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.EGRASTR¹KAR VERÈA
KENJAKRAKKAR

Gleymdi bílnum
á bensínstöð

3YSTKININ 3IGRÒN OG
¶ËRARINN %LDJ¹RN
LEGGJA SITT AF MÎRKUM
TIL UMR¾ÈUNNAR

¶µ3+!,!.$ Eftir að hafa fyllt

bensíntankinn á bíl sínum og
borgað fyrir bensínið virðist 63
ára gamall Þjóðverji hafa
steingleymt erindi sínu á
bensínstöðina og rölt heim til sín.
Bíllinn hafði teppt aðgengi
annarra bíla að bensíndælunni í
klukkustund þegar starfsmann
bensínstöðvarinnar fór að gruna
að ekki væri allt með felldu og
hringdi á lögreglu.
Lögreglan hafði samband við
manninn á heimili sínu sem kom
rakleitt á bensínstöðina og sótti
bílinn sinn.
SDG
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+ Nánari upplýsingar
og bókanir á
www.icelandair.is

Sölutímabil: 8. til og með 11. nóvember.
Ferðatímabil: 1. til og með 17. desember.
Takmarkað sætaframboð.

$µ2 „Ég gæti alveg flutt hingað

inn, búrið er svo stórt,“ segir
Guðný Rannveig Reynisdóttir.
„Ég verð bara inni í búrinu með
hinum furðufuglunum.“ Ný gæludýrabúð í Garðabæ, Dýraríkið, er
sú stærsta á landinu.
Guðný er vinkona eigendanna
og hefur sjálf átt tvo páfagauka í
tíu ár. Hún bauðst því til að hjálpa
páfagaukunum að venjast nýja

staðnum. „Ýmislegt getur hrætt
þá eða eitthvað komið upp á,“
segir Guðný. „Þetta eru allt
manneskjufuglar.“
Fuglarnir eru sex talsins. Þrír
þeirra eru af gerðinni „african
grey“, einn er gulhöfða Amazon,
annar grænn Amazon og sá sjötti
er cockatoo. „Þeir hafa strax
aðlagast vel og cockatoo-fuglinn
vill láta strjúka sér,“ segir Guðný.

Gunnar Vilhjálmsson, eigandi
Dýraríkisins, segir búðina jafnvel
teljast stóra á heimsmælikvarða.
„Þetta er 29. árið mitt í að reka
gæludýraverslun. Ég held að ég
muni aldrei slá þessa út,“ segir
Gunnar. „Ég sé samt fyrir mér að
útlendingar muni koma hingað til
að skoða þessa alveg eins og ég
fór til útlanda til að finna fallegar
búðir.“
SGJ

Öryrkjaíbúðir á
almennan markað

0!+)34!. !0 Pakistanska lögreglan setti Benazir Bhutto, leiðtoga
stjórnarandstöðunnar í landinu,
sem nýverið sneri heim úr útlegð,
í stofufangelsi í gær til að aftra
henni frá að tala á fjöldafundum
stuðningsmanna sinna. Fregnir
bárust enn fremur af því að
lögregla hefði efnt til fjöldahandtakna til að koma í veg fyrir
fjöldamótmæli gegn neyðarlögum
Pervez Musharraf forseta.
Talsmenn Bandaríkjastjórnar
kröfðust þess að hömlum á
ferðafrelsi Bhutto yrði aflétt
tafarlaust. Pakistanstjórn sagði
það verða gert strax í dag.
AA

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR

Bjartsýn á útrásarmöguleika
/2+5-, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar og utanríkisráðherra,
segir að þótt meinbugir hafi verið
á sameiningu REI og GGE sé
brýnt að finna leið til þess að
Orkuveitan og einkafyrirtæki geti
unnið saman að virkjun jarðhita
og tekið áfram þátt í verðmætasköpun á erlendri grund. Þetta
kemur fram í grein sem hún ritar
í Fréttablaðið í dag.
SJ¹ SÅÈU 

Öryrkjabandalagið selur eitt af fjölbýlishúsum sínum til einkaaðila á mánudag.
Ákveðið hefur verið að leigja hluta af íbúðum í Hátúni 10 til ófatlaðs fólks, svo
sem nema. Ekki verið að draga úr búsetuúrræðum fatlaðra segir Helgi Hjörvar.
6)¨3+)04) Fulltrúar Öryrkjabanda-

lagsins hafa ákveðið að selja fjölbýlishúsið Fannborg 1 í Kópavogi.
Gengið verður frá samningi við
einkaaðila á mánudag. Þá hefur
einnig verið tekin ákvörðun um að
leigja hluta af þeim 240 íbúðum
sem hússjóðurinn á í fjölbýlishúsinu Hátúni 10 til ófatlaðs fólks.
Helgi Hjörvar, stjórnarformaður hússjóðs Öryrkjabandalagsins,
staðfesti að þetta væri ákveðið.
Íbúðirnar í Fannborg eru í eigu
Hússjóðs Öryrkjabandalagsins og
eru 43 talsins. Helgi segir ástæðuna fyrir fyrirkomulaginu einkum
vera breytt sjónarmið gagnvart
búsetuúrræðum fatlaðra. Æskilegra sé nú talið að ófatlað fólk og
fólk með fötlun búi í sameiginlegri
byggð. Fatlaðir eigi ekki að vera
stúkaðir af í sérstökum fjölbýlis-

húsum. Þá séu íbúðirnar margar
hverjar of litlar miðað við þær
kröfur sem fólk gerir nú til hæfisíbúða fatlaðra þótt þær hafi þótt
nægilega stórar þegar þær voru
teknar í notkun fyrir nokkrum
áratugum. Í breytingum verði
einnig sameinaðar litlar einstaklingsíbúðir í Hátúni í eina stærri til
að koma til móts við kröfur fólks.
Smærri íbúðir geti samt vel hentað fólki sem hyggst hafa þar tímabundna búsetu, til dæmis nemum,
sem vantar leiguhúsnæði.
Hússjóðurinn á nú ríflega 600
íbúðir og er meirihluti þeirra á
höfuðborgarsvæðinu.
Helgi
tekur skýrt fram að ekki sé verið
að draga úr húsnæðisúrræðum
öryrkja. „Við höfum það í huga
að hluti okkar fólks er í alvarlegum húsnæðisvandræðum,“ segir

Helgi. Hann segir úrræði verða
fundin fyrir þá íbúa sem nú búa í
Fannborg eftir því sem henti
hverjum og einum. Bæði verði
keyptar og leigðar út íbúðir annars staðar í bænum eða leitað
annarra úrræða svo sem á sambýli eða í öldrunarþjónustu. Hússjóðurinn hafi þá í vaxandi mæli
keypt nokkrar íbúðir saman í
almennum fjölbýlishúsum. Hluti
hússins sé þá notaður sem
aðstaða fyrir starfsmenn sem þá
geta komið fólki til aðstoðar ef
þarf þótt ekki sé um stofnun að
ræða.
„Ég held að það sé gríðarlega
mikilvægt fyrir lífsgæði okkar
fólks að bæta íbúðarkostinn og
leitast við að rjúfa einangrun með
blandaðri búsetu,“ segir Helgi.
KAREN FRETTABLADIDIS
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%INN HÎFUÈPAUR OG TVÎ BURÈARDÕR FÅKNIEFNA D¾MD Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJANESS

4VEIR NEMENDUR HANDTEKNIR

Kókaínsmyglarar í fangelsi

Hótuðu sænskum rektor lífláti

Karlmaður og tvær
konur voru í gær dæmd í fangelsi
fyrir tilraun til að smygla tæplega
700 grömmum af mjög sterku
kókaíni til landsins. Karlmaðurinn
var dæmdur í 20 mánaða fangelsi
en konurnar í eins árs fangelsi
hvor.
Karlmaðurinn afhenti annarri
konunni fíkniefnin í Amsterdam í
Hollandi. Hún, og hin konan, földu
efnin innan klæða og í líkama
sínum og fluttu þau þannig til
landsins. Þær voru handteknar
þegar þær komu til landsins í
febrúar. Við yfirheyrslur vísaði
önnur konan á manninn og var
hann handtekinn. Hann viður-

$«-3-,

Magnús, er ekkert farið að slá
í ástina?
b.EI ¹STIN ER SÅUNG OG EILÅFm
¥ G¾R VAR SEXTUGASTA SÕNING ¹ LEIKRITINU
ST SEM FJALLAR UM ¹STIR ELDRI BORGARA
-AGNÒS «LAFSSON FER MEÈ HLUTVERK Å
LEIKRITINU

²RSKURÈUR SIÈANEFNDAR

Umfjöllun DV
sögð vægðarlaus
&*®,-)¨,!2 Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands hefur
úrskurðað að Trausti Hafsteinsson, blaðamaður á DV, hafi brotið
gegn siðareglum með ónærgætinni umfjöllun um mann í fjórum
fréttum í ágúst og september.
Maðurinn er í DV sakaður um
„andlegt og líkamlegt ofbeldi“ í
fyrirsögn og einnig er fjallað um
andleg veikindi fyrrverandi
eiginkonu hans og sjálfsvígstilraunir hennar. Segir í úrskurðinum að umfjöllun um persónulegan harmleik sé vægðarlaus og
eigi ekkert erindi í fjölmiðla. SGJ

-¹LR¾KTARÖING M¹LNEFNDAR

Ræða um stöðu
íslenskunnar
-%..).' Íslensk málnefnd heldur

árlegt málræktarþing í dag, í
ellefta sinn. Þingið ber yfirskriftina „Málstefna í mótun“.
„Þessu sinni helgum við þingið
vinnu við íslenska málstefnu,“
segir Guðrún Kvaran, formaður
Íslenskrar málnefndar. Öllum er
velkomið að koma á þingið,
aðgangur er ókeypis og veitingar í
hádegishléi verða í boði MS. Tveir
gestir munu fá viðurkenningu
fyrir íslenskunotkun í fjölmiðlum.
Einnig verður ályktun um stöðu
tungunnar kynnt.
Þingið hefst klukkan 11 í
hátíðarsal Háskóla Íslands.
SGJ

,®'2%',5&2¡44)2
3KAR Å H¹LSINN MEÈ FLÎSKU
4IL RYSKINGA KOM Å HEIMAHÒSI FYRIR
UTAN 2EYKJANESB¾ AÈFARANËTT
FIMMTUDAGS SEM ENDUÈU MEÈ ÖVÅ AÈ
KARLMAÈUR STAKK ANNAN Å H¹LSINN MEÈ
BROTINNI FLÎSKU -AÈURINN VAR FLUTTUR
¹ SJÒKRAHÒS Å 2EYKJAVÅK MEÈ DJÒPAN
SKURÈ ¹ H¹LSI OG LÅKLEGA RIFBEINSBROT
¶RÅR MENN GISTU FANGAKLEFA OG VORU
YFIRHEYRÈIR EN ERU LAUSIR NÒ

kenndi að hann hefði ætlað að
flytja efnin inn en það hefði verið
fyrir annan mann sem hann nafngreindi ekki. Þá sagðist hann enn
fremur hafa ætlað að selja hluta
af efnunum sjálfur. Hann mun
hafa fengið stúlkurnar til þess að
vera burðardýr og var þeim lofað
400 þúsund krónum fyrir að
smygla efnunum. Dómarinn leit
svo á að þau þrjú hefðu staðið
saman að innflutningnum en að
maðurinn hefði skipulagt hann í
því skyni að selja efnin.
Fíkniefnið
reyndist
við
efnagreiningu vera 80 prósenta
sterkur kókaínbasi. Hefði því mátt
drýgja efnið umtalsvert.
JSS

36¥¶*«¨ Tveir sextán og sautján
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$ËMURINN YFIR TVEIMUR BURÈARDÕRUM
FÅKNIEFNA OG EINUM HÎFUÈPAUR VAR KVEÈ
INN UPP ¹ 2EYKJANESI Å G¾R

Fólk húkir í kulda í
daufri von um bíl
Þingmaður Sjálfstæðisflokks segir skort á leigubílum á næturnar um helgar
vera niðurlægjandi fyrir farþega. Þá megi skoða endurreisn næturstrætisvagna.
Samgönguráðherra óttast hærri leigubílagjöld ef fleiri leigubílar fara í akstur.
!,¶).') „Neytendur eru allt að því

niðurlægðir þegar þá vantar þjónustu leigubíla á ákveðnum tímum
sólarhrings um helgar,“ segir
Ármann Kr. Ólafsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokks. „Á veturna er
þetta stórt mál.“
Ármann spurði Kristján L. Möller
samgönguráðherra á Alþingi á
miðvikudag um hvort hann hygðist
beita sér fyrir fjölgun leigubíla í
miðborg Reykjavíkur um helgar.
Hann segir fólk geta freistast til að
aka ölvað, fái það ekki leigubíl.
„Framundan er
mikill annatími í
tengslum
við
skemmtanir
í
aðdraganda jóla,
árshátíðir
og
þorrablót,“ segir
Ármann.
„Það
gengur ekki að
bjóða fólki upp á
2-!.. +2
það að húka í
«,!&33/.
kuldanum í þeirri
daufu von að með tímanum aumkvi
einhver leigubílstjórinn sér yfir
viðskiptavin og leyfi honum náðarsamlegast að setjast um borð.“
Ráðherra tók undir með Ármanni.
„Hér er á ferðinni vandamál sem
nauðsynlegt er að skoða nánar,“
sagði Kristján. „Það má líka bæta
því við að því fleiri bílar sem eru í
akstri, því verri rekstrarskilyrði
verða fyrir þá sem eru í greininni,
en það mun hugsanlega leiða til
hærri notendagjalda.“
Ráðherra sagði að nú væri að
störfum nefnd um heildarendurskoðun á regluverkinu sem gildir
um leigubíla. Tillögur Ármanns
verði teknar inn í þá endurskoðun

