“ segir 
Karlotta.

Karlotta útskrifaðist frá Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands árið 
1997. Hún stundaði framhaldsnám 
í Hollandi og í Svíþjóð og lauk 
meistaranámi við Listaakademí-
una í Malmö árið 2002. 

Sýning Karlottu stendur yfir til 
6. janúar 2008.

Fundargerðir túlkaðar



Sálmessutónleikar fara fram í 
Hallgrímskirkju á allraheilagra-
messu á morgun klukkan 17.00. 
Þar mun Mótettukór Hallgríms-
kirkju flytja hrífandi sálumessu 
eftir ítalska tónskáldið Ildebrando 
Pizzetti og aðra eftir franska tón-
skáldið Gabriel Fauré. 

Sálumessa Pizzettis er samin 
fyrir stóran kór án undirleiks í 
rómantískum, ítölskum stíl. Hún 
hefur ekki áður verið flutt hér-
lendis. Sálumessa Faurés er ein 
vinsælasta sálumessa tónbók-
menntanna og hefur oft verið flutt 
í kirkjum landsins. Í Sálumessu 
Faurés fara þau Marta Guðrún 
Halldórsdóttir sópran og Bene-
dikt Ingólfsson bassi með ein-
söngshlutverk, en Björn Steinar 
Sólbergsson, organisti Hallgríms-
kirkju, leikur á Klais-orgelið.

Mótettukór Hallgrímskirkju 
hefur lengi verið meðal fremstu 
kóra Íslands og er verkefna-
listi hans langur og fjölskrúðug-
ur. Stjórnandi kórsins er Hörð-
ur Áskelsson. Hann hefur verið 
organisti og kantor Hallgríms-
kirkju frá því hann sneri aftur til 
Íslands að loknu framhaldsnámi í 
Düsseldorf í Þýskalandi árið 1982. 
Hann hefur gegnt lykilhlutverki 
í uppbyggingu listalífs kirkjunn-
ar, stofnaði Listvinafélag Hall-
grímskirkju og Mótettukór Hall-
grímskirkju árið sem hann kom til 
starfa og kammerkórinn Schola 
cantorum árið 1996. 

Almennt miðaverð á tónleikana 
er 2.000 kr.    

Tvær 
sálumessur 

Ljósmyndasýning á vegum 
Blaðamannafélags Íslands verður 
opnuð í verslunarmiðstöðinni 
Kringlunni í dag kl. 13. Heiti 
sýningarinnar er „Fréttaljósmynd-
ir í 110 ár“ og má á henni sjá, líkt 
og nafnið gefur til kynna, frétta-
ljósmyndir sem spanna rúma öld.

Málþing í tengslum við sýning-
una hefst á Hótel Holti kl. 15. 
Yfirskrift málþingsins er „Að 
skrifa fréttir fyrir lýðræðið“ og 
taka tveir erlendir fyrirlesarar 
þátt í því, þær Amy Goodman frá 
Bandaríkjunum og Jelena 
Larinokova frá Rússlandi. Að 
málþinginu loknu verður boðið upp 
á léttar veitingar.

Ljósmyndir 
í Kringlunni

Kauptu 3 Tinnabækur 
og þú færð Tinna bol

að gjöf!

LAGERSALA!

Allir sem versla á 
bókaveislunni

fá bók í kaupbæti!

Öll börn sem koma 
á lagersöluna fá 

ævintýri eftir H.C. 
Andersen að gjöf.

20–95% afsláttur 
SUNDABORG 3
GENGIÐ INN AÐ NEÐAN

Hátt í 

500
titla

r



Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr 
kemur fram ásamt félögum á tón-
leikum í Fríkirkjunni í Reykjavík 
á morgun kl. 17 og flytur tékk-
neska tónlist. 

Á efnisskránni er hin fræga 
serenaða eftir Antonín Dvorák 
fyrir tíu blásara, selló og kontra-
bassa. Einnig verða fluttir slav-
neskir dansar eftir Dvorák og 
Oktett-partíta eftir Franz Kromm-
er.

Serenaðan eftir Dvorák er eitt 
af fegurstu verkum tónbók-
menntanna fyrir blásara og eitt af 
fáum rómantískum verkum fyrir 
slíkan hóp. Dvorák sótti innblást-
ur í bæheimskan uppruna sinn við 
samningu tónverka og eru dans-
arnir eftir hann óþrjótandi upp-
spretta tónlistarflutnings. Tón-
skáldið Franz Krommer var 
samtímamaður Mozarts og má 
lýsa honum sem eins konar tékk-
neskri útgáfu af meistaranum. 
Krommer starfaði lengst af í 
Austurríki og samdi fjölda tón-
verka, þar af yfir 20 blásaraokt-
etta. 

Hnúkaþeyr hefur starfað frá 
árinu 2003 og ávallt fengið afar 
lofsamlega dóma fyrir tónlistar-
flutning sinn. „Markmið okkar 
hefur verið að kynna blásaratón-
listina og leika á tvennum til 
þrennum tónleikum á ári. Við 
höfum nokkrum sinnum spilað í 
Dómkirkjunni og einnig spilað 
dálítið úti á landi og höfum því 
náð til margra,“ segir Kristín 
Mjöll Jakobsdóttir, en hún er með-
limur í hópnum.

Tónlistin sem flutt verður á tón-
leikunum einkennist af þjóðlaga-
blæ. „Þetta er allt saman tékknesk 
tónlist og þrátt fyrir að hún sé 
klassísk má heyra þjóðlagaáhrif í 
öllum verkunum. Þessi tónlist er 
einkar hressileg og skemmtileg, 
en það er nokkuð sem einkennir 
gjarnan blásaratónlist. Blásturs-
hljóðfæri voru fyrst og fremst 
notuð til að skemmta fólki á fyrri 
öldum og því einkennist slík tón-
list gjarnan af fjöri, þótt angur-
værir kaflar leynist inni á milli,“ 
segir Kristín. Almennt miðaverð 
á tónleikana er 1.500 kr. 

Tékkneskt fjör
í Fríkirkjunni

Í gærkvöldi var óperufrumsýning 
í Iðnó. Þar var frumflutt af nem-
endum Tónlistarskólans í Reykja-
vík óperan Die Verschworenen 
sem er gamanópera eftir Franz 
Schubert. Hafa reyndar aldrei 
verið sýndar óperur eftir hann hér 
á landi fyrir utan Meyjarskemm-
una sem var samansafn af lögum 
og hefur verið flutt hér nokkrum 
sinnum, einmitt fyrst í Iðnó þar 
sem hún gekk misserunum 
saman.