ára nemendur í sænskum menntaskóla voru handteknir í gær fyrir
að hafa hótað rektor skólans
lífláti. „Það er ljóst að atburðirnir
í Finnlandi voru innblástur
drengjanna,“ sagði rektorinn Rolf
Öden í samtali við fréttavef
Dagens nyheter.
Öden vildi ekki tjá sig um
hótunina en sagði drengina vera
upptekna af vopnum og skólaskotárásinni í bandaríska bænum
Columbine árið 1999 þegar tveir
nemendur myrtu þrettán manns.
Lögregla telur að drengirnir
hafi reynt að fá einhvern til að
fremja morð.
SDG

3AMRUNI 2%) OG 'EYSIS 'REEN

Samrunaskýrsla
bætir litlu við
/2+5-, Viðskiptafræðistofnun
Háskóla Íslands hefur skilað
álitsgerð um samruna Reykjavík Energy Invest og Geysis
Green Energy. Skýrslan var
unnin að beiðni Svandísar
Svavarsdóttur, borgarfulltrúa
VG, sem fer fyrir stýrihópi um
málefni Orkuveitu Reykjavíkur.
Svandís segir skýrsluna
styrkja þau rök sem stýrihópur
borgarráðs hélt fram varðandi
samrunann. Annars hafi
skýrslan litlu við að bæta, þar
sem samruni fyrirtækjanna
hefur þegar verið afturkallaður.
Skýrsluna vann Ársæll Valfells
viðskiptafræðingur.
SGJ
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Lífshættulegar
perlur í umferð
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 3KYLDA LEYFISHAFA TIL ÖESS AÈ GERA
BÅLINN ÒT ¹ TÅMUM ÖEGAR EFTIRSPURNIN
ER MEST
 &JÎLGA LEYFUM Å UMFERÈ ¹SAMT ÖVÅ
AÈ SKYLDA LEYFISHAFA TIL ÖESS AÈ GERA
BÅLINN ÒT ¹ TÅMUM ÖEGAR EFTIRSPURNIN
ER MEST
 'EFA ÒT SÁRSTÎK LEYFI FYRIR Ö¹ SEM
VILJA BARA AKA LEIGUBÅL ¹ H¹ANNATÅMA

og sagði ráðherra sér lítast
sérstaklega vel á þá hugmynd hans
að leigubílstjórar mættu gera út
annan bíl um helgar sem um giltu
einfaldari reglur.
Ármann gegnir einnig stöðu
stjórnarformanns Strætó bs. Hann
hefur beðið framkvæmdastjóra
Strætó bs. um að taka saman
minnisblað um reynsluna af rekstri
næturstrætisvagna sem lagt verði
fyrir stjórn. Stjórnin skoði svo
hvort hefja eigi aftur akstur
næturstrætisvagna um helgar.

 6EITA LEYFISHÎFUM LEYFI TIL AÈ GERA
ÒT ANNAN BÅL ¹ H¹ANNATÅMUM 3Ò
ÒTGERÈ LYTI EKKI EINS STRÎNGUM REGL
UM OG V¾RI EKKI EINS KOSTNAÈARSÎM
OG ¹ AÈALBIFREIÈINNI
 6EITA LEIGUBÅLASTÎÈVUM LEYFI TIL AÈ
GERA ÒT EIGIN BÅLA SEM K¾MU INN ¹
H¹ANNATÅMUM
 'EFA LEIGUBÅLAAKSTUR FRJ¹LSAN

Ástgeir Þorsteinsson, formaður
Bifreiðastjórafélagsins Frama,
segir oft erfitt að manna leigubílana um helgar með afleysingamönnum. „Ég held að Ármann
geri sér enga grein fyrir hvað
kostar að reka leigubíl. Þjónustan
hér er sennilega sú albesta í Evrópu og hvergi annars staðar eru
jafn margir leigubílar á mann,“
segir Ástgeir. Hann hvetur
Ármann til að kynna sér málið
betur.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Toys“R“Us
hefur
tilkynnt
Neytendastofu að
ákveðið
hafi verið
að innkalla
föndurperlur sem 0%2,52.!2
geta
&ÎNDURPERLUNAR GETA
reynst
VERIÈ BANV¾NAR VIÈ
lífshættu- INNTÎKU
legar ef
börn gleypa þær.
Föndurperlurnar, sem eru af
gerðinni Aqua Dots, eru bleyttar
með vatni til þess að þær festist
saman, en upplýsingar um þær
má finna á blaðsíðu 64 í jólabæklingi Toys“R“Us og á heimasíðunni
www.toysrus.is.
Toys“R“Us hefur stöðvað sölu á
vörunni og beinir því til þeirra
sem keypt hafa perlurnar að skila
þeim sem allra fyrst.
SGJ

&IMMT¹N ¹RA MEGA KAUPA SKOTVOPN SAMKV¾MT FINNSKUM LÎGUM
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Vilja herða lög um byssueign
!0 Tímabært er að
hækka lágmarksaldur í Finnlandi
til að kaupa skotvopn frá fimmtán
ára upp í átján ára samkvæmt
tillögu opinberrar nefndar sem
talsmaður
innanríkisráðuneytisins,
Ilkka
Salmi, greindi frá í gær. Börnum
yngri en átján ára yrði þó áfram
leyft að nota skotvopn undir
eftirliti foreldra.
Skotárásin í finnskum miðskóla
á miðvikudaginn þegar átján ára
nemandi skaut sjö til bana hefur
beint kastljósi að skotvopnaeign í
Finnlandi sem er sú þriðja hæsta í
heiminum. Aðeins Bandaríkin og
Jemen eru með hærra hlutfall.
Í Finnlandi búa 5,2 milljónir
manna og hafa 650.000 manns
leyfi til að eiga skotvopn, eða um
þrettán
prósent
þjóðarinnar.
Núgildandi lög heimila að fimmtán

&)..,!.$

ára börn kaupi skotvopn með leyfi
foreldra sinna.
Í
viðræðum
á
vettvangi
Evrópusambandsins um reglur
varðandi skotvopn hafa finnsk
stjórnvöld hingað til verið hörð á
því að viðhalda þessu fimmtán ára
aldurstakmarki á skotvopnaeign.
Innanríkisráðherra
Finnlands,
Annel Holmlund, hefur lýst yfir
breyttri afstöðu stjórnvalda. „Þar
sem öll önnur ESB-ríki eru tilbúin
til að taka upp átján ára
aldurstakmark á skotvopnaeign ...
vill Finnland ekki setja sig upp á
móti slíku ákvæði í tilskipuninni
við þessar aðstæður“.
SDG
%&4)2 23).! 3J¹ M¹TTI GÎT EFTIR KÒLUR

ÒR BYSSU 0EKKA %RIC !UVINEN Å ÖESSARI
GLERHURÈ Å SKËLANUM ÖAR SEM HANN MYRTI
 MANNS
&2¡44!",!¨)¨!0
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Sparisjóðurinn  
F í t o n / S Í A

             
Samkvæmt mælingum Íslensku ánægjuvogarinnar 2007 eru viðskiptavinir Sparisjóðsins þeir ánægðustu á markaði banka og
sparisjóða. Sparisjóðurinn fær hæstu einkunn í öllum þáttum sem mældir voru. Persónuleg þjónusta er okkar aðalsmerki og stuðlar
að ánægjulegu samstarﬁ við alla okkar viðskiptavini. Starfsfólk Sparisjóðsins þakkar viðskiptavinum þessar ánægjulegu niðurstöður
sem hvetja okkur til að gera enn betur í framtíðinni.
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&RAMKV¾MDASTJËRI 3TYRKTARFÁLAGS VANGEFINNA VILL AÈ FATLAÈIR NJËTI LAUNA EKKI BËTA

6ARÈI SIG SJ¹LFUR FYRIR DËMI

(¾FINGARSTÎÈVAR GETA EKKI GREITT MEIRA

Sektaður fyrir
fíkniefnabrot

+*!2!-, „Þetta eru lágar greiðslur
en við höfum ekki meira á milli
handanna,“
segir
Þóra
Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri
Styrktarfélags vangefinna, um þær
greiðslur sem fatlaðir fá fyrir vinnu
sína á hæfingarstöðinni Bjarkarási
sem Styrktarfélagið rekur.
Greint var frá því í Fréttablaðinu
á þriðjudag að fatlaður maður sem
starfar á Bjarkarási fékk launaseðil
sem hljóðaði upp á 4.200 krónur í
mánaðarlaun. Þóra segir það hafa
verið mistök hjá hæfingarstöðinni
að nefna greiðsluna laun eins og
gert hafi verið heldur hafi um
hlutdeild
verið
að
ræða.
Hæfingarstöðin tekur að sér ýmis

verkefni fyrir fyrirtæki, svo sem
álímingar og pökkun. Þóra segir
stöðvarnar fá greitt fyrir verkefnin
en stofnanir þurfi sjálfar að standa
straum af kostnaði á hráefni og
tækjum. Greiðslurnar sem fáist frá
fyrirtækjunum renni til þess en sá
afgangur sem eftir verður greiðist
til starfsmanna.
Tryggingabætur fatlaðra eiga að
koma í stað launa samkvæmt
skilgreiningu velferðarkerfisins.
Þóra segist vona að þegar
Tryggingastofnunin mun heyra
undir félagsmálaráðuneytið, eins
og stefnt er á að verði um áramót,
verði bótagreiðslur lagðar niður en
fólki þiggi laun fyrir störf sín á

$«-3-, Tuttugu og átta ára

,!5. %. %++) "452 &RAMKV¾MDA
STJËRI 3TYRKTARFÁLAGS VANGEFINNA VILL AÈ
FATLAÈIR F¹I GREIDD LAUN FYRIR VINNU SÅNA
¹ H¾FINGARSTÎÈVUM OG Å DAGÖJËNUSTU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

hæfingarstöðvum og í dagþjónustu.
KDK

gamall karlmaður hefur verið
dæmdur til 300.000 króna
sektargreiðslu fyrir vörslu
fíkniefna. Í fórum hans fundust
rúm sex grömm af amfetamíni,
tuttugu e-töflur, 1,6 grömm af
hassi og smáræði af
tóbaksblönduðu kannabis. Hann
varði sig sjálfur fyrir dóminum.
Dómurinn féll í Héraðsdómi
Suðurlands. Maðurinn játaði sekt
sína, en hann á langan brotaferil
að baki vegna fíkniefnamála.
Refsingin var ákveðin 300.000
króna sekt, en 22 daga fangelsi ef
sektin verður ekki greidd innan
fjögurra vikna.
SÖS

Bæjarfulltrúar biðja
hver annan að víkja
Minnihluti bæjarstjórnar Álftaness vill að bæjarstjórinn fái lausn frá störfum.
Hann hafi nýlega verið dæmdur í héraðsdómi fyrir vanefndir á samningum.
Forseti bæjarstjórnar biður þá að hætta í stjórn sem þurfa að níða bæjarfulltrúa.
¶).'3).3 '44 ,ÎGREGLA G¾TIR

ÖINGHÒSSINS Å 4ÅBLISI Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

.EYÈARLÎG Å 'EORGÅU

Þingið styður
forsetann
'%/2'¥! !0 Georgíuþing

samþykkti í gær mótatkvæðalaust að styðja neyðarlög þau
sem Mikheil Saakashvili forseti
hafði gripið til að lýsa yfir í
kjölfar harðvítugra átaka milli
óeirðalögreglu og mótmælenda
á götum höfuðborgarinnar
Tíblisi.
Atkvæði féllu 149 gegn engu,
en alls eiga 235 fulltrúar sæti á
Georgíuþingi. Þingmenn
stjórnarandstöðunnar sniðgengu
atkvæðagreiðsluna.
Í tilraun til að slá á ólguna í
landinu hefur Saakashvili
ákveðið að færa forsetakosningar til janúar næstkomandi.
AA

,%)¨2¡44).'!2
2ANGT VAR FARIÈ MEÈ NAFN 'UÈMUNDAR
( "RAGASONAR FYRRUM ÖULU HJ¹ 3JËN
VARPINU Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R OG HANN
SAGÈUR HEITA 'UÈMUNDUR & "ENE
DIKTSSON 3¹ ER HINS VEGAR ÒTVARPSÖUL
UR HJ¹ 2ÅKISÒTVARPINU
6EGNA MISTAKA VIÈ VINNSLU &RÁTTA
BLAÈSINS BIRTIST GÎMUL AUGLÕSING FR¹
4OYkS 2k US Å BLAÈINU Å G¾R !UGLÕST
VORU TILBOÈ MEÈ VÎRUM SEM ERU
BÒNAR OG ERU ÖVÅ EKKI LENGUR Å GILDI

5

34*«2.-, Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisfélagsins á Álftanesi vilja
Sigurð Magnússon bæjarstjóra úr
starfi. Hann hafi verið dæmdur í
héraðsdómi fyrir vanefndir á
samningum, og siðferðisspurning
vakni um hvort einstaklingur með
slíkan dóm á bakinu sé hæfur til að
stjórna bæjarfélagi.
Dómurinn sem málið snýst um
féll í Héraðsdómi Reykjaness
síðastliðinn þriðjudag. Þar var
Margfeldi ehf. dæmt til að greiða
Hjálmtý Sigurðssyni rúma eina og
hálfa
milljón
króna
vegna
vangoldinna launa. Margfeldi er í
eigu
Sigurðar
Magnússonar
bæjarstjóra.
Vantrauststillaga var lögð fram
á fundi bæjarstjórnar Álftaness á
fimmtudag. Á fundinum sagði
Sigurður fyrirtæki sitt hafa dregist
með óheppilegum hætti í deilu
milli nýrra eigenda fyrirtækis sem
Margfeldi seldi, og rekstrarstjóra
sem lengi hafði starfað hjá
viðkomandi fyrirtæki. Deilan sé
með öllu óviðkomandi málefnum
Sveitarfélagsins Álftaness eða
störfum sínum sem bæjarstjóra.
Tillagan um að bæjarstjóranum
yrði veitt lausn frá störfum var
felld með fjórum atkvæðum gegn
þremur. Forseti bæjarstjórnar,
Kristján Sveinbjörnsson, færði til
bókar að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisfélagsins
hefðu
uppi
ítrekaðan persónulegan og oft
níðingslegan málflutning. Málið
ætti
ekkert
erindi
inn
á
bæjarstjórnarfund og hann bæði
þá bæjarfulltrúa sem þyrftu
opinberlega að níða persónulega
aðra bæjarfulltrúa að draga sig í
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',%¨) ,¾KNIRINN SEM STÕRÈI AÈGERÈINNI
FAÈIR OG BRËÈIR ,AKSHMI ¹ BLAÈAMANNA
FUNDI ¹ SJÒKRAHÒSINU Å G¾R &2¡44!",!¨)¨!0

TTA LIMA GYÈJUBARNIÈ

Lakshmi komin
til meðvitundar
).$,!.$ !0 Indversk stúlka sem

,&4!.%3 3AMEINAÈUR LISTI FÁLAGSHYGGJUFLOKKA LFTANESLISTINN ER Å MEIRIHLUTA Å
B¾JARFÁLAGINU ,ISTI 3J¹LFST¾ÈISMANNA ER EINN Å MINNIHLUTA

fæddist með fjóra handleggi og
fjóra fótleggi komst í gær til
meðvitundar, tveimur dögum eftir
að útlimirnir sem ofaukið var voru
fjarlægðir í flókinni skurðaðgerð
á sjúkrahúsi í Bangalore. Að sögn
lækna hreyfði hún tærnar, brosti
til móður sinnar og spurði hvað
orðið hefði um þá hluta líkama
hennar sem nú væru horfnir.
Í heimaþorpi hinnar tveggja ára
gömlu Lakshmi töldu trúaðir
hindúar að hún væri hin fjögurra
handleggja hindúagyðja með sama
nafni endurholdguð.
AA

(¾STIRÁTTUR ÒRSKURÈAR

+2)34*. 36%)."*®2.3
3/. &ORSETI B¾JARSTJËRNAR

'5¨-5.$52 '
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SAKAR MINNIHLUTANN UM
PERSËNULEGT NÅÈ GAGNVART
B¾JARSTJËRANUM

3J¹LFST¾ÈISFÁLAGSINS VILL
AÈ B¾JARSTJËRINN VÅKI ÒR
STARFI

hlé frá störfum í bæjarstjórn.
„Það er ósköp leiðinlegt að starfa
í svona andrúmslofti, þegar menn
fara með svona bull í bæjarstjórnir,“
segir Sigurður. „Þetta er svona
þegar menn hafa misst sjónar á
málefnunum.“ Hann segist efast
um að íbúar á Álftanesi hafi
nokkurn áhuga á máli sem þessu.
Guðmundur G. Gunnarsson, odd-

3)'52¨52 -!'.²33/.

"¾JARSTJËRINN SEGIR LEIÈIN
LEGT AÈ STARFA Å ANDRÒMS
LOFTI ÖAR SEM MENN FARA
MEÈ BULL Å B¾JARSTJËRNIR

viti Sjálfstæðisfélagsins á Álftanesi, segist sem minnst vilja gera
úr málinu. „Við veltum upp þessari
spurningu, hvort það orkaði
tvímælis að maður sem hefur
fengið slíkan dóm sé hæfur til að
vera framkvæmdastjóri bæjarfélags. Meirihlutinn mat það svo
að þetta væri ekki áhyggjuefni og
þá er málið búið.“SALVAR FRETTABLADIDIS

Farbann Lettans fellt úr gildi
(34)2¡4452 Hæstiréttur felldi í

gær úr gildi úrskurð um farbann
gegn lettneskum starfsmanni
starfsmannaleigunnar Nordic
Construction Line, eða GT
verktaka.
Maðurinn hafði verið úrskurðaður í farbann til 9. nóvember
vegna rannsóknar á brotum gegn
almennum hegningarlögum en
hann var talinn hafa átt hlutdeild
í meintu broti á tíu starfsmönnum
á Kárahnjúkum sem töldu sig
ekki hafa fengið launakjör í
samræmi við samninga.
GHS
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*¹KV¾ÈAR BREYTINGAR ¹ HEILBRIGÈISKERFI SEGIR RÎNTGENL¾KNIR ¹ $OMUS -EDICA

3ENDIBÅLSTJËRI SÕKNAÈUR

Breytir litlu fyrir einkarekstur

Mátti keyra án
öryggisbeltis

Fyrirhugaðar
breytingar á heilbrigðiskerfinu
munu ekki endilega verða til þess
að auðvelda heilbrigðisstarfsfólki
í einkarekstri að fá verkefni, segir
Þorkell Bjarnason röntgenlæknir.
Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra hefur boðað að
skilið verði milli kaupenda og seljenda í heilbrigðiskerfinu. Sérstök
innkaupastofnun muni sjá um að
kaupa verk af heilbrigðiskerfinu,
en greiðandinn verði ríkið.
„Ég held að það sé bara kostur að
breyta kerfinu, menn eru búnir að
vilja aðskilja kaupendur og seljendur í mörg ár,“ segir Þorkell.
Hann er þó efins um að þessi
(%),"2)'¨)3-,

Finnst þér sóðaskapur á götum
úti hafa aukist?
*¹

  
  

.EI
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Ætti strætó að vera gjaldfrjáls
fyrir alla?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

34µ2)2
"2%94).'54ILKYNNT VAR UM R¹ÈNINGU DR
3IGURBJARGAR 3IGURGEIRSDËTTUR TIL
AÈ STÕRA UNDIRBÒNINGI SKIPULAGS
BREYTINGA Å HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTINU
Å G¾R 3IGURBJÎRG ER R¹ÈIN TÅMA
BUNDIÈ TIL  SEPTEMBER 
OG MUN HÒN VINNA AÈ ENDUR
SKOÈUN ¹ FRAMKV¾MD SJÒKRA OG
SLYSATRYGGINGA ALMANNATRYGGINGA
OG UNDIRBÒA STARFSEMI INNKAUPA
STOFNUNAR SEM ANNAST MUN
KAUP GREIÈSLUR OG SAMNINGA UM
HEILBRIGÈISÖJËNUSTU

kerfisbreyting muni hafa miklar
breytingar í för með sér fyrir aðila
í einkarekstri. Þó megi vona að innkaupastofnunin sjái hag sínum
betur borgið með því að kaupa
læknisverk af einkaaðilum en ríkisstofnunum.
Þorkell hefur mikla reynslu af
einkarekstri í heilbrigðisþjónustu,
en hann var einn stofnenda Röntgen
Domus Medica árið 1993.
„Það sjá það allir að það eina
sem vit er í er að auka einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni, allt
annað er bara rugl. Það hefur
sýnt sig að það er mikill sparnaður í einkarekstrinum,“ segir
Þorkell.
BJ

$«-3-, Karlmaður var sýknað-

ur af ákæru um umferðarlagabrot í Héraðsdómi Suðurlands í
gær. Hann var stöðvaður af
lögregluþjónum í Vestmannaeyjum í febrúar á þessu ári fyrir að
aka sendibíl án þess að vera með
öryggisbeltið spennt.
Maðurinn játaði að hafa keyrt
beltislaus en sagði undanþágu
umferðarlaga hafa gilt um akstur
sinn. Undanþágan segir að ekki sé
skylt að nota belti í bíl þegar ekið
sé í atvinnuskyni þar sem hraði
sé jafnan lítill og fara þurfi úr og
í ökutækið með stuttu millibili.
Dómurinn féllst á þá skýringu og
sýknaði manninn.
SÖS

Orka úr Þjórsá ekki
seld til nýrra álvera
Landsvirkjun ætlar í viðræður um sölu á orku úr virkjunum í Þjórsá til netþjónabús og kísilhreinsunarverksmiðju. Ætlar ekki að selja orku til álvera á Suður- og Vesturlandi. Kemur á óvart og veldur vonbrigðum segir forstjóri Alcan.
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/2+5-, Landsvirkjun ætlar ekki
að selja orku úr virkjunum í neðri
hluta Þjórsár til nýrra álvera.
Stjórn fyrirtækisins telur hærra
orkuverð fást í öðrum iðnaði, auk
þess sem betra sé að dreifa áhættu
með því að selja öðrum en
álbræðslum.
Þetta útilokar þó ekki aukna
sölu til álvera sem þegar eru starfandi, segir Friðrik Sophusson, forstjóri
Landsvirkjunar.
Þessi
ákvörðun hefur ekki áhrif á mögulega uppbyggingu álvers við Húsavík, né mögulegt álver við Helguvík á Reykjanesi.
Þegar ljóst var að ekki yrði af
stækkun álvers Alcan í Straumsvík óskaði stjórn Landsvirkjunar
eftir því að fyrirtækið ynni úttekt
á markaði fyrir orku á Suður- og
Vesturlandi, segir Friðrik. Mikill
áhugi virðist vera á orkukaupum.
„Stjórnin ákvað að við myndum
reyna að semja við fyrirtæki sem
ekki væru í áli, og gætu borgað
hærra verð en við höfum fengið
hingað til,“ segir Friðrik. Einnig
hafi skipt máli að greiðslur fyrir
orkusölu til álvera séu háðar
álverði, og því hafi verið æskilegt
að semja við fyrirtæki í öðrum
iðnaði til að dreifa áhættu með
aukinni fjölbreytni.
Stjórn Landsvirkjunar hefur því
ákveðið að hefja viðræður við fyrirtæki sem hefur hug á að reisa
netþjónabú hér á landi. Auk þess
er hafinn undirbúningur að viðræðum við fyrirtæki sem vill reisa
hér fyrirtæki á sviði kísilhreinsunar fyrir sólarrafala.
Fulltrúar Landsvirkjunar vilja
ekki gefa upp hvaða fyrirtæki er
um að ræða. Friðrik segir þó líklegast að þessi starfsemi verði
staðsett á Suðurlandi eða Reykjanesi.
Möguleg
orkuþörf
þessara
tveggja fyrirtækja gæti numið um

¶*«23 6IRKJANIR Å NEÈRI HLUTA ¶JËRS¹R HAFA VERIÈ UMDEILDAR (ÁR SJ¹ST MËTM¾LEND

UR SÕNA LAND SEM FER UNDIR VATN EN ,ANDSVIRKJUN HEFUR SAGT AÈ ST¾RSTUR HLUTI LËNA
VEGNA ÖRIGGJA VIRKJANA VERÈI Å NÒVERANDI ¹RFARVEGI
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b¶ESSI TÅÈINDI KOMA VISSULEGA ¹ ËVART ¶ETTA ERU
VONBRIGÈI FYRIR OKKUR ÖVÅ ÖETTA ÖÕÈIR AÈ MÎGU
LEIKAR OKKAR ¹ ÖVÅ AÈ REISA NÕTT ¹LVER ANNARS STAÈ
AR EN Å 3TRAUMSVÅK ERU EKKI JAFN MIKLIR OG ÖEIR
HAFA VERIÈ m SEGIR 2ANNVEIG 2IST FORSTJËRI ¹LVERS
!LCAN Å 3TRAUMSVÅK
!LCAN HEFUR VERIÈ AÈ SKOÈA MÎGULEIKA ¹ BYGG
INGU NÕS ¹LVERS Å ¶ORL¹KSHÎFN EÈA ¹ +EILISNESI
AUK ÖESS SEM VERIÈ ER AÈ SKOÈA MÎGULEIKA ¹
ST¾KKUN ¹ LANDFYLLINGU Å 3TRAUMSVÅK
(ÒN SEGIR AÈ NÒ VERÈI STJËRNENDUR FYRIRT¾K
ISINS AÈ ¹TTA SIG ¹ ¹HRIFUM ÖESSARAR YFIRLÕSINGAR
,ANDSVIRKJUNAR ¹ FRAMTÅÈAR¹FORM FYRIRT¾KISINS
b6IÈ STËÈUM Å ÖEIRRI TRÒ AÈ VIÈ HEFÈUM MEIRI
MÎGULEIKA EN NÒ ER KOMIÈ Å LJËS 6IÈ ÖURFUM
AÈ SKOÈA ÖETTA ÒTSPIL ,ANDSVIRKJUNAR m SEGIR
2ANNVEIG

þriðjungi þess afls sem reiknað er
með að verði til í þremur virkjunum í Þjórsá. Friðrik segir að þetta
geti þýtt ákveðið hagræði við gerð
virkjananna.
Ef selja ætti orkuna einum stórum kaupanda þyrfti að byggja

allar þrjár virkjanirnar í einu.
Verði orkan hins vegar seld mörgum smærri fyrirtækjum megi
byggja eina virkjun í einu, sem sé
bæði hagkvæmara og hafi að auki
minni efnahagsáhrif.
BRJANN FRETTABLADIDIS

&ORMAÈUR 6INSTRI GR¾NNA TELUR ,ANDSVIRKJUN EKKI HAFA BREYTT STEFNU SINNI

Áform um þrjú álver standa

frá endurreisn til samtíma

Gesualdo
Heinrich Schütz
Johannes Brahms
Knut Nysted
Arvo Pärt
Þorkell Sigurbjörnsson
Kjell Mörk Karlsen
 

 



2.000/1.500 kr.