Þessi ópera fjallar um eiginkon-
ur riddara sem eru orðnar þreytt-
ar á fjarveru þeirra í stríði og 
neita þeim um samlíf þar til þeir 
sættast á að hætta stríðsbröltinu. 
Byggir óperan á sömu hugmynd 
og Lýsistrata eftir Aristofanes 
sem þekkt er hér á landi. Hún var 
síðasta verkið fyrir svið sem Shu-
bert vann að og átti erfitt með að 
koma á svið sem leiddi til þess að 

hann sneri frá óperusmíðum og 
næstu árin á eftir 1922 samdi hann 
bæði lagabálkinn sem kenndur er 
við Malarastúlkuna og Vetrarferð-
in. Hinar óperur hans tvær, 
Alfonso und Estrella, og Fierra-
bras sem samdar voru á undan 
Die Verschworenen floppuðu 
báðar, og fjórða sviðsverkið, Rosa-
munde hvarf af sviðinu eftir tvær 
sýningar.  Margt í þessum verkum 
þykir í dag bitastætt og Schubert-
aðdáendur ættu að kíkja á krakk-
ana úr Tónlistarskólanum en sýn-
ingar verða í kvöld og annað kvöld. 
Hljómsveitin er öll skipuð nem-
endum og allir söngvararnir eru 
nemendur og eru flytjendurnir 
allt frá tólf ára til þrítugs. Ein af 
söngkonunum er nýbúin að fá hlut-
verk þrátt fyrir ungan aldur, er 
aðeins 24 ára, hjá Íslensku óper-
unni eftir áramót. Mjór er mikils 
vísir.

Schubert í Iðnó

KorpArt-hópurinn á Sjónlistamið-
stöðinni á Korpúlfsstöðum í Graf-
arvogi mun opna vinnustofur sínar 
í dag frá kl. 12 til kl. 16.  Gestum og 
gangandi gefst þar með tækifæri 
til að spjalla við listamennina og 
hönnuðina sem þar starfa um verk 
þeirra. Mikil fjölbreytni ríkir í 
þeirri liststarfsemi sem fer fram á 
Korpúlfsstöðum og má sem dæmi 
nefna að þar er lögð stund á mál-
aralist, leirlist, textíl, fatahönnun, 
hreyfimyndagerð, grafíska hönn-
un og landslagsarkitektúr.

Í vetur er opið hús á Korpúlfs-
stöðum fyrsta laugardag í hverj-
um mánuði og verða þar í boði 
breytilegar sýningar og ýmsar 

uppákomur.  Nánari upplýsingar 
um þá listamenn og hönnuði sem 
þar starfa má sjá á vefsíðunni 
www.korpart.is

Listfengur laugardagur 
á Korpúlfsstöðum

- Ekkert hlé á góðum myndum

Engin truflun3Minna af auglýsingum2Ekkert hlé1
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Hrekkjavakan var á miðvikudaginn og hún á alltaf sérstakan sess í hjarta 
mínu. Það er ekki mikið haldið upp á hana hér á landi en þegar ég var lítil 
stúlka í Lundúnum var þetta aðalhátíð haustsins. Mamma vinkonu minnar 
(sem leit út eins og vingjarnleg norn úr Harry Potter bók) hélt alltaf 
magnað Halloween-partí fyrir smáfólkið og það var mikið tilhlökkunar-
efni að fara í norna- eða skrímslabúning og mæta í dularfulla fjögurra 
hæða viktoríanska húsið þeirra í skógarjaðrinum, þegar ilmurinn af 
brunnum laufum og frosti fyllti vitin. Veitingarnar voru blár ávaxtakokk-
teill og köngulóarkökur og svo geystist allur nornaskríllinn út í myrkrið 
til að hringja á dyrabjöllur nágrannanna og æpa „Trick or treat“ eða 
grikkur eða gotterí eins og það útleggst á okkar ylhýra. Mér finnst 
reyndar alltaf gaman að hafa tækifæri til þess að klæða mig í nornargervi 
(eins undarlegt og það kann að virðast), og hef afskaplega gaman af 
grímubúningum ýmiss konar. En tíska sem ég hef þó alltaf erfitt með að 
ná er Gothara-tískan. Var afgreidd um daginn á vídeóleigu af geðþekkum 
pilti með litað svart hár og svartan varalit og hringi í öllum líkamshlutum 
og hugsaði hvað er eiginlega málið? Mér skilst að New-Goth sé nýjasta 
fyrirbærið í Hollywood eins og sést til dæmis á systrunum Mary-Kate og 
Ashley Olsen. Lúkkið samanstendur af síðum nornalegum pilsum, 
tjásulegu hári, klesstri, mjög svartri augnmálningu og síðum hálsfestum. 
Minnir mig dálítið á vinkonu mína í háskóla sem mætti alltaf með 
gervikóngulær um hálsinn í fornenskutímum og hélt afmælisveislur þar 
sem gestir þurftu (í fúlustu alvöru) að drekka mjöð og tilbiðja þrumuguð-
inn Þór með dynjandi dauðarokkstónlist í bakgrunninum. Hún dró mig 
líka á dauðarokksklúbb rétt hjá Tottenham Court Road sem var einstak-
lega minnisstæð reynsla. Þar hétu allir „Spider“ eða „The Dark Lord“ eða 
„Vampiria“ og tóku hlutverk sín mjög alvarlega ásamt hvítri andlitsmáln-
ingu, svörtu síðu hári og óhugnanlegum fylgihlutum. Ég var með hálsríg í 
tvær vikur eftir að dansa eins og þetta lið við Sepultura og álíka öskur-
sveitir. Eins og ég segi finnst mér mjög hresst að setja upp tennur og 
oddmjóan hatt á hrekkjavökunni eða á grímuballi en að gangast upp í 
þessum hlutverkaleik dagsdaglega er mér óskiljanlegt. Þetta er eins og að 
festast í tölvuleik og komast aldrei úr honum aftur. Það er þó sjálfsagt að 
daðra örlítið við dökku hliðarnar í haust með því að fara í flotta svarta slá, 
klæða sig upp í svart flauel og Dead-bol og vera óspar á svarta ælæner-
inn. Svona til hátíðabrigða í skammdegisstemningunni. 

Af nornum, forynjum og hálsríg

Leður verður oft áberandi á haustin og fyrir veturinn 
framundan hafa hönnuðir sýnt mikið af mjúku og 
ofurþunnu leðri sem var óvenju kvenlegt og nútíma-
legt. Snið voru einstaklega falleg og litir allt frá 
klassísku og svörtu upp í kamelbrúna og fölgráa. 
Prada og Giles sýndi klæðileg plíseruð pils sem passa 
fullkomlega í vinnuna og Giles sýndi að einfaldi 
leðurkjóllinn er „möst“ vetrarins. 



Unaðsheimur undirfata



Phil Hall, blaðafulltrúi Heather Mills, 
fyrrum eiginkonu Sir Paul McCartney, 
hefur sagt upp störfum vegna tveggja 
sjónvarpsviðtala þar sem Mills gagn-
rýndi fjölmiðla fyrir að stimpla sig sem 
„hóru“ og „gullgrafara“.

Hall telur að Mills hafi gert slæm 
mistök með ummælum sínum í viðtöl-
unum, sem fjallað var um í fjölmiðlum 
um heim allan, og ákvað því að taka 
pokann sinn. „Þetta var tvímælalaust 
röng ákvörðun hjá henni. Mér þykir 
þetta mjög leitt. Við höfum gengið í 
gegnum ýmislegt á síðustu tveim árum 
og þess vegna er þetta algjör synd,“ 
sagði Hall, sem réð sig til Mills á síðasta 
ári þegar hún tilkynnti um skilnað sinn 
við McCartney. „Þeir hafa kallað mig 
hóru, gullgrafara og lygara, sem hefur 
sært mig ótrúlega mikið,“ sagði Mills í 

öðru viðtalinu og virtist í miklu upp-
námi. 