/2+5-, „Ég minni á að öll plönin
eru inni um stækkunina í Straumsvík, því ég veit ekki betur en að
Alcan hangi á því vilyrði. Þá eru
áformin um álver í Helguvík og á
Húsavík ennþá inni,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstri grænna, um tilkynningu
Landsvirkjunar þess efnis að fyrirtækið muni ekki ganga til samninga við fyrirtæki sem hafi hug á
að byggja álver á Suður- og Vesturlandi.
„Þetta þýðir bara að verkefni
númer fjögur eða fimm eru fryst í
bili. Áform um eitt eða tvö álver í
Þorlákshöfn og Keilisnesi og eitthvað því um líkt.“

Steingrímur
telur því ekki að
um grundvallarstefnubreytingu
sé að ræða.
„Þetta er ekki
stefnubreyting
en Landsvirkjun
er að horfast í
augu við raun34%).'2¥-52 *
veruleikann. Það
3)'&²33/.
er ágætt, það er
örlítið að rofa til
í álbræðsluæðinu hjá fyrirtækinu.
Fleiri hugsanir komast nú að.“
Hann segir ákvörðina þó ekki
breyta afstöðu Vinstri grænna til
virkjunar í Þjórsárverum.

„Netþjónabú losa ekki mengaðar lofttegundir líkt og álverin og
sem atvinnuuppbygging og iðnaður er þetta tvímælalaust framför
frá álbræðslu. En það styrkir
frekar rökin á móti virkjun í
Þjórsá − að það þurfi ekki þessar
virkjanir.
Það er talsvert til í kerfinu nú
þegar og það er hægt að leysa
meiri orkuþörf með miklu minni
umhverfisfórnum og miklu óumdeildari virkjunum en þeim sem
felast í virkjun Þjórsár,“ segir
Steingrímur og nefnir sem dæmi
Búðarhálsvirkjun, sem sé snyrtileg virkjun inni á svæði sem
þegar hefur verið raskað. BJ  EB

Jólaspilið í ár
MONOPOLY fasteignaspilið
Loksins fáanlegt aftur,
hefur verið uppselt í á annað ár...
Eigðu frábærar stundir
í þessu frábæra fjölskylduspili...

Nýtt útlit
nýjar götur
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3JËNVARPIÈ SEMUR VIÈ "JÎRGËLF 'UÈMUNDSSON UM GERÈ LEIKINNA SJËNVARPSÖ¹TTA

Stefna á útrás með íslensku þættina
fyrir leik sinn í Stundinni
okkar?
 Hvað heitir skólinn í Finnlandi þar sem byssumaður
skaut átta til bana?
 Hver hefur verið útnefndur
besti leikmaður fyrstu sjö
umferðanna í úrvalsdeild karla
í handbolta?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 

NÓVEMBER
TILBOÐ
TIL SAFNKORTSHAFA
SAFNKO

Remington sléttujárn

x3

Hágæða keramik og tteﬂon sléttujárn sem hitnar á 60 sekúndum.
Hág
Sléttujárnið
Sléttujárn er með tvöfaldri vörn og hitnar í 200°C.
Snúningsvörn
á snúru, frálagsstandur, upphengilykkja og
S
hitaþolinn
geymslupoki með sér hólﬁ fyrir snúru.
hitaþo
Safnko
Safnkortshafar
borga aðeins
bo

Punktar
gilda þrefalt
Vr. 85069591

2.490
kr.
auk 1.000 punkta

Fullt
Full
F
llt ve
vverð:
erð
rð: 5.490
5.49 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Sérprentuð jólakort 40 stk.
Sérp

x3

Búðu til þitt eigið jólakort, veldu útlit á
www.hanspetersen.is
og settu inn texta og mynd.
www.ha
Hans Petersen
framkallar 40 kort í stærðinni 10x20 cm
Pete
á hágæða
hágæð Kodak pappír. Öllum kortum fylgir umslag.
Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda þrefalt
Vr. 85060623
6062
23

x4

2.490
kr.
auk 1000 punkta

Fullt verð: 5.490 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Ferðageislaspilari
Lítilll og nettur
n
Winsta ferðageislaspilari sem
spiilar CD/MP3/CD-R/RW.
C
spilar
Spilarinn er með
LCD skjá og hristivörn.

0 kr.
auk 1000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins
Punk
ktar
Punktar
a fjórfalt
fjór
gilda
Vr. 81835532
1
1835532

Fullt
F
Ful
Fu
u
ullllt
ul
llt verð:
v ð: 3.990 kr.. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Hara systur CD

x2

Bara

F
Frábær
Frábæ
geisladiskur frá HARA systrum en þær
hafa
hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar.
haf
afa unnið
un
Á þessum geisladisk er að ﬁnna lög eftir
marga af helstu lagasmiðum landsins.
Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
ktar
k
gilda
a tvöfa
tvöfalt
falt
Vr. 82158072
2158072

x2

0 kr.

auk 1.000 punkta

Fullt
F
Full
lllt vve
verð:
rð:
ð 1.99
1
1.990
9
99
90 kr. Tilboðið
Ti
T
gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Spiderman 3 DVD
Frábær mynd á DVD með þeim Tobey Maguire
Frábæ
og Kirsten Dunst í aðalhlutverkum.

Vr. 89159406

listgrein sem hefur orðið hvað mest útundan,
enda afar dýr í framleiðslu, segir Páll. Því sé
það fagnaðarefni að tekist hafi að fá öflugan
stuðning við verkefnið.
„Ég sé fyrir mér að við séum ekki bara að
framleiða þetta fyrir íslenska sjónvarpið, við
ætlum í útrás líka. Við erum að búa til sterka
atvinnugrein með þeim aðilum sem hafa lagt
þetta nám fyrir sig,“ sagði Björgólfur á
kynningarfundi í gær.
Undir það tók Þórhallur Gunnarsson,
dagskrárstjóri Sjónvarpsins. „Við viljum
skila þessu til íslenskra áhorfenda, og selja
þetta utan. Þetta er okkar markmið, við
viljum verða góð í þessu. [...] Vonandi verðum
við eins og Danirnir, farin að keppa um
Emmy-verðlaunin einhvern tímann síðar.“ BJ

Afturför í íslenskri
jafnréttisbaráttu
Á kynjafræðiþingi var rætt um stöðnun jafnréttisbaráttunnar á Norðurlöndunum. Sífellt fleiri ríki taka fram úr hægum framfaraskrefum Norðurlanda. Prófessor í stjórnmálafræði telur kynjakvóta geta komið ríkjunum aftur á skrið.
*!&.2¡44) Kynjakvótar og staða
jafnréttis á Norðurlöndum voru
umræðuefni í upphafi Kynjafræðiþings á vegum rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum.
Spurt var hvort kynjakvótar gætu
reynst hjálpartæki í stöðnuðu
jafnréttisumhverfi Norðurlanda.
Drude Dahlerup, prófessor í
stjórnmálafræði við Háskólann í
Stokkhólmi, hefur rannsakað
kynjakvóta víða um heim og telur
að þeir geti hjálpað, þótt þeir
valdi ekki byltingu í jafnréttismálum.
„Ég legg ríka áherslu á að konur
eigi jafnmarga fulltrúa og karlar á
þingi og annars staðar. Ég geri það
af lýðræðislegum ástæðum og af
því að konur í háum embættum
eru mikilvægar fyrirmyndir,“
sagði Dahlerup.
Þorgerður Einarsdóttir, lektor í
kynjafræði við Háskóla Íslands,
sat í pallborði með Dahlrup og hún
benti á að það hefði lítil áhrif á
jafnréttisbaráttuna ef konurnar
sem veljast í embætti vinna ekki
markvisst að málstað kvenna. Þá
myndu kynjakvótar helst gagnast
sjálfstæðiskonum, en þær væru
ekki þekktar fyrir að vinna að
hagsmunum kvenna. Dahlerup er
sammála því að femínískar áherslur séu mikilvægar.
„Ég tel að framgangur femínisma sé mikilvægur en ég tel líka í
lagi að skilja þessi markmið í
sundur. Karlar ættu til dæmis að
hjálpa til við að ná femínískum
markmiðum.
Mitt markmið er fyrst og fremst
að fjölga konum, líka íhaldssömum konum, því ég tel að þær eigi
rétt á því að segja það sem þær
vilja segja, jafnvel þótt það hagnist ekki öðrum konum. Ef þær

-)+),6'!2 &92)2-9.$)2

$AHLERUP TELUR AÈ KONUR SÁU MIKILV¾G
AR FYRIRMYNDIR ËH¹È ÖVÅ HVAÈA SJËNAR
MIÈUM Ö¾R HALDA ¹ LOFTI ¶¹ SÁ ÖAÈ
RÁTTL¾TISM¹L AÈ KONUR SÁU JAFNMARGAR
KÎRLUM ¹ ÖINGUM RÅKJA
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komast ekki að, þá höfum við bara
íhaldssama karla, og hvort ætli sé
betra? Ég hef trú á því að konur
breyti umræðunni og breyti viðhorfum karlanna sem þær starfa
með.“
Dahlerup telur að kynjakvótar í
stjórnmálaflokkum muni gefa
góða raun á Norðurlöndum, þá
ekki síst Danmörku og Íslandi,
sem hún kallar glerþakslöndin.
Þar hefur minnstur árangur náðst
og á Íslandi hefur orðið afturför.

490 kr.
auk 1.000 punkta

F
Full
Fullt
ulllt ve
verð:
erð:
ð 2
2.490
.490 kr. Tilboðið
T
gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Safnkortstilboðin færðu á næstu
N1 þjónustustöð.
Upplýsingar um Safnkortið og Safnkortstilboðin
er að finna á www.n1.is.