Hall, sem er fyrrum ritstjóri dagblaðs-
ins News of the World, hafði ráðlagt 
henni að tjá sig ekki um slæma útreið 
sína hjá fjölmiðlum en hún lét ekki segj-
ast. „Mín skoðun er sú að þú verður að 
eiga góð samskipti við fjölmiðla til að 
snúa einhverju neikvæðu í jákvæðan 
hlut og mín ráð eru ávallt sú að fólk eigi 
að láta sem það heyri ekki óhróðurinn 
sem rignir yfir það í fjölmiðlum.“

Mills hefur verið illa liðin hjá ýmsum 
fjölmiðlum í Bretlandi síðan hún giftist 
McCartney og hafa sögur af vafasömu 
líferni hennar áður en þau kynntust 
verið áberandi í fjölmiðlum.  McCartney 
er aftur á móti í dýrlingatölu þar í landi 
sem landsþekktur tónlistarmaður og 
fyrrverandi bítill. 

Mills gerði alvarleg mistök

Nærfataverslunin Systur var opnuð á Lauga-
vegi 70 á fimmtudag en þar selja systurnar 
Sigrún Edda og Ragnheiður Eðvarðsdætur 
nærföt í hæsta gæðaflokki eftir þekkta hönn-
uði í Englandi og Danmörku. Meðal vöru-
merkja eru Myla, Damaris & Mimi Holliday, 
Buttress & Snatch, Mint Siren, Tiom Binns, 
Viola Sky og Afterwear by Signe Tolstrup.

Margt var um manninn á opnuninni og segir 
Ragnheiður viðtökurnar góðar. „Þetta gekk 
alveg glimrandi og fólk talaði um að hér væri 
loksins komin búð sem býður upp á öðruvísi 
nærfatnað og fylgihluti.“ Þær systur hönnuðu 
búðina sjálfar en þar er til að mynda afar áber-

andi veggfóður. „Við byrjuðum á því að velja 
veggfóðrið og völdum svo annað út frá því,“ 
segir Ragnheiður.

Í vikunni birtist frétt á vísi.is þess efnis að í 
búðinni yrðu seldar dýrustu nærbuxur Íslands, 
skreyttar Swarowski-kristöllum. „Það var nú 
reyndar smá misskilningur, nærbuxurnar eru 
ekki komnar ennþá og munu sennilega ekki 
kosta alveg 30 þúsund eins og fram kom í frétt-
inni. Dýrustu nærbuxurnar sem við erum með 
núna kosta um 25 þúsund og eru án kristalla. 
Þessi frétt vakti engu að síður bæði mikla 
athygli og lukku,“ segir Ragnheiður og hlær.

Systur opnuðu nærfataverslun
Grínistinn Jerry Seinfeld segir 
að eiginkona sín Jessica hafi ekki 
gerst sek um ritstuld. Hún hefur 

verið sökuð um að 
hafa stolið hug-
myndinni að nýrri 
matreiðslubók 
sinni. Í henni er 
greint frá leiðum 
fyrir foreldra til 
að setja grænmeti 
í hefðbundna rétti 
til að börnin þeirra 

borði þau frekar. 
Önnur bók um svipað málefni 

kom út nokkru áður, en Seinfeld 
segir að Jessica sé alsaklaus því 
hún hafi aldrei lesið um hina bók-
ina. „Ég hef mjög gaman af orð-
inu ritstuldur í tengslum við þessa 
litlu uppákomu. Áður fyrr tengdist 
það útgáfu á stórum skáldsögum 
en núna tengist það smákökum og 
spínati,“ sagði Seinfeld.

Eiginkonan 
er saklaus



Gildir til 30. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Íslenskir
tónlistardagar

– öll íslensk tónlist á 20% afslætti

Astrópía

Cortes

Megas og SenuþjófarnirMagni 100 íslensk barnalög

Nýdönsk 1987-2007Nýdönsk alltRegína Ósk ef væri ég...

HvanndalsbræðurManstu gamla daga? Ljótu hálfvitarnir

Íslandslög 1–6
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THIS IS ENGLAND  kl.3 - 6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl.3-5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.3- 5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK  kl.3- 5.40 - 8 - 10.20

BALLS OF FURY kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
BALLS OF FURY LÚXUS kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 2 - 4 - 6
DARK IS RISING kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 
THE HEARTBREAK KID kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3 kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 3.50 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

BALLS OF FURY kl.4 - 6 - 8 -10
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE           kl.3- 5.30 - 8 - 10.30
EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 4 - 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

HÖRKU HASARMYND MEÐ HEITUSTU 
TÖFFURUNUM Í DAG, SVAKALEG SPENNA 

FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
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KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:20 12

ÆVINTÝRAEYJA IBBA ÍSL TAL kl. 2 - 3:50 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:50 L

SUPERBAD kl. 5:30 12

STARDUST kl. 5:30 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

ÆVINTÝRAEYJA IBBA m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 14

THE KINGDOM kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:10 16

HALLOWEEN kl. 10:10 16

ÍÞRÓTTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10 7

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 4 L

STARDUST kl. 5:50 10

THE INVASION kl. 8 - 10 16

MICHAEL CLAYTON kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

MICHAEL CLAYTON kl. 5:30 - 8 - 10:30 
THE GOLDEN AGE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

THE INVASION kl. 8 - 10:30 16

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8  12

THE BRAVE ONE kl. 10:30 16

STARDUST kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

ASTRÓPÍÁ kl.1:30 - 3:30 - 6 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3:30 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10:30 7

THE INVASION kl. 10:10 16

DARK IS RISING kl. 2 - 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHETJAN  M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:10 10

BRATZ kl. 3:40 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

LFLFOSOSSSSSISSSESESEESELLEEEE

FFLAVÍKKEE

RRINI GLUNUNNIKRR

HEARTBRAKE KID kl.l  8 -8 - 8 - 8 -- 10000:10: 10 220kk 12

ÆVINTÝRAEYJA IBBA ÍSL TAL kl.ll 222 - 3 - 3- 3:50:50:500 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3- 3333:5050:50:50:: L

SUPERBAD kl. 5:30 12

STARDUST kl. 55:30T 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 K LL

THE KINGDOM kl. 10:10 1010

ÍÞRÓÍÞRÓÍÞRÓTTAHTTAHTTA ETJAETJAJAAAAANNNN m/ísl tali kl.k 2 - 4 - 6 L

ÆVINTÝRATÝRAÝRATÝRAEYEYJAEYJA IBB IBBA m/ísl tali kl. 2 - 44 - 66 L

VEÐRAMÓTÓTÓTTTT kl. 8 TTTTTT 14

THE KINGDOM kl. 88 16

3:10 TO YUMA kl.klkl. 10:10 16

HALLOWEEN kkl.kl.kl. 11110:11 0 16

THETTTTH INVASION kl. 8 - 10 16HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 0 - 0 - 888 12