$RUDE $AHLERUP KALLAR ¥SLAND OG
$ANMÎRKU GLERÖAKSLÎNDIN ÖVÅ
ÖAU HAFI STAÈNAÈ EÈA JAFNVEL HAFI
ORÈIÈ AFTURFÎR ¶AR SÁ EFTIR SEM ¹ÈUR
VIÈHORFIÈ ¹ ÖANN VEG AÈ JAFNRÁTTI SÁ
Å HÎFN 3VÅÖJËÈ TAKI AFTUR ¹ MËTI H¾G
FRAMFARASKREF EN ÖAR SÁ ¹RANGURINN
EKKI TALINN FULLN¾GJANDI

„Það mikilvægasta er að staðna
ekki. Norðurlöndin eru fyrirmyndin og allir vænta þess að við gerum
eitthvað, að við finnum lausn á
kynbundnum launamuni svo dæmi
sé tekið. Við höfum haft lög um
launajafnrétti í tugi ára en fátt
hefur breyst. Við höfum setið föst
í stjórnsýslulegum útfærslum en
vantar nýja kvennahreyfingu,
grasrótarhreyfingu sem kemur
hlutunum aftur af stað.“
EVA FRETTABLADIDIS

(¾STIRÁTTUR ËMERKIR DËM VEGNA MISTAKA Å (ÁRAÈSDËMI 6ESTURLANDS

Kom aldrei fyrir dómarann
$«-3-, Hæstiréttur hefur ógilt úrskurð Héraðsdóms

S
Safnkortshafar
borga aðeins
b
Punktar
nktar
gilda
da tvöfalt

¥3,%.3+4 %&.) 0¹LL -AGNÒSSON "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDS
SON OG ¶ËRHALLUR 'UNNARSSON SKRIFUÈU UNDIR SAMKOMU
LAGIÈ Å )ÈNË Å G¾R
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 Hver hefur afþakkað laun

-%..).' Sjónvarpið og Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Landsbanka
Íslands, hafa gert samkomulag um að standa
saman að framleiðslu leikins íslensks
sjónvarpsefnis á næstu þremur árum, og
hyggjast verja 200 til 300 milljónum til þess á
tímabilinu.
Áherslan verður á sjónvarpsþáttaraðir, og
er gert ráð fyrir því að Sjónvarpið muni
kaupa tvær þáttaraðir á ári af sjálfstæðum
framleiðendum, segir Páll Magnússon,
útvarpsstjóri RÚV. Sjónvarpið mun verja
ákveðinni upphæð til hvers verkefnis, og
mun Björgólfur tvöfalda þá upphæð
samkvæmt samkomulagi sem undirritað var í
gær.
Leikið íslenskt sjónvarpsefni er sú

Vestfjarða í máli karlmanns vegna þess að hann kom aldrei
fyrir þann dómara sem dæmdi í málinu. Maðurinn var sakfelldur í héraðsdómi fyrir að hafa ruðst inn á heimili konu og
tveggja stúlkna, káfað á annarri stúlkunni og reynt að klæða
hina úr buxunum.
Aðalmeðferð málsins fór fram í héraðsdómi í janúar í fyrra,
en brotin áttu sér stað árið 2002. Héraðsdómarinn fór hins
vegar í frí áður en dómur var kveðinn upp og fór skýrslugjöf
og málflutningur fram að nýju hjá dómaranum sem tók við
málinu. Það var gert í janúar á þessu ári.
Maðurinn sem ákærður var kaus að mæta ekki til þinghaldsins þegar það var tekið fyrir öðru sinni. Að honum fjarstöddum
var hann dæmdur í sex mánaða fangelsi og auk þess að greiða
400.000 krónur í skaðabætur og tæplega 900.000 krónur í
sakarkostnað.
Úrskurðinum var áfrýjað til Hæstaréttar, og krafðist maðurinn þess að málinu yrði vísað frá héraðsdómi eða að dómurinn
yrði ómerktur og vísað aftur í hérað. Hæstiréttur komst að
þeirri niðurstöðu að ekki hefði mátt fella dóm á málið án þess að
ákærði hefði komið fyrir þann dómara sem dæmdi í málinu.
Dómurinn var því ómerktur og vísað aftur til héraðs.
SÖS

6¥3!¨ !&452 (%)N ¥ LÎGUM UM MEÈFERÈ OPINBERRA M¹LA ER
GERT R¹È FYRIR AÈ S¹ SEM ER ¹K¾RÈUR M¾TI
VIÈ ÖINGFESTINGU M¹LS $ËMARINN BIÈJI
LÎGREGLUNA AÈ F¾RA HANN FYRIR DËM M¾TI
HANN EKKI
N ,EYFILEGT ER AÈ D¾MA M¹L AÈ FJARSTÎDDUM
ÖEIM SEM ¹K¾RÈUR ER EF ¹KVEÈIN SKILYRÈI
UM VIÈURLÎG BROTSINS OG FYRRI FRAMBURÈ HANS
ERU UPPFYLLT
N (¾STIRÁTTUR KOMST AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
AÈ ÖESSI SKILYRÈI HEFÈU EKKI VERIÈ UPPFYLLT
ÖEGAR MAÈURINN VAR D¾MDUR ¹N ÖESS
AÈ HAFA KOMIÈ FYRIR DËMARANN ¥ ÎÈRUM
TILVIKUM SÁ EKKI HEIMILT AÈ FELLA DËM YFIR
MANNI ¹N ÖESS AÈ HANN HAFI KOMIÈ FYRIR
DËMARANN SEM D¾MIR Å M¹LINU ¶VÅ VAR
ÒRSKURÈUR HÁRAÈSDËMS ËMERKUR

Stórtónleikar í Reykjaneshöllinni
í boði SpKef, í dag 10. nóvember frá kl. 15 -18
An dlit smálun

Hop pu r
a
r
a
l
t
a
s
a
k
1907-2007

Sjóður Suðurnesjamanna í 100 ár

Einn, tveir og þrír 12.098

í tilefni af 100 ára afmæli Sparisjóðsins í Keflavík
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+ÅNVERSKUR GL¾PAMAÈUR

sig í göngFlóðbylgjan ekki jafn Faldi
um í sautján ár
skæð og spár sögðu
+¥.! Eftirlýstur glæpamaður

Þúsundir Breta sneru aftur til heimila sinna í gær eftir að spár um flóð og
eyðileggingu vegna flóðbylgju á Norðursjó gengu ekki eftir. Árið 1953 varð flóðbylgja á Norðursjó yfir 2.000 að bana. Áfram er eftirlit á norðurströnd Hollands.
"2%4,!.$ !0 Bretar sluppu með
6%2¨-4) $EMANTSHRINGUR MEÈ

¹TTHYRNDUM RAUÈUM   KARATA
DEMANTI VAR TIL SÕNIS Å AÈDRAGANDA
HINS ¹RLEGA HAUSTSKARTGRIPAUPPBOÈS Å
'ENF ¾TLAÈ VERÈM¾TI HRINGSINS ER ¹
BILINU  TIL  MILLJËNIR KRËNA
./2$)#0(/4/3!&0

(!2-52 &R¹ ÒTFÎR EINS SKËLADRENGSINS Å

"AGHLAN

&2¡44!",!¨)¨!0

,ONDON
&LËÈVARNARGÎRÈUM
Å 4HAMES LOKAÈ
FIMMTUDAG OG
FÎSTUDAG

!MSTERDAM

R

sprengjutilræði sem framið var í
norðurhluta Afganistans fyrr í
vikunni fórust 59 skólabörn og 96
önnur særðust, að því er afganska
menntamálaráðuneytið í Kabúl
greindi frá í gær.
Börnin höfðu raðað sér upp til
að heilsa þingnefnd er hún
heimsótti sykurverksmiðju í
Baghlan-héraði þegar sjálfsmorðssprengjumaður gerði árás.
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59 afgönsk
skólabörn dóu

&LËÈAH¾TTA VEGNA FLËÈBYLGJU Å .ORÈURSJË
3TJËRNVÎLD Å ¶ÕSKALANDI (OLLANDI OG "RETLANDI G¹FU ÒT
FLËÈAAÈVARANIR VEGNA STORMA Å NORÈVESTURHLUTA %VRËPU SEM
ORSAKAST AF SAMSPILI LEIFA FELLIBYLSINS .OEL OG STORMALDA ¹
HAFI 3TERKIR VINDAR OG H¾STU ÎLDUR SEM SÁST HAFA Å  ¹R
¾ÈA SUÈUR .ORÈURSJË OG ËGNA STRANDSV¾ÈUM SEM ERU LÅTIÈ
YFIR SJ¹VARM¹LI
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skrekkinn í gær þegar spár um
mikil flóð á austurströndinni
vegna flóðbylgju á Norðursjó
gengu ekki eftir og flóðvarnargarðar héldu. Þúsundir þurftu að
yfirgefa heimili sín á austurströnd
Bretlands á fimmtudagskvöld
vegna flóðahættu en sneru aftur í
gær eftir að talið var að mesta
hættan væri liðin hjá.
Aðvaranir vegna flóða höfðu
verið gefnar út í Bretlandi, Hollandi og Þýskalandi. Breska
umhverfisstofnunin varaði við að
„líf og eignir væru í gífurlegri
hættu“ á nokkrum stöðum.
Ölduhæð náði mest sex metrum
við flóðvarnargarða í Lowestoft
sem er austasti hluti Bretlands í
um 190 kílómetra fjarlægð frá
London. „Þetta varð ekki jafn slæmt
og við bjuggumst við,“ sagði Jill
Bird, 47 ára kokkur á hóteli í
bænum Great Yarmouth, sem er
skammt norður af Lowestoft og
búist var við að yrði einna verst úti.
„Við vorum mjög áhyggjufull vegna
þess að þetta var stærsta flóðbylgjan síðan árið 1953 þegar nokkurhundruð manns létust. Þannig að
við teljum okkur mjög, mjög lánsöm í dag.“ Yfir 2.000 manns létust
í flóðbylgjunni árið 1953.
Hinum risavöxnu Maeslantflóðvarnargörðum við Rotterdam
í Hollandi var lokað í fyrsta skipti
frá því þeir voru reistir árið 1997.
Tilkynnt var í gær að áfram verði

&LËÈA
AÈVARANIR

¶µ3+!,!.$
2OTTERDAM
-AESLANT FLËÈVARNARGÎRÈUNUM LOKAÈ Å FYRSTA
SKIPTI TIL AÈ VERNDA ST¾RSTU HÎFN %VRËPU
 '2!0()# .%73

fylgst með ástandi mála á norðurströnd Hollands en aðrir landshlutar séu úr hættu. Er þetta í
fyrsta skipti frá árinu 1976 að öll
strandlengjan við Norðursjó er

Styrkir

undir eftirliti að því er hollenska
samgönguráðuneytið greindi frá.
Þriðjungur landsvæðis í Hollandi
er fyrir neðan sjávarmál.
SDG FRETTABLADIDIS

faldi sig í sautján ár í göngum
undir húsinu sínu í Zhangxu í
Kína. Lögreglan hefur loks haft
uppi á honum eftir ábendingu og
grafið hann úr felum.
Maðurinn, Hui Guangwen, er
sakaður um að hafa myrt mann úr
nálægu þorpi í kjölfar minni
háttar ágreinings. Hann segist
aldrei hafa vikið úr göngunum öll
þessi ár, en eiginkona hans
hjálpaði honum að grafa þau. Hún
sætir ákæru fyrir að hylma yfir
með manni sínum.
„Mér leiddist virkilega mikið
þarna niðri,“ sagði Hui þegar
hann loksins náðist.
SGJ

.OREGSSTJËRN VILL HERÈA LÎG

Ekki skjól fyrir
eftirlýsta menn
./2%'52 !0 Norska ríkisstjórnin
lagði í gær fram frumvarp um
að hækka hámarksrefsingu fyrir
stríðsglæpi, þjóðarmorð, glæpi
gegn mannkyni og hryðjuverk
úr 21 ári í 30 ár. Einnig að
tímatakmörk á ákærufresti verði
afnumin og að lögin verði
afturvirk.
Nýju lögin munu gera kleift að
sækja slík mál í Noregi í stað
þess að þurfa að vísa þeim áfram
til alþjóðlega stríðsglæpadómstólsins í Haag í Hollandi.
„Það er mikilvægt að tryggja
að Noregur verði ekki álitinn
öruggt skjól fyrir menn sem er
eftirlýstir fyrir slíka glæpi,“
sagði Knut Storberget dómsmálaráðherra sem kynnti
frumvarpið. Kallaði hann einnig
eftir harðari refsingum við
hatursglæpum.
SDG

til að efla

rannsóknir á sviði umhverfis- og orkumála
Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar auglýsir styrki til umsóknar

PI PAR • SÍA • 72225

Landsvirkjun er orkufyrirtæki sem leggur grunn
að nútíma lífsgæðum. Fyrirtækið stefnir að því
að verða öflugt á alþjóðavettvangi og starfar af
ábyrgð í anda sjálfbærrar þróunar. Landsvirkjun
er helsti raforkuframleiðandi landsins og í
forystu fyrir byggingu orkuvera sem hafa verið
meðal stærstu framkvæmda á landinu.
Landsvirkjun styðst við fjölbreytt rannsóknarstarf á sviði náttúruvísinda, verkfræði og
orkumála og rekur umfangsmikla fjármálastarfsemi á alþjóðamarkaði.
Hjá Landsvirkjun starfa rúmlega 200 manns með
fjölbreytta menntun. Landsvirkjun vill vera í
fararbroddi í framsækinni stjórnun og leggur
áherslu á jafnrétti og tækifæri til starfsþróunar.

Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna, rannsóknarverkefna á vegum háskóla,
stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög
Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og
sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir sem
sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfisstefnu
Landsvirkjunar.
Styrkveitingar sjóðsins falla í þrjá flokka:
Almennar virkjunarrannsóknir, rannsóknir á
sviði umhverfis- og orkumála og styrki til
nemenda í meistara- eða doktorsnámi.
Að þessu sinni er auglýst eftir umsóknum í
eftirfarandi flokkum:
Rannsóknir á sviði umhverfis- og
orkumála
Almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfisog orkumála. Styrkir eru veittir til hluta þess
kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga,
þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum
útgjöldum.

Styrkir til nemenda í meistara- eða
doktorsnámi
Styrkir til efnilegra nemenda sem áforma eða
stunda meistara- eða doktorsnám á sviði
umhverfis- eða orkumála.
Í þessari úthlutun eru í heild allt að 50 m.kr. til
ráðstöfunar, allt að 40 m.kr. til rannsóknarverkefna á sviði umhverfis- og orkumála, og
allt að 10 m.kr. til styrkja fyrir 10–20 nemendur
í meistara- og doktorsnámi.
Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á
rannsóknarverkefni sínu, og rökstuðning fyrir
því að verkefnið tengist markmiðum sjóðsins.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um
þau gögn sem fylgja eiga umsókn er að finna á
vefsíðu Landsvirkjunar, www.lv.is.

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað
rafrænt á netfang sjóðsins; orkurannsoknasjodur@lv.is eða í pósti til Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, merktum
„Orkurannsóknasjóður
Landsvirkjunar
2007“.
Fyrirspurnir má senda á netfangið
orkurannsoknasjodur@lv.is.
Umsóknarfrestur er til 21. desember 2007.
Öllum umsóknum verður svarað og farið
með þær sem trúnaðarmál.
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&YRRUM STARFSMENN ¥SKERFA

Nýttu sér ekki
leyndarmál
$«-3-, Tveir fyrrverandi
starfsmenn Ískerfa ehf. hafa verið
sýknaðir af ásökunum um að hafa
nýtt sér trúnaðarupplýsingar við
þróun ískrapastrokka. Optimar
ehf., sem á Ískerfi, krafðist þess að
mönnunum yrði bannað að
framleiða og selja ískrapastrokka
því þeir hefðu notað viðskiptaleyndarmál fyrrverandi vinnuveitanda síns við þróun þeirra.
Dómarar Héraðsdóms Reykjavíkur komust að þeirri niðurstöðu
að mennirnir hefðu ekki notað
trúnaðarupplýsingar frá Ískerfum
við þróunina. Optimar var látið
greiða mönnunum þrjár milljónir í
málskostnað.
SÖS

3TJËRNARKREPPAN Å "ELGÅU

Flokkaágreiningur versnar
"%,'¥! !0 Ágreiningur milli
borgaralegu systurflokkanna sínu
hvoru megin tungumálalandamæranna í
Belgíu, sem
vænst var að
mynduðu
ríkisstjórn eftir
þingkosningar í
júní, virðist nú
fara versnandi.
Flæmsku
flokkarnir annars
96%3 ,%4%2-%
vegar og vallónsku flokkarnir
hins vegar hafa sett gagnstæð
skilyrði fyrir því að hefja
stjórnarmyndunarviðræður á ný.
Kristilegi demókrataflokkurinn
í Flandri, sem forsætisráðherraefnið Yves Leterme fer fyrir,
krefst þess að ný ríkisstjórn
skuldbindi sig til stjórnarskrárbreytinga sem færi enn meiri
valdheimildir til landshlutastjórnanna. Því hafna Vallónar.
AA
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INGAR FUNDU LÅKA FYRIR RAFMAGNSBILUNINNI
SEM VARÈ ¹ FIMMTUDAGSMORGUN

(AFNARFJÎRÈUR OG N¹GRENNI

Rafmagnslaust
í klukkutíma
(!&.!2&*®2¨52 Tvisvar varð
rafmagnsbilun í Hafnarfirði á
fimmtudagsmorgun og var stór
hluti Hafnarfjarðar, Garðabæjar
og Álftaness rafmagnslaus í
klukkutíma eða rúmlega það.
Egill Sigmundsson, forstöðumaður hjá Hitaveitu Suðurnesja,
segir að svo óvenjulega hafi
viljað til að bilun hafi orðið í
háspennustreng í norðurbæ
Hafnarfjarðar og því hafi
rafmagn slegið út á svo stóru
svæði.
„Rafmagnið var að mestu leyti
komið á innan klukkutíma en þó
tók aðeins lengri tíma að laga það
á iðnaðarsvæðinu við Reykjavíkurveg,“ segir hann.
Rafmagn var síðan fært milli
strengja á Álftanesi skömmu eftir
hádegi og varð rafmagnslaust í
nokkrar mínútur.
GHS
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4USK F¾R UMBOÈIÈ
,ECH +ACZYNSKI FORSETI 0ËLLANDS FËL
Å G¾R $ONALD 4USK LEIÈTOGA "ORGARA
VETTVANGS SEM FÁKK FLEST ATKV¾ÈI Å
ÖINGKOSNINGUM Å OKTËBER FORMLEGT
UMBOÈ TIL STJËRNARMYNDUNAR %INEGGJA
TVÅBURABRËÈIR FORSETANS *AROSLAW
SAGÈI AF SÁR SEM FORS¾TISR¹ÈHERRA ¹
M¹NUDAG
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&JÎRUTÅU DAGA FANGELSI

Sparkaði ekki viljandi í pung

Ölvaður ók
stolnum bíl

$«-3-, Kona sem ákærð var

fyrir að sparka í pung manns í
Vestmannaeyjum árið 2005 var
sýknuð í Héraðsdómi Suðurlands í
gær. Dómnum þótti ekki sannað
að konan hefði sparkað viljandi í
klof mannsins, heldur hefði sparkið verið ósjálfráð viðbrögð við
hálstaki sem maðurinn hafði á
henni.
Sparkið átti sér stað á veitingastaðnum Prófastinum í Vestmannaeyjum í júlí árið 2005. Í
ákæru segir að konan hafi „sparkað í klof mannsins af miklu afli
með þeim afleiðingum að hann
missti andann og hneig niður, pissaði blóðlituðu þvagi og hlaut mar

á pung, eymsli í hægri eistnalyppu
og þvagrás“. Konan sem var
ákærð neitaði því að hafa sparkað
í pung mannsins af ásetningi.
Hann hefði blandað sér í ósætti
milli sín og vinkonu sinnar, því
næst tekið sig hálstaki og ýtt sér
upp að vegg. Hún hefði fengið
köfnunartilfinningu og spriklað
með þeim afleiðingum að fóturinn
lenti óvart í klofi mannsins.
Í niðurstöðu dómsins segir að
ekki sé hægt að refsa fyrir brotið
þar sem það hafi verið framið af
gáleysi, og því var konan sýknuð.
Bótakröfu mannsins, sem hljóðaði
upp á 350.000 krónur, var vísað
frá dómi.
SÖS

4%,*! 3%).+5.
N !TVIKIÈ VARÈ Å 6ESTMANNAEYJUM Å JÒLÅ
¹RIÈ  OG VAR RANNSËKN LOKIÈ 
FEBRÒAR  K¾RA VAR ÖË EKKI
GEFIN ÒT FYRR EN RÒMU ¹RI SÅÈAR HINN
 MARS ¹ ÖESSU ¹RI
N ¥ NIÈURSTÎÈUM (ÁRAÈSDËMS
3UÈURLANDS SEGIR AÈ ÖESSI DR¹TTUR
¹ M¹LSMEÈFERÈINNI HAFI EKKI VERIÈ
SKÕRÈUR ¹ VIÈUNANDI H¹TT OG VERÈI
AÈ ¹TELJA HANN
N K¾RAN VAR EKKI ÖAÈ EINA SEM
SEINKAÈI Å ÖESSU M¹LI $ËMSUPP
SAGAN SJ¹LF DRËST VEGNA MIKILLA
EMB¾TTISANNA HÁRAÈSDËMARANS
(JARTAR / !ÈALSTEINSSONAR

$«-3-, Karlmaður á fertugsaldri hefur verið sakfelldur í
Héraðsdómi Suðurlands fyrir að
stela bíl og aka honum drukkinn.
Hann var dæmdur í fjörutíu daga
fangelsi auk þess að greiða um
200.000 krónur í sekt og sakarkostnað.
Bílnum var stolið þar sem hann
stóð fyrir utan hús við Austurveg
á Selfossi í júlí síðastliðnum.
Þaðan ók maðurinn vestur
Suðurlandsveg áleiðis til Reykjavíkur og norður Hafravatnsveg.
Þar var hann stöðvaður af
lögreglu. Auk fangelsisdóms og
sektar var hann sviptur ökuréttindum ævilangt.
SÖS
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Peningaskápurinn ...
-ILLJËNIR ÒR EINKAVASA TIL RÅKIS

3TYRKIR FREKAR EN AFNOTAGJÎLD

4ALSVERT VAR R¾TT MANNA ¹ MILLI ÖEGAR TILKYNNT VAR
Å G¾R AÈ AUÈKÕFINGURINN "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDS
SON HEFÈI GERT SAMKOMULAG VIÈ 2ÅKISÒTVARPIÈ
UM AÈ STËREFLA ÅSLENSKA DAGSKR¹RGERÈ Å SJËNVARPI
6ARIÈ VERÈUR N¹L¾GT  MILLJËNUM KRËNA
Å H¾STA LAGI ¹ ¹RI TIL FRAMLEIÈSLU ¹ LEIKNU
EFNI 5PPH¾ÈIN SKIPTIST JAFNT ¹ "JÎRGËLF
OG 2²6 OG NEMA ÒTGJÎLD HVORS AÈILA
AÈ H¹MARKI  MILLJËNUM KRËNA ¹ ¹RI
N¾STU ÖRJÒ ¹RIN %KKI KEMUR FRAM HVORT
"JÎRGËLFUR SLEPPUR VIÈ GREIÈSLU AFNOTA
GJALDA ¹ SAMA TÅMA
%INS OG ALÖJËÈ VEIT ER "JÎRGËLFUR ANNAR
RÅKASTI MAÈUR LANDSINS ¹ EFTIR SYNI SÅNUM
"JÎRGËLFI 4HOR EN SAMKV¾MT LISTA BANDA
RÅSKA VIÈSKIPTATÅMARITSINS &ORBES FR¹ Å
MARS NEMA EIGNIR HANS  MILLJÎRÈ
UM ÅSLENSKRA KRËNA

3Á HLUTUR "JÎRGËLFS MIÈAÈUR VIÈ AUÈ HANS Å MARS
NEMA ÒTGJÎLDIN   PRËSENTUM AF EIGNASAFNI
HANS 3J¹UM NÒ FYRIR OKKUR *ËN *ËNSSON SEM
TEKIST HEFUR AÈ SAFNA SÁR EIGNUM FYRIR
 MILLJËNIR KRËNA Å SVEITA SÅNS
ANDLITS 3TËR HLUTI EIGNASAFNSINS
G¾TI VERIÈ BUNDINN Å RAÈHÒSI
STEINSTEYPU OG LËÈ LÅKT OG
NOKKRAR EIGNIR "JÎRGËLFS 'EFIST
*ËNI T¾KIF¾RI TIL AÈ STYRKJA 2ÅK
ISÒTVARPIÈ MEÈ JAFN H¹U HLUTFALLI
AF EIGNUM SÅNUM ¹ ¹RI NEMUR
FJ¹RH¾ÈIN  ÖÒSUND KRËNUM
¶AÈ ER SVO SPURNING HVORT HANN
ÖURFI AÈ GREIÈA AFNOTAGJÎLDIN Å
OFAN¹LAG EN ÖAU NEMA RÒMUM
 KRËNUM ¹ ¹RI

N¹NAR ¹ VISIRIS

Hluthafar vilja afskráninguna
Vinnslustöðin fer úr
Kauphöllinni samkvæmt
ákvörðun hluthafafundar.
Næststærsti hluthafinn biður
Kauphöllina að hafna eða
fresta afskráningu.
„Umboð stjórnarinnar er nú ljóst,“
segir Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar og forsvarsmaður
Eyjamanna ehf., sem á rétt rúm 50
prósent í Vinnslustöðinni. Hluthafafundur samþykkti á miðvikudag að farið yrði fram á afskráningu félagsins úr Kauphöll Íslands.
Boðað var til fundarins að beiðni
Kauphallar Íslands vegna mótmæla
næststærsta
hluthafans
við
afskráningu félagsins. Í september
hafði stjórn Vinnslustöðvarinnar
þegar samþykkt afskráningu. Lögmaður fór með ríflega 32 prósenta
atkvæði Stillu, sem er í eigu Guðmundar og Hjálmars Kristjánssona.
Sáralítil viðskipti hafa verið með

+/3.).' 5- !&3+2.
).'5 6)..3,534®¨6!2
)..!2 ²2 +!50(®,,

&2%345. !&3+2.).'!2 4!,). ,¥+,%'
-ËTM¾LI 3TILLU VIÈ AFKR¹NINGU 6INNSLU
STÎÈVARINNAR LIGGJA FYRIR Å +AUPHÎLL
¥SLANDS AÈ SÎGN (RËBJARTS *ËNATANS
SONAR LÎGMANNS FÁLAGSINS b6IÈ EIGUM
FREKAR VON ¹ ÖVÅ AÈ FRESTAÈ VERÈI
AFSKR¹NINGUNNI Å ¹R LÅKT OG HEIMILT ER
SAMKV¾MT LÎGUM 3ÅÈAN ER LÅKLEGT AÈ
ËSKAÈ VERÈI EFTIR NÕJUM HLUTHAFAFUNDI
OG AÈ MÎGULEGA FARI FRAM STJËRNARKJÎR m
SEGIR (RËBJARTUR JAFNFRAMT OG VÅSAR TIL
NÕRRA AÈST¾ÈNA Å FÁLAGI ¹ LEIÈ ÒT AF
MARKAÈI
(RËBJARTUR SEGIR STÎÈU M¹LA LEIÈINLEGA
FYRIR UMBJËÈENDUR SÅNA SEM LAGT HAFI
Å 6INNSLUSTÎÈINA H¹AR FJ¹RH¾ÈIR b/G
LÎGÈU SITT AF MÎRKUM TIL AÈ FÁLAGIÈ
KOMST ALMENNILEGA ¹ LAPPIRNARm 5M
LEIÈ SEGIR HANN MIKILV¾GT AÈ REYNT