THE BBRAAVVE ONNE kkkklkl.k  10:30 161

STARDUST kl.T 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

AASSTRÓÓPPÍÁÁ kl.1:30 - 3:30 - 6Á L

SHREK 3 M/- ÍSL TATALTATA kl. 1 L

RRAATAATTOUOUIUIUIU LLELEL M/-M/M/ ÍSL TAL kl. 1 - 3:30 L

MMICHAAEELELLELL CCLCLCLALAYLAYAYCC AYAYAYYTOTOTONNTO 8 - 10:30kl. 7

THE INVAVAASIONSIONSION kl. 10:10 16

DDAARRKK ISISS RRRRISRISRISSISISIR NGNGNGGGGGGG kl. 2 - 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHEHEHEH TJANTJANTJANANJAN M/-M/ ÍSLÍSL TALTATAT  kl. 2 - 4 - 6 L

INN THE LLAANDNNDNDDDDNDNN OOFOOF WOF WF WWWWOF WO OMENOMEOMENOMOMEOOMENMEO EME  kl. 5:50 - 8 L

THE KINGDOMOMMOM kl. k kl.kl.kl.k  8 - 10:10 10

BRRAATZZZZ kl.kl.kl.kl.kl.klkl. 3:43:43:43:40 L

RATARATRATAT TOUIOUIOUIOOO LLELLELLEL M/-M/ ÍSÍSL TATAL kl. 1:3000 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROGUE ASSASSIN kl. 6, 8 og 10-POWER 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2, 4 og 6 - 600 kr L
EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 2, 8 og 10.15 12
HÁKARLABEITA kl. 2 og 4 - 600 kr L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
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Þær Birna Hrönn Björnsdóttir, Eva 
María Þórarinsdóttir og Dagný 
Steinunn Hjörvarsdóttir ætla að 
þeyta skífum á gay-balli sem verður 
haldið á Organ í kvöld á vegum Sam-
takanna 78.

Stöllurnar þrjár, sem eru allar 
lesbíur, lofa hörkustuði á ballinu. 
„Við ætlum að vera þrjár saman allt 
kvöldið. Við spilum þetta eftir eyr-
anu. Þetta er ekki neitt kröfuball 
heldur bara skemmtilegt gay-ball 
eins og samtökin hafa verið að halda 
í gegnum árin,“ segir Birna.

Samstarf þeirra Birnu, Evu og 
Dagnýjar hófst fyrr á árinu og hefur 
það gengið framar vonum. Áður 

spiluðu þær hver í sínu lagi eða 
tvær og tvær saman en núna hafa 
þær sameinast í stuðinu. „Þetta er 
voða skemmtilegt og það hefur 
verið gott samstarf hjá okkur,“ 
segir hún.

Dragdrottning Íslands árið 2007 
kemur einnig fram á ballinu, sem 
hefst klukkan 23.30. Miðaverð er 
þúsund krónur.

Sameinast í stuðinu

Leikritið Fool for Love fer aftur á fjalirnar 
í kringum áramót. Verkið var sett upp hér á 
landi fyrir fimmtán árum. Tónlistarmaður-
inn KK er í einu aðalhlutverkanna.

Nú standa yfir æfingar hjá nýstofnuðu leikfélagi, 
Drama Nova, á leiksýningunni Fool for Love. Sam 
Shepard samdi verkið árið 1983 og þykir það eitt 
besta nútímaleikrit Bandaríkjamanna. Það var sýnt á 
Íslandi fyrir fimmtán árum undir heitinu Sjúk í ást 
og voru þá María Ellingsen, Valdimar Örn Flygenring 
og Rúrik Haraldsson í aðalhlutverkum.

Sveinn Ólafur Gunnarsson og Þóra Karítas 
Árnadóttir fara með aðalhlutverk í sýningunni. Þóra 
fetar þar í fótspor ekki ómerkari kvenna en Kim 
Basinger, Kathy Baker og Juliette Lewis. „Ég hafði 
nýlega séð uppfærslu á verkinu í London og gekk 
með þann draum í maganum að setja það upp, þegar 
Jón Gunnar leikstjóri hringdi og bað mig að taka þátt. 
Ég var þá að hefja mastersnám í leikstjórn í Drama 
Center en gat ekki annað en slegið til,“ segir Þóra.

Tónlistarmaðurinn Kristján Kristjánsson leikur 
hlutverk og semur tónlist við sýninguna. „Ég er að 
vinna í nýrri plötu sem kemur ekki út strax svo ég 
hafði tíma í þetta, það er alltaf gaman að gera 
eitthvað nýtt,“ segir KK og bætir við að gott sé 
að vinna með leikhópnum. „Þetta eru svo 
klárir krakkar, fagmenn sem ganga í allt sem 
þarf.“ KK hefur ekki stigið á leiksvið síðan 
hann samdi tónlist fyrir leikritið Þrúgur 
reiðinnar. „Þetta hlutverk er allt of stórt 
fyrir mig. Ég er enginn leikari, geri bara 
eins og Robert De Niro og verð að þessari 
persónu,“ segir KK. „Það er einmitt það 
sem leiklist snýst um, að vera 
hlutverkið en ekki leika það,“ segir 
Þóra, sem finnst frábært að vinna 
með KK.

Að sögn Þóru byggir leikritið á eigin reynslu 
höfundar af því að slíta hjónabandi til að taka saman 
við leikkonuna Jessicu Lange sem nú er eiginkona 

hans. „Þetta er ástarsaga sem snertir meðal 
annars á afbrýðisemi, andlegu ofbeldi og 

ástarfíkn,“ segir Þóra. „Sýningin er mjög 
líkamleg, mikið drama og hasar. Helst 

vildum við sýna þetta úti á gólfi til að 
fá sem mesta nálægð við áhorfendur.“

Í sýningunni fer Magnús Guð-
mundsson einnig með hlutverk, 
Valdís Gunnarsdóttir er aðstoðarleik-
stjóri og Filippía Elísdóttir hannar 

leikmynd og búninga. Þýðandi verksins 
er óþekktur en stuðst er við íslenska 
þýðingu síðan leikhópurinn Annað svið 

setti verkið upp. „Við höldum að hann 
heitir Björn og hafi unnið hjá banda-
ríska sendiráðinu,“ segir Þóra. „Ég 
vona að við finnum hann, það er 
skemmtilegra að vita hver þýddi 
verkið.“

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag
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Fulltrúar Random House Children 
hafa tilkynnt að handrit sé tilbúið 
að þriðju sögunni um drekariddar-
ann Eragon og ævintýri hans með 
drekanum Safíru. Höfundurinn 
Christopher Paolini hefur jafn-
framt látið hafa eftir sér að hann 
sé þegar farinn að undirbúa fjórðu 
söguna. Bækurnar um strákinn 
hugumprýða sem berst við óvætti í 
Alagaësia hafa selst eins og heitar 
lummur og kvikmynd byggð á 
bókinni naut vinsælda. 

Þriðja bókin 
um Eragon

Endurkomutónleikum Led 
Zeppelin í London hefur verið 
frestað um tvær vikur vegna 
fingurbrots gítarleikarans Jimmy 
Page. Þeir verða nú haldnir 10. 
desember.

Page sagðist vera vonsvikinn 
yfir þessu en bætti því við að með 
frestuninni fengi hann tíma til að 
jafna sig almennilega. „Led 
Zeppelin hefur alltaf haldið 
gæðakröfum sínum háum. Með 
seinkuninni getur hljómsveitin 
spilað á þann hátt sem bæði hún og 
aðdáendur hennar eru vanir,“ 
sagði hann.

Alls reyndu um tvær milljónir 
aðdáenda að fá miða á tónleikana á 
netinu en aðeins tuttugu þúsund 
voru á endanum dregnir út. Þetta 
verður í fyrsta sinn síðan 1988 sem 
Page, Robert Plant og John Paul 
Jones spila saman. Mun Jason Bon-
ham, sonur trommarans John, 
hlaupa í skarðið fyrir föður sinn 
sem lést árið 1980.

Jimmy Page 
fingurbrotinn

Reykjavíkurborg og Lands-
banki Íslands hafa skrif-
að undir samning um að 
styrkja Tónlistarþróunar-
miðstöðina um 12,4 milljón-
ir á ári næstu þrjú árin. 

„Þetta er búin að vera fimm ára 
barátta að komast að þessu stigi 
málsins,“ segir Danny Pollock, 
sem rekur miðstöðina. „Þarna er 
aðstaða fyrir þrjú hundruð manns 
sem starfa þarna núna á móti þús-
und félagsmönnum. Með þessum 
peningum getum við víkkað starf-
semina, bætt inn upptökuveri, 
aukið almenna þjónustu og þekk-
ingu og náð betri tengingu við 
aðra í tónlistargeiranum,“ segir 
hann.

Að sögn Dannys vantar um 
tvær milljónir króna á ári til þess 
að rekstur miðstöðvarinnar gangi 
fullkomlega upp en aðalhöfuð-
verkurinn hefur verið leigan á 
húsnæðinu, sem er við Hólmaslóð 
2. „Við erum að vinna í því og 
ætlum að halda áfram að reyna að 
vekja athygli á þessari starf-
semi.“

Fjölmargar hljómsveitir og 
listamenn hafa haft aðsetur í mið-
stöðinni og notið góðs af því. Ótt-

ast var um tíma að leggja þyrfti 
starfsemina niður vegna fjár-
hagsörðugleikanna, sem hefði 
þýtt að listamennirnir hefðu ekki 
átt í önnur hús að venda. 

Tónleikar voru haldnir fyrir 

nokkrum mánuðum til að vekja 
athygli á erfiðleikunum og var 
Reykjavíkurborg þá hvött til að 
leggja sitt af mörkum í málinu, 
sem hún hefur nú loksins gert.
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 Keflvíkingar hafa byrj-
að Iceland Express-deild karla af 
miklum krafti og unnið fimm 
fyrstu leiki sína. „Það góða við 
þessa byrjun er að við eigum ýmis-
legt inni og höfum ekki verið að 
spila heilu leikina neitt sérstak-
lega vel. Ég er rólegur yfir þessu 
því að ég veit að við eigum eftir að 
gera meira,“ segir Sigurður Ingi-
mundarson, þjálfari Keflvíkinga. 
Liði hans var spáð 5. sætinu fyrir 
mótið en hefur fyrir löngu gert 
lítið úr þeirri spá.

„Við gerðum ekkert í því að 
hækka væntingarnar til liðsins. 
Við vorum lítið með í æfingamót-
unum og létum lítið til okkar taka 
í þeim. Það var ekki nein sérstök 
tilviljun. Fyrsti leikurinn á móti 
Grindavík gaf síðan ákveðin fyrir-
heit. Þeim var spáð miklu og góðu 
gengi enda með mjög gott lið. Við 
byrjuðum mjög sannfærandi á 
móti þeim,“ segir Sigurður en 
síðan hefur liðið unnið Snæfell og 
Njarðvík á útivelli og svo örugga 
heimasigra gegn Þór og ÍR. 

„Það sem gerir liðið gott er að 
menn spili innan hópsins og geri 
það sem er lagt upp fyrir liðið. 
Allir þessir nýju leikmenn eru að 
gera það og þess vegna erum við í 

toppmálum,“ segir Sigurður.
 Allir þrír erlendu leikmenn 

liðsins smellpassa inn í Keflavík-
urliðið. Bobby Walker (21,4 stig í 
leik) og Tommy Johnson (20,6 stig 
í leik) eru illviðráðanlegir í sókn-
inni og Anthony Susnjara er sterk-
ur varnarmaður og getur einnig 
tekið til sín í sókninni. 

Sigurður segir það létti fyrir 
liðið að taka ekki þátt í Evrópu-

keppninni. „Við erum bara að ein-
beita okkur að einni keppni og það 
er gríðarlegur munur fyrir okkur,“ 
segir Sigurður, sem leggur upp 
með að bæta vörnina því hann 
þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur 
af sókninni. 

„Við getum alltaf skorað og það 
er ekkert vandamál fyrir okkur. 
Við vinnum mest í vörninni og 
höfum margar útfærslur á varn-

arleiknum og það skiptir okkur 
miklu máli. Það sem við höfum 
verið að gera þegar okkur hefur 
gengið vel í leikjum er að spila 
vörnina vel. Þegar við höfum náð 
því á köflum höfum við verið 
virkilega góðir,“ segir Sigurður og 
er sérstaklega ánægður með leik-
inn í Njarðvík. 

„Það nær ekkert annað lið en við 
að halda Njarðvík í 63 stigum á 
heimavelli, það er klárt.“ 

Magnús Þór Gunnarsson, fyrir-
liði Keflavíkurliðsins, hefur leikið 
vel á tímabilinu. Hann gerir nú 
meira af því að stjórna leik liðsins 
og hefur sem dæmi gefið 6,2 stoð-
sendingar að meðaltali í fyrstu 
fimm leikjunum.  „Besti hluti hans 
leiks er sendingarnar. Þó að hann 
hafi verið þekktur sem skytta er 
hann að mínu mati aðallega frá-
bær sendingamaður. Hann er 
alhliða góður og mjög skynsamur 
leikmaður sem leiðir liðið áfram 
með því að taka góðar ákvarðanir. 
Það er styrkleikur hjá liðinu að 
hafa mann eins og hann í því,“ 
segir Sigurður, sem segir hugar-
far leikmanna eins og Magnúsar 
og fleiri sem urðu meistarar þrjú 
ár í röð frá 2003 til 2005 hafa smit-
andi áhrif á liðið. 

„Jonni, Arnar, Maggi og Gunni 
Einars eru allt miklir keppnis-
menn og þeir telja sig þurfa að 
sanna eitt og annað. Þeir hafa lagt 
mikið á sig til þess að gera það. 
Þeir þekkja það vel að verða meist-
arar, vilja hafa það svoleiðis og 
gera allt til þess að ná því. Þeir eru 
allir að spila mjög vel,“ segir Sig-
urður, sem er sérstaklega ánægð-
ur með reynsluboltann Gunnar 
Einarsson sem spilaði sinn 300. 
úrvalsdeildarleik á dögunum. 

„Gunnar er búinn að æfa þvílíkt 
mikið og elsti maður liðsins er í 
besta forminu af öllum mönnum í 
deildinni,“ segir Sigurður.