VERÈI AÈ SJ¹ TIL ÖESS AÈ LEYSA ÒT MINNI
HLUTHAFA ¹ SANNGJÎRNU VERÈI EN VILYRÈI
Å Ö¹ ¹TT HAFI KOMIÈ FRAM ¹ HLUTHAFA
FUNDINUM ¹ MIÈVIKUDAG (ANN SEGIR
JAFNFRAMT AUGLJËST AF Ö¹TTTÎKU ¹ FUND
INUM AÈ HEIMAMENN HAFI SAMEINAST Å
ËSKILGREINDRI OG TILEFNISLAUSRI HR¾ÈSLU
GAGNVART 'UÈMUNDI +RISTJ¹NSSYNI
ÒTGERÈARMANNI OG ÎÈRUM EIGANDA
3TILLU b%N EINS OG HANN HEFUR SJ¹LFUR
SAGT ERU HVERGI BETRI SKILYRÈI EN EINMITT
Å 6ESTMANNAEYJUM TIL AÈ REKA SJ¹VAR
ÒTVEGSFYRIRT¾KI m SEGIR (RËBJARTUR EN
B¾TIR UM LEIÈ VIÈ AÈ MUNUR HAFI VERIÈ
¹ ¹HERSLUM +RISTJ¹NS OG HEIMAMANNA
UM STJËRNUN FÁLAGSINS b.ÒVERANDI
EIGANDI ER LÅTIÈ FYRIR Ö¹ HAGR¾ÈINGU OG
T¾KNIV¾ÈINGU SEM NAUÈSYNLEG ERm

bréf Vinnslustöðvarinnar í Kauphöllinni. Síðast gengu bréf félagsins kaupum og sölum 22. ágúst.
Óvirk verðmyndun og tilkostnaður
við að halda úti skráningu eru
meðal raka sem stjórn Vinnslu-

stöðvarinnar hefur fært með
afskráningu. „Næst er að skrifa
Kauphöllinni aftur og óska eftir
afskráningu,“
segir
Sigurgeir
Brynjar og gerir ráð fyrir þeim
bréfaskriftum í næstu viku að

(LUTHAFAFUNDUR  NËVEMBER 
!TKV¾ÈI
FJÎLDI HLUTA HLUFALL
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afloknum stjórnarfundi. „Svo veit
maður ekki hvað þeir gera,“ segir
hann, en Kauphöllinni er heimilt að
fresta afskráningunni í eitt ár.
„Ég ræði ekki einstakar fjárfestingar sjóðsins við utanaðkomandi,“
sagði Torfi Sigtryggsson, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja, og sleit samtali. Sjóðurinn, sem á 5,34 prósent í
Vinnslustöðinni,
sat
hjá
við
atkvæðagreiðslu miðvikudagsins.
Samkvæmt samþykktum lífeyrissjóðsins má hann ekki eiga í
óskráðum félögum nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Í sumar
ákvað sjóðurinn að selja ekki hlut
sinn. Eyjamenn buðu 4,6 krónur á
hlut og Stilla 8,5 krónur. Miðað við
boð Stillu var hlutur lífeyrissjóðsins 707 milljóna króna virði. Guðrún Erlingsdóttir, stjórnarformaður Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja,
segir tímann munu leiða í ljós hvort
ákvörðunin um að selja ekki hafi
verið rétt eða röng. Hún segir sjóðinn halda sínum hlut og að eignir
hans í óskráðum bréfum fari ekki
yfir sett mörk þótt Vinnslustöðin
verði afskráð. „Við höfum trú á því
að Vinnslustöðin haldi áfram að
vaxa og þessi bréf verði alveg seljanleg. Þá kom fram á fundinum að
Vinnslustöðin færi ekki illa með þá
sem staðið hafa við bakið á fyrirtækinu og kynnu að vilja selja síðar.
Þá yrði fengið óháð fyrirtæki til að
meta verðmæti og sanngjarnt söluverð fundið,“ segir Guðrún.
OLIKR FRETTABLADIDIS

LÁTTU OKKUR
LÉTTA ÞÉR BYRÐINA
3% afsláttur í formi
3
Safnkortspunkta

-3%

'REININGARDEILDIR +AUPÖINGS OG
,ANDSBANKANS SP¹   PRËSENTA
H¾KKUN VÅSITÎLU NEYSLUVERÈS Å NËVEM
BER 'REININGARDEILD 'LITNIS SP¹IR  
PRËSENTA H¾KKUN (AGSTOFAN BIRTIR
VERÈBËLGUTÎLUR ¹ M¹NUDAGINN
6ÎRUSKIPTAHALLI "ANDARÅKJANNA L¾KKAÈI
ËV¾NT UM   PRËSENT Å SEPTEMBER
EÈA NIÈUR Å   MILLJARÈA BANDARÅKJA
DALI ¥ 6EGVÅSI ,ANDSBANKANS SEGIR AÈ
HALLINN SÁ MINNI EN MEÈALSP¹ GREIN
ENDA "LOOMBERGS SEM SP¹È HÎFÈU
UM   MILLJARÈA HALLA
+RËNAN VEIKTIST TÎLUVERT Å G¾R EÈA
UM   PRËSENT 6ELTA ¹ GJALDEYRIS
MARKAÈI NAM   MILLJÎRÈUM KRËNA
OG ENDAÈI GENGISVÅSITALAN Å  ¶ETTA
VAR ANNAR DAGURINN Å RÎÈ SEM GENGI
KRËNUNNAR VEIKIST TÎLUVERT 6EGVÅSIR
,ANDSBANKANS SAGÈI FR¹
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ÖESS M¹ GERA R¹È FYRIR VAXTAH¾KKUN
(ÁR ERU BIRTIR VEXTIR NÕRRA ÅBÒÈARL¹NA
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4IL ÖESS AÈ NJËTA ÖESSARA KJARA ÖARF FËLK AÈ
VERA MEÈ LAUNAREIKNING Å VIÈKOMANDI BANKA
EÈA VERA Å ÎÈRUM VIÈSKIPTUM VIÈ HANN

Vaxtahækkun
framundan
„Auðvitað eru allar líkur á því að
vextirnir hækki á nýjum útlánum,“
segir Hallur Magnússon, sviðsstjóri hjá Íbúðalánasjóði. Vextir á
lánum til húsnæðiskaupa eru nú
yfirleitt hærri en sex prósent,
nema hjá Landsbankanum og
Íbúðalánasjóði.
Vextir íbúðalánasjóðs ráðast af
útboðum á
íbúðabréfum. Hallur
segir að
samkvæmt
útgáfuáætlun sjóðsins
verði á
síðasta
fjórðungi
ársins boðnir
út ellefu til
þrettán
(!,,52 -!'.²33/.
milljarðar
(ANN BÕST VIÈ VAXTA
H¾KKUN FYRIR ¹RAMËT
króna. Hins
vegar sé
tímasetningin óákveðin. „Við
tökum mið af stöðunni hverju
sinni,“ segir Hallur.
Hámarkslán sem fólk getur
fengið í gegnum Íbúðalánasjóð
nemur nú 27,1 milljón króna, í
samstarfi við sparisjóðina á
vefnum ibudalan.is. Íbúðalánasjóður sjálfur lánar 18 milljónir króna
að hámarki, nú á innan við fimm
prósenta vöxtum. Til viðbótar lána
sparisjóðir allt að 9,1 milljón
króna, með 6,45 prósenta vöxtum.
„Við lítum ekki á viðbót
sparisjóðsins sem okkar hlut,“
segir Hallur og bendir á að á
ibudalan.is standi fólki jafnframt
til boða að taka eingöngu lán hjá
sparisjóðunum.
IKH

F í t o n / S Í A

Auglýsingasími
N1 Skógarseli, Reyk
Reykjavík.
kjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 5233
Ægisíðu Reykjavík
N1 Ægisíðu,
Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 2474
N1 Gagnvegi, Reykjavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 6580
N1 Lækjargötu, Hafnarﬁrði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 1988

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

WWW.N1.IS

Kerruleiga N1 býður úrval af vönduðum kerrum.
Verðskrá og nánari upplýsingar um kerrurnar
er að ﬁnna á www.n1.is.

– Mest lesið
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Novanúmerin 770 virk Vikan endaði með titringi

Um tvö hundruð manns hafa þegar
tekið símanúmer frá Nova í notkun
til prófunar á 3G-sambandi fjarskiptafélagsins. Tilvonandi viðskiptavinir félagsins munu fá
númer sem byrja á 770 eða flytja
með sér númer frá öðru fyrirtæki.
Formleg starfsemi Nova er þó
ekki hafin. Stefnt er á að það verði
fyrir árslok. „Við munum prófa
kerfið með þessum notendahópi í
eina til tvær vikur í viðbót. Í kjölfarið á því sjáum við hvort það er
orðið nógu gott til að hefja þjónustu. Endanleg dagsetning er ekki
komin en við verðum tilbúin fyrir
jólin,“ segir Liv Bergþórsdóttir,
framkvæmdastjóri Nova.
Í fyrsta áfanga mun 3G-samband
Nova ná til höfuðborgarsvæðisins
og Reykjaness. Í lok næsta árs er

,)6 "%2'¶«23$«44)2 &2!-+6-$!
34*«2) ./6! 6IÈSKIPTAVINIR .OVA F¹
SÅMANÒMER SEM BYRJA ¹ 

svo ætlunin að félagið nái til áttatíu
prósenta landsmanna. Frá upphafi
mun það þó geta boðið GSM-samband um allt land, með samningum
við Vodafone og Símann.
Nova er í eigu Novators, fjárfestingarfélags
Björgólfs
Thors
Björgólfssonar.
HHS

Lækkanahrinan hélt áfram á
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum
í gær, ekki síst í Bandaríkjunum en
gengi hlutabréfavísitalna þar hefur
ekki mælst lægra síðan í niðursveiflu á fjármálamörkuðum fyrir
tveimur mánuðum. Dýfan hér er
dýpri en þá enda hefur lokagengi
Úrvalsvísitölunnar
ekki
verið
lægra síðan snemma í febrúar.
Lykillinn að lækkunum vikunnar
liggur líkt og fyrri daginn í slæmum uppgjörum fjármálafyrirtækja
og gríðarhárra afskrifta úr bókum
banka í Bandaríkjunum vegna vanskila
á
svokölluðum
undirmálslánum. Bloomberg bendir á að enn eigi eftir að harðna í ári
vestanhafs, ekki síst hjá veðlánarisum á borð við Fannie Mae.

6¥3)4!,!"2%94).' ¥ 6)+5..)
$OW *ONES "ANDARÅKIN
.ASDAQ "ANDARÅKIN
&43% "RETLAND
$AX ¶ÕSKALAND
#AC &RAKKLAND
.IKKEI *APAN
(ANG 3ENG (ONG +ONG
)#%8) ¥SLAND
-)¨,!2) 2µ.)2 ¥ 4®,52.!2 (LUTABRÁF

TËKU ENN EINN SKELLINN ¹ ALÖJËÈLEGUM
HLUTABRÁFAMÎRKUÈUM Å G¾R &2¡44!",!¨)¨!0

Upplýsingatæknigeirinn vestanhafs tók sömuleiðis á sig skell undir
vikulokin eftir að Ben Bernanke,
seðlabankastjóri landsins, sagði
frammi fyrir efnahagsnefnd bandaríska þingsins á fimmtudag að útlit
væri fyrir að fjármálakrísan muni

 
 
 
 
 
 
 
 

&YRIR LOKUN MARKAÈA

smita út frá sér. Í ofanálag benda
gögn um smásöluverslun til þess að
neytendur hafi haldið að sér höndum upp á síðkastið, ekki síst í lægri
tekjuflokkum, en talsverðar líkur
eru á að það muni draga úr hagvexti vestanhafs á þessum síðasta
fjórðungi ársins.
JAB

(EIMSMARKAÈSVERÈ ¹ HR¹OLÅU FËR Å
 DALI ¹ TUNNU Å VIKUNNI Å KJÎLFAR
ÖESS AÈ OLÅUBIRGÈIR Å "ANDA
RÅKJUNUM MINNKUÈU ¹ MILLI VIKNA
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Olíuverð nálægt 100 dölum

Sjö manna Kia Carens CRDI dísil,
sjálfskiptur, 2,0 l, 140 hö.