Sigurður Ingimundarson er ekkert að missa sig yfir góðri byrjun Keflavíkurliðsins því hann veit að lítið er 
búið af mótinu og hans lið á enn ýmislegt inni. Keflavík hefur unnið alla fimm leiki sína til þessa. 

Það er undir mér komið að sanna mig hjá Val

 Njarðvíkingar hafa 
tapað tveimur síðustu leikjum 
sínum í Iceland Express-deild 
karla og frammistaða Bandaríkja-
mannsins Charleston Long hefur 
verið á milli tannanna á fólki. 

Long átti sinn besta leik í 
langan tíma þegar hann skoraði 
18 stig og tók 12 fráköst gegn KR 
en hefur aðeins skorað 8,8 stig og 
tekið 6,2 fráköst að meðaltali í 
fyrstu fimm leikjunum í vetur. 

Long hefur aðeins nýtt 36 
prósent skota sinna og er sem 
dæmi í fimmta sæti yfir hæsta 
framlag innan Njarðvíkurliðsins 
en hann hefur skilað 9,8 fram-
lagsstigum til liðsins. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru Njarðvíkingar farnir 
að skoða Kanamálin hjá sér og 
það er ekkert víst að Long verði 
áfram hjá liðinu enda að skila 
miklu minna til liðsins en 
Bandaríkjamennirnir hjá 
Keflavík, KR og Grindavík sem 
eru helstu samkeppnisaðilar 
liðsins í vetur. Bobby Walker er 
með 21,4 stig og 22,4 í framlagi 
hjá Keflavík, Joshua Helm er 
með 20,4 stig og 21,2 í framlagi 
hjá KR og Jonathan Griffin er 
með 19,8 stig og 20,4 í framlagi 
hjá Grindavík.

Óvissa um 
framtíð Longs





Arsenal og Manchester 
United mætast á hádegi í dag í 
toppslag helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni. Liðin eru jöfn að 
stigum fyrir leikinn en Arsenal á 
einn leik til góða. Bæði liðin hafa 
verið á mikilli siglingu undan-
farið og því má búast við hörku-
leik.

Arsenal hefur verið óstöðvandi 
á leiktíðinni; hefur ekki tapað 
einum einasta leik enn sem komið 
er og er eina liðið í ensku úrvals-
deildinni sem hefur skorað í 
öllum sínum leikjum í deildinni 
til þessa. Arsenal hefur enn frem-
ur unnið alla sex heimaleiki sína í 
deildinni, en liðið tapaði síðast á 
Emirates-leikvanginum 7. apríl á 
þessu ári. 

Svipaða sögu er að segja af 
Manchester United, sem hefur 
aðeins tapað tveimur leikjum 
samtals í öllum keppnum á tíma-
bilinu. United hefur haldið marki 
sínu hreinu í sjö leikjum til þessa 
í deildinni og fjórtán leikir eru 
síðan liðið fékk á sig meira en eitt 
mark í deildinni. 

United hefur heldur ekki átt í 
erfiðleikum með að finna mark 
andstæðinga sinna og hefur nú 
skorað fjögur mörk í hverjum af 
síðustu fjórum leikjum sínum og 

jafnað þar með 100 ára gamalt 
met hjá félaginu.

Emmanuel Adebayor er marka-

hæsti leikmaður Arsenal í deild-
inni með sex mörk, en hann tjáði 
blaðamönnum í gær að honum 

hefði staðið til boða að fara til 
United síðasta sumar. 

„Ég var mjög upp með mér að 
lið eins og Manchester United 
vildi fá mig, en ég hugsaði með 
sjálfum mér að ég væri nú þegar 
hjá frábæru liði og þar við sat,“ 
sagði Adebayor í samtali við 
götublaðið The Sun.

Wayne Rooney og Carlos Tevez 
eru markahæstu leikmenn Unit-
ed í deildinni með fjögur mörk 
hvor, en ef Ryan Giggs nær að 
skora fyrir United verður það 
hans hundraðasta mark í deild-
inni.

Arsenal verður sem fyrr án 
Robins van Persie og Philippe 
Senderos, sem eru frá vegna 
meiðsla, og Eduardo da Silva er 
tæpur fyrir leikinn vegna togn-
unar í nára.

United verður án Pauls Schol-
es, Mikaels Silvestre og Parks Ji-
Sung sem eru meiddir og ekki 
væntanlegir aftur úr meiðslum á 
næstunni. Gary Neville er hins 
vegar kominn aftur eftir meiðsli, 
sem og Louis Saha og Michael 
Carrick. Þeir tveir síðastnefndu 
eru í leikmannahópi United, en 
Neville verður hvíldur að sinni.

Útsending frá leiknum hefst 
kl. 12.25 í dag á Sýn 2.

Stöðvar United sigurgöngu Arsenal?

 Helena Sverrisdóttir 
skoraði 9 stig, tók 9 fráköst og gaf 
3 stoðsendingar á 27 mínútum í 
sínum fyrsta leik með TCU en 
skólinn hennar vann þá 78-47
sigur á úrvalsliði í æfingaleik. 

Helena byrjaði leikinn í stöðu 
framherja og nýtti 3 af 9 skotum 
sínnum, þar af 1 af 5 skotum fyrir 
utan þriggja stiga línuna. 

Lori Butler-Rayford var 
stigahæst hjá TCU með 23 stig en 
Helena kom næst ásamt aðal-
stjörnu liðsins undanfarin ár, 
Adrianne Ross.

Helena með 9 
stig í fyrsta leik

 Ryan Giggs, fyrirliða 
Manchester United, vantar nú 
aðeins eitt mark til þess að verða 
ellefti leikmaðurinn í sögunni til 
þess að skora hundrað mörk fyrir 
félagið.

Giggs hefur skorað 99 mörk í 
514 leikjum frá því að hann lék 
sinn fyrsta leik árið 1991. Bobby 
Charlton á metið en hann skoraði 
199 mörk í 606 leikjum fyrir 
United frá 1956 til 1973. Charlton 
hefur 26 marka forskot á Jack 
Rowley, sem skoraði 173 mörk frá 
1938 til 1955. 

Á síðustu árum er það aðeins 
Mark Hughes sem hefur bæst í 
hópinn en hann skoraði 119 mörk 
í 345 leikjum frá 1983 til 1995. 
Giggs vonast eflaust til þess að 
skora markið í toppslagnum gegn 
Arsenal í dag.

Næsta mark er 
númer hundrað

 Frank Rijkaard, þjálfari 
Barcelona, gagnrýndi sína menn 
fyrir áhugaleysi í 1-1 jafntefli við 
Valladolid í spænsku deildinni á 
fimmtudagskvöldið.

„Við spiluðum ágætlega í fyrri 
hálfleik en það var algjört 
skipulagsleysi og engin liðsheild 
hjá liðinu í þeim seinni. Við 
verðum að fórna okkur meira 
þegar við erum ekki með boltann, 
leikmenn þurfa að leggja meira á 
sig og vinna skítavinnuna fyrir 
liðið,“ sagði Rijkaard en liðið 
mætir Real Betis á sunnudaginn. 
Eiður Smári Guðjohnsen kom inn 
á sem varamaður tuttugu 
mínútum fyrir leikslok.

Gagnrýndi sína 
menn harðlega



Yfirmenn hjá McLaren-
liðinu í Formúlu 1 tilkynntu í gær 
að ökuþórinn Fernando Alonso, 
sem kom til liðsins fyrir nýafstaðið 
tímabil, væri frjáls ferða sinna og 
að þriggja ára samningi hans við 
liðið yrði rift. 

„Við viljum óska Alonso hins 
besta í framtíðinni og hann er frá-
bær ökumaður þó svo að hann hafi 
kannski ekki átt sitt besta tímabil 
hjá okkur,“ sagði Ron Dennis, for-
kólfur McLaren-liðsins. 

„Ég hef alla tíð frá því að ég var 
lítill strákur viljað keyra fyrir 
McLaren, en stundum ganga hlut-
irnir ekki eins og maður hefði 
viljað. Ég lít ennþá á McLaren 

sem frábært lið, þrátt fyrir að 
samstarf mitt við liðið hafi gengið 
upp og ofan og í sannleika sagt 
hafi mér aldrei liðið eins og heima 
hjá mér hjá liðinu,“ sagði í yfir-
lýsingu frá Alonso í kjölfar til-
kynningar McLaren-liðsins.

Ekki er vitað fyrir hvaða lið 
Alonso keyrir á næsta tímabili, en 
hann hefur verið sterklega 
orðaður við endurkomu til 
Renault-liðsins.

Sögusagnir eru hins vegar á 
kreiki að McLaren-liðið ætli 
aðeins að sleppa Alonso ef hann 
fer í eitthvert af minni liðunum í 
Formúlu 1 kappakstrinum.

Farinn frá McLaren

 Fabio Cannavaro, 34 ára 
varnarmaður Real Madrid, hefur 
verið sterklega orðaður við AC 
Milan í ítölskum fjölmiðlum 
undanfarið og er sjálfur sagður 
hvetja félagið til að kaupa sig. 

„Ég hef reglulega verið orðaður 
við AC Milan síðan Carlo Ance-
lotti tók við liðinu, enda ekkert 
launungarmál að við erum góðir 
vinir og ég ber mikla virðingu 
fyrir honum sem knattspyrnu-
stjóra. Ég neita því heldur ekki að 
það væri gaman að spila við hlið 
Alessandro Nesta á ný. Við erum 
góðir saman eins og sýndi sig í 
síðustu úrslitakeppni HM,“ sagði 
Cannavaro í viðtali við sjóvarps-
þáttinn Il rosso e il nero, sem er 
helgaður AC Milan-liðinu.

Ef af kaupunum verður þarf 
Cannavaro í það minnsta ekki að 
hafa áhyggjur af aldri sínum því 
fyrir hjá AC Milan eru varnar-
jálkarnir Paolo Maldini, 39 ára, 
Cafu, 37 ára, Serginho, 36 ára, og 
Giuseppe Favalli, 35 ára. 

Á leiðinni til 
AC Milan?

 Tayshaun Prince 
skoraði 34 stig í 91-80 sigri 
Detroit Pistons á Miami Heat í 
fyrsta leik beggja liða á tímabil-
inu. Detroit lék án Richard 
Hamilton en það kom ekki að sök 
því Prince hitti úr 13 af 23 
skotum sínum og setti persónu-
legt met.

„Fyrst Rip var ekki með varð 
ég að koma með svar,“ sagði 
Prince eftir leikin. Chauncey 
Billups, sem skoraði 19 stig og 
gaf 11 stoðsendingar, talaði líka 
um að Detroit þyrfti að vera 
duglegra að nýta sér Prince. 

„Hann skapar vandamál því 
það er erfitt að finna mann til að 
dekka hann og við verðum að 
nýta það enn frekar,“ sagði 
Billups.

Miami lék án Dwyane Wade 
sem er enn að ná sér af meiðslun-
um á öxl og Pistons-liðið hélt 
Shaquille O’Neal niðri en hann 
tók aðeins sex skot og skoraði 
bara 9 stig, sem komu öll í seinni 
hálfleik.

Prinsinn lék 
eins og kóngur
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Kári Kárason, flugmaður hjá Ice-
landair, hefur fengið það verkefni 
að fljúga með 80-90 Kanadamenn 
hringinn í kringum hnöttinn á 25 
dögum. Með í för verða tveir aðrir 
íslenskir flugmenn, sex flugfreyj-
ur og einn flugvirki. Ferðin er 
skipulögð af ferðaskrifstofu í Kan-
ada og hver farþegi þarf að borga 
um 2 milljónir íslenskra króna fyrir 
sætið.

„Við erum svo heppin að fá að 
sinna þessu,“ segir Kári en eins og 
gefur að skilja er dagskráin ansi 
þétt. Áhöfnin flýgur til Kanada á 
morgun, þaðan til Rússlands, Japan, 
Hong Kong, Víetnam, Kambódíu, 
Indlands, Dubai, Kenía, Egypta-
lands, Tékklands og loks aftur til 
Keflavíkur. „Farþegarnir stoppa á 
hverjum stað og fara í skoðunar-
ferðir. Við í áhöfninni höfum þess 
vegna yfirleitt heilan dag til þess 
að skoða okkur aðeins um.“ Kári 
segir heimsreisur sem þessar verða 
æ algengari. „Mér skilst að við 

séum nú þegar að fara í fimm svona 
heimsflug eftir áramótin. Þau eru 
þó ekki öll eins. Þessi ferð er um 
norðurhvelið en stundum er farið 
um suðurhvelið til Suður-Ameríku, 
Ástralíu og svo framvegis.“ Kári er 
að fara í heimsreisu í fyrsta skipti 
en segir áhöfnina við öllu búna. 
„Við fáum góða kynningu fyrir 
brottför enda er hugsunarháttur-
inn oft og tíðum öðruvísi á þessum 

stöðum. En við reiknum nú ekki 
með að lenda í neinum vandræð-
um.“ Hann segist ætla að láta dag-
skrána ráðast þegar á staðina er 
komið. „Við erum með ágætis upp-
lýsingar um markverða staði. Ég er 
reyndar búinn að ákveða að kíkja á 
flugvélaverksmiðju í Prag og fara í 
safarí í Kenía.“ Hópurinn verður 
með blogg á slóðinni heimsfarar.
blog.is.

Borga 2 milljónir fyrir sætið

„Ef hann er ekki að auglýsa Land Rover þá segi 
ég bara lélegur smekkur,“ segir Bubbi Mort-
hens um nýjustu auglýsingu átrúnaðargoðs 
síns Bob Dylan þar sem hann ekur um á glæ-
nýjum Cadillac Escalade-jeppa. 