Heimsmarkaðverð á olíu stökk
yfir 96 dali á tunnu í gær eftir
nokkra lækkun í fyrradag. Verð á
tunnu rauk í rúma 98 dali á tunnu á
miðvikudag sem er hæsta verð
sem nokkru sinni hefur sést á
svarta gullinu og stefnir það hraðbyri að 100 dala múrnum.
Olíuverðið hefur stigið jafnt og
þétt í tæp fjögur ár, en við upphaf
árs 2004 stóð það við 30 dali á
tunnu og sló öll met um miðjan júlí
á síðasta ári þegar það fór yfir 78
dali á tunnu. Reyndar virtist sem
verðþróunin væri að snúast við í
byrjun þessa árs þegar það féll
hratt. Þróunin varði hins vegar í
skamman tíma því verðmiðinn á
svarta gullinu tók snarpan kipp
þegar leið á vorið.
JAB

TAKMARKAÐ MAGN

Mæla með sölu
Kaupþingsbréfa
Morgan Stanley mælir með að fjárfestar selji í Kaupþingi og kaupi í
norska bankanum DnB. Þetta
kemur fram í nýrri greiningu frá
bankanum.
Sérfræðingar bankans segja
fjárfesta þurfa að vera vara um sig
vegna óróleika á mörkuðum og að
Kaupþing sé áhættusöm fjárfesting. Af bönkum á Norðurlöndum,
mælir Morgan Stanley einnig með
að fólk selji í SEB og Nordea. Bankinn mælir hins vegar með að fjárfestar kaupi í DnB og Swedbank.
Bestar segir Morgan Stanley
horfurnar vera á bankamarkaði í
Noregi, en verstar í Danmörku.
Hvorki Kaupþing né aðrir greinendur vildu tjá sig um greiningu
Morgan Stanley í dag en þess má
þó geta að gengi Kaupþings hefur
lækkað um tæp tíu prósent frá því
á mánudag og því komið niður í, og
rúmlega það sem Morgan stanley
vill sjá gengi bankans í.
SS

2.590.000. kr.
Vetrardekk fylgja

KIA CARENS
Nýi fjölnotabíllinn frá Kia er kominn og sameinar glæsilegtt útlit,
sveigjanlegt rými og frábæra aksturseiginleika. Kia Carenss rúmar
allt að sjö manns og býður upp á endalausa notkunarmöguleika.
Og nú, vegna hagstæðra samninga við birgja, getum við boðið
þennan frábæra bíl á einstökum kjörum.

Ríkulegur staðalbúnaður:
•
•
•
•
•

ABS og EBD hemlakerfi
ESP stöðugleikastýring
Álfelgur
Bakkskynjari
Loftkæling

• 3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega
• Hraðastillir
• Aksturstölva
• Ræsitengd þjófavörn
... og margt fleira

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

KIA • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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30% AFSLÁTTUR

3.291  #%) 
N. LIGHTS kommóða 5 skúffur B:102 D:46 H:140 cm

60% AFSLÁTTUR
3.031 

#%) 

SINCLAIR kommóða
B:104/112 H:163 cm

30% AFSLÁTTUR

43.990

3.452 

#%& 

N. LIGHTS höfðagaﬂ Queen B:160 D:7 H:140 cm
fæst einnig King B:200 D:7 H:140 cm kr. 39.980 eða 3.922 á
mánuði/12 mánuði. Verð áður kr. 59.980

Verð áður: 109.980

47.980
Verð áður: 69.980

39.980
Verð áður: 59.980
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RIVA kommóða
5 skúffu B:50 D:45 H:104 cm
kr.14.990 áður kr. 29.980

MALIBU kommóða,
B:50 D:40,5 H:93 cm

6.780

14.990

MALIBU cd-skápur B:34 D:18 H:112 cm

Verð áður: 29.980
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Verð áður: 16.980

M
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E
VSK
AFN

AF DÝNUM

NÚ ER ALLRA
SÍÐASTA HELGIN
AF VSK LAUSUM
DÝNUDÖGUM!
- ert þú búin að tryggja þér
lúxus dýnu á frábæru verði.

'$
50% AFSLÁTTUR

2.983  #%& 
FLEX fataskápur B:150 D:60 H:220 cm

29.990
Verð áður: 59.980

30% AFSLÁTTUR

3.922  #%& 
MALOU svefnsóﬁ B:128 L:198 H:92 cm
Fæst rauður og grár.
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39.980
Verð áður: 59.980
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.ÕTUM KOSTI EINKAREKSTRAR Å HEILBRIGÈISGEIRANUM

Gerum gott heilbrigðiskerfi betra
"*®2'6). '5¨-5.$33/. 3+2)&!2

N

úverandi kerfi heilbrigðismála á Íslandi hefur allt
of lengi staðið í stað. Pólitískt þor hefur vantað til
að gera nauðsynlegar breytingar. Á meðan hafa
útgjöld til þessa málaflokks vaxið gríðarlega mikið
og sogar hann til sín árlega um fjórðung allra
útgjalda ríkisins. Þessi útgjaldavöxtur er í takt við þróun annars
staðar í hinum vestræna heimi. Því er nauðsynlegt að bregðast
við svo hægt sé að hægja á útgjaldaþenslunni um leið og stuðlað
er að því að bæta kerfið í þágu notenda.
Sjálfstæðisflokkurinn hafði lengi sóst eftir forræði yfir heilbrigðismálum þegar Guðlaugur Þór Þórðarson settist í stól
heilbrigðisráðherra. Verk ráðherrans hafa hingað til verið vel
ígrunduð og gefið fyrirheit um grundvallarbreytingar. Það
felst pólitísk skynsemi í því að fara sér hægt þegar um jafn
viðkvæman málaflokk er að ræða.
Nýjasta útspil Guðlaugs Þórs lofar mjög góðu um framhaldið.
Hann hefur hrint af stað stjórnkerfisbreytingum í heilbrigðisþjónustunni sem Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir mun leiða. Á hún
að undirbúa starfsemi nýrrar stofnunar sem mun annast kaup,
greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu. Guðlaugur Þór
sagði í samtali við Fréttablaðið að markmiðið væri að auka gegnsæi og hagkvæmni innan kerfisins. Á meðal annars að skilja á
milli kaupenda og seljenda í heilbrigðiskerfinu.
Það er rétt sem Halldór Jónsson, forstjóri Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, bendir á í Fréttablaðinu í gær að kerfisbreytingin ein og sér búi ekki til peninga. Skortur á fjármagni
hefur verið eitt helsta vandamál í heilbrigðisgeiranum. Með því
að setja sérstaka innkaupastofnun á laggirnar færist ákvarðanataka um hvaða verkefnum skuli sinna nær stjórnmálamönnunum.
Þeir þurfa að ákveða fjölda ferliverka og úthluta fjármagni til
samræmis við það. Tæmist sjóðirnir verða þeir að gera upp við
sig hvort veita eigi meiri peningum í tiltekin verkefni. Kerfið
verður kvikara og skilvirkara en nú tíðkast.
Um leið hlýtur markmið heilbrigðisráðherra að vera að nýta
betur þá peninga sem renna til málaflokksins. Innkaupastofnunin
mun væntanlega kaupa þjónustu af þeim sem bjóða hana á hagstæðustu kjörum. Möguleikar heilbrigðisstarfsfólks utan ríkisstofnana til að framkvæma aðgerðir aukast. Biðraðir styttast og
fleiri fá góða þjónustu. Þetta snýst allt saman um fólkið sem á
að njóta þjónustunnar. Það hefur sýnt sig margoft að ríkið veitir
verri þjónustu en einkaaðilar. Skiptir þá engu máli hvort það er
heilbrigðisþjónusta eða önnur þjónusta.
Auðvitað eru einhverjir sem vara við þessari þróun. Á það ber
hins vegar að líta að andstöðu við breytingar er ekki að finna í
miklum mæli innan heilbrigðiskerfisins sjálfs. Bæði læknar og
hjúkrunarfólk hafa kallað á endurskoðun kerfisins í mörg ár. Það
er fólkið sem veitir þessa þjónustu og er í mestum samskiptum
við þá sem njóta hennar. Hlustum á það.
Loksins hefur heilbrigðisráðherra pólitískan kjark til að
stuðla að grundvallarbreytingu innan heilbrigðiskerfisins. Það
er alltaf hægt að gera gott kerfi betra.
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3T¾RSTA FËRNIN Å 2%) M¹LINU

'LEYMUM ATVINNULÅFINU

%F ÖÒ NENNIR EKKI AÈ LESA

(VAÈ ER EMB¾TTI Å SAMANBURÈI
VIÈ ÒTLIM *ËN +RISTINN 3N¾HËLM
UPPLÕSTI ÖAÈ Å 3ÁÈ OG HEYRT Å VIKUNNI
AÈ HANS MISSIR Å 2%) M¹LINU ÎLLU V¾RI
LÅKLEGA MESTUR OG VARANLEGASTUR ¥
SUMARBÒSTAÈAFERÈ MEÈ VINUM URÈU
EINHVER ORÈASKIPTI UM 2%) SEM END
UÈU ¹ ÖVÅ AÈ VINUR *ËNS +RISTINS RAUK
¹ DYR *ËN ¾TLAÈI AÈ FYLGJA ÖESSUM
VINI SÅNUM EN Ö¹ VILDI
EKKI BETUR TIL EN SVO AÈ
FINGUR HANS KLEMMDIST
ÖEGAR HURÈIN LOKAÈIST
SVO AÈ KUBBAÈIST FRAMAN
AF HONUM *ËN +RISTINN
MUN ÖVÅ UM ALLA FRAM
TÅÈ HAFA VARANLEGA
¹MINNINGU UM HELSTA
DEILUM¹L ¹ ¥SLANDI
SÅÈARI HLUTA ¹RS 

b FJÎLMENNUM FUNDI HÁR Å BORG
NÕLEGA HEYRÈI ÁG MENNTAM¹LAR¹È
HERRA OG VARAFORMANN 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS SEGJA AÈ VIÈ ¾TTUM EKKI
AÈ HLUSTA ALLT OF MIKIÈ ¹ ATVINNULÅFIÈ
Å ÖESSUM EFNUM ¶AÈ V¾RU ÎNNUR
ATRIÈI SEM SKIPTU MEIRA M¹LIm
3VO SEGIR 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR ¹
HEIMASÅÈU SINNI OG B¾TIR VIÈ AÈ HÒN
HAFI HALDIÈ AÈ SÁR HEFÈI HREINLEGA
MISHEYRST ENDA EKKI ¹ HVERJUM DEGI
SEM FORSVARSMENN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
INS TELJA AÈ EKKI EIGI AÈ HLUSTA UM
OF ¹ ATVINNULÅFIÈ 3KÕRINGIN ¹ ÖESSUM
DAUFU EYRUM FLOKKSINS GAGNVART
ATVINNULÅFINU ER AÈ UMR¾ÈUEFNIÈ
ER INNGANGA Å %VRËPUSAMBANDIÈ
ÖAR SEM SKOÈUN ATVINNULÅFSINS
ER Å ¾ RÅKARI M¾LI AÈ FJARL¾GJAST
SKOÈUN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS

,ESENDUR PISTLA (ELGA (JÎRVAR ¹
HEIMASÅÈU HANS EIGA EKKI LENGUR AÈ
ÖURFA AÈ HAFA FYRIR ÖVÅ AÈ LESA ÖVÅ
(ELGI HEFUR TEKIÈ 2ÎGGU Å ÖJËNUSTU
SÅNA 2AGGA ER ÅSLENSK TÎLVURÎDD SEM
MEÈAL ANNARS ER ¾TLAÈ AÈ HJ¹LPA
BLINDUM AÈ bLESAm VEFSÅÈUR 2EYNDAR
ERU EKKI ALLIR S¹TTIR VIÈ 2ÎGGU ÖVÅ HÒN
HLJËMAR STUNDUM EINS OG HÒN
SÁ AÈ BRESTA Å GR¹T ¶AÈ ER
EKKI H¾TTA ¹ AÈ HÒN MUNI
GR¹TA Å PISTLUM (ELGA Å BILI
SEM KEMUR REYNDAR EKKI TIL
AF GËÈU ÖVÅ HLEKKURINN ¹
LESTUR PISTLA ¹ SÅÈUNNI
HANS VIRKAR EKKI !È F¹
2ÎGGU TIL AÈ LESA FYRIR
SIG ER ÖVÅ SÕND VEIÈI EN
EKKI GEFIN

Hver er áfengisstefnan?
V

ið fyrstu sýn virðist það
saklaus tillaga að leyfa sölu
á bjór og léttum vínum í matvörubúðum. Fyrir þá sem telja
sig geta neytt þessara drykkja í
hófi, væri það ánægjulegt
hagræði að geta keypt rauðvínsflöskuna um leið og verslað er í
kvöldmatinn. Er þetta ekki
samskonar verslunarfrelsi eins
og „þegar þú beittir þér fyrir því
að mjólkin færi úr mjólkurbúðunum í matvöruverslanirnar hér
um árið,“ spurði kunningi minn á
dögunum.
En málið er ekki alveg svona
einfalt. Því miður. Bjór og létt