„Ef þetta væri Cadillac ´57 árgerðin væri 
þetta kannski í lagi,“ segir Bubbi sem kann-
ast vel við áhuga Dylans á Cadillac. „Hann 
gerði mjög flott lag, einmitt um þetta, með 
Mark Knopfler sem heitir Union Sundown.“ 

Í auglýsingunni, sem var nýlega 
frumsýnd í Bandaríkjunum, ekur 
Dylan úti í óbyggðum og hlustar á 
útvarpið, með kúrekahatt á höfði 
og dökk sólgleraugu. Þykir aug-
lýsingunni svipa mjög til aug-
lýsingarinnar með Bubba þar 

sem hann ekur á jeppa sínum uppi í sveit og 
hlustar á útvarpið inni í hlýjunni. Má segja að 
Dylan sé þarna að feta í fótspor Bubba, sem er 

nokkuð skondið því Bubbi hefur alla tíð 
haft miklar mætur á Dylan og verið 
undir sterkum áhrifum frá honum í 
lagasmíðum sínum.

Í lok auglýsingarinnar er minnst á 
vinsælan útvarpsþátt Dylans, Theme 

Time Radio Hour, sem er einmitt í 
miklu uppáhaldi hjá Bubba. „Hann er 

alveg frábær. Ég hvet alla til að fara á 
netið og hlusta á hann. Hann er 

mikið með þema, til dæmis lög 
um mömmur, bíla eða ástina. 
Síðan les hann upp bréf sem 
fólk sendir inn. Þetta eru 
öðruvísi þættir en mjög flott-
ir,“ segir Bubbi.  

Áhugasömum Dylan-aðdá-

endum er bent á heimasíðuna www.xmradio.
com/bobdylan þar sem þeir geta hlustað á goðið 
spila uppáhaldslögin sín. 

Bubbi segir Dylan hafa lélegan smekk

Meistarakokknum og bakara 
Íslands, Jóa Fel, er margt til lista 
lagt í orðsins fyllstu merkingu. 
Hann vinnur hörðum höndum við 
að opna eitt glæsilegasta bakarí 
landsins í Holtagörðum sem jafn-
framt verður eitt það stærsta og í 
samtali við Sportveiðiblaðið segist 
Jói mála myndir af þeim veiðistöð-
um þar sem hann hefur annað-
hvort rennt fyrir laxi, skotið hrein-
dýr eða gæs. „Jú, þetta er rétt, ég 
tek ljósmyndir af veiðistöðum og 
ef mér líst vel á þær þá mála ég 
staðinn,“ útskýrir Jói en bætir því 
við að honum hafi nú gefist lítill 
tími að undanförnu til að munda 
pensilinn, þeir kraftar hafi aðal-
lega nýst á veggina í nýja bakarí-
inu.

Jói segist hafa málað og teiknað 
frá því hann man eftir sér sem lít-
ill strákur. „Þetta eru bara ein-
hverjir duldir hæfileikar sem 
maður dregur fram endrum og 
eins,“ bætir hann við en bakarinn 
er með glæsilega og rúmgóða 
vinnuaðstöðu heima hjá sér þar 
sem eru trönur og allir aðrir hlutir 
sem listamaður þarf til að skapa, 
hugsa og framkvæma. „Þetta er 
örugglega betri aðstaða en margir 
myndlistarmenn þurfa að búa við 
enda er ég náttúrlega ekki á lista-
mannalaunum,“ segir Jói sem 
hefur selt nokkur verk og þau 
Björn Leifsson og Hafdís Jónsdótt-
ir, oftast kennd við World Class, 
eiga meðal annars glæsilegt mál-
verk eftir listamanninn Jóa Fel 

sem þau keyptu af honum. Þá 
hefur Jói einnig gefið veiðifélög-
um sínum málverk eftir sjálfan sig 
á stórhátíðum og tyllidögum.

Áhorfendur Stöðvar 2 hafa séð 
Jóa þeysast um Ítalíu þar sem 
hann hefur kynnt sér matarmenn-
inguna þar í landi og segir bakar-
inn að þetta hafi verið einstök lífs-
reynsla. „Þetta var mikið púl og 
við fórum á milli tveggja til þriggja 
tökustaða á dag. En það var einnig 
magnað að komast í kynni við þetta 
ferska hráefni sem þeir hafa á boð-
stólum,“ útskýrir Jói sem var að 
sjálfsögðu með myndavélina sína 
með sér. Bakarinn sá nokkra fal-
lega staði sem gætu vel ratað inn í 
ramma þegar fram líða stundir.

Pétur Pétursson
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Umræða um endurútgáfu bók-
arinnar Tíu litlir negrastrák-

ar með teikningum eftir Mugg er 
svolítið athyglisverð. Mér finnst 
sjálfum fullkomlega ástæðulaust 
að endurútgefa þessa bók, hún má 
kjurr liggja, einkum og sér í lagi í 
ljósi þess að hún á sér rætur í 
dálítið viðurstyggilegri hug-
myndafræði, alveg burtséð frá því 
hvað teikningarnar kunna að vera 
kjút og rímið snjallt. 

sem mér hefur fundist 
athyglisverðast í þessari umræðu 
eru viðbrögð tiltekinna ofurfrjáls-
lyndra hugsuða – og tel ég mig 
reyndar verulega frjálslyndan 
sjálfan – við þessari gagnrýni á 
endurútgáfuna. Menn stökkva upp 
á nef sér í vörn fyrir prent- og 
tjáningarfrelsi og spyrja: „Má 
ekkert gera? Vill fólk bókabrenn-
ur?“

er mikilvægt að verja prent- 
og tjáningarfrelsi með kjafti og 
klóm. En það er líka mikilvægt að 
gera sér grein fyrir því að oft snú-
ast svona deilumál ekki endilega 
um réttindi. Í tilviki negrastrák-
anna eru held ég fáir sem halda 
því fram að það megi ekki, út frá 
lögum og reglum, endurútgefa 
bókina. Hins vegar eru margir 
sem telja að það hefði vel mátt 
sleppa því. Það er margt sem má. 
En það er ekki þar með sagt að 
maður eigi endilega að gera allt 
sem má.

bara bókabrennur sem 
dæmi. Út af fyrir sig get ég ekki 
ímyndað mér að það sé nokkuð í 
lögum sem kemur í veg fyrir það 
að fólk geti brennt bækur. Er það 
ekki bara athafnafrelsi? Einhverj-
um kynni að finnast það beinlínis 
skynsamlegt að brenna bækur. 
Þær safnast fyrir innan heimilis. 
Sumar seljast ekki yfir höfuð. 
Sumir gætu líka talið – talandi um 
tjáningarfrelsi - að slíkar brennur 
væru mjög vel til þess fallnar að 
tjá andúð á því sem í tilteknum 
bókum stendur. Kannski telja 
sumir það beinlínis kósí að ylja 
sér við slík mótmæli að vetrar-
lagi.

flestir eru hins vegar mjög 
ákveðið á móti bókabrennum, 
skiljanlega. Hinir ofurfrjálslyndu 
líka. En spurningin er: Af hverju 
er það? Jú, þær tengjast ákveðinni 
viðurstyggð í sögunni. En hér blas-
ir við klemma: Þeir sem hvað 
harðast mæla með því að það sé 
fullkomlega í lagi að gefa út bækur 
eins og Tíu litla negrastráka hljóta 
að telja það jafnframt hið sjálf-
sagðasta mál að fólk brenni slíkar 
bækur ef það svo kýs. Þetta eru í 
stuttu máli ógöngur hinna ofur-
frjálslyndu.

Bókabrennur
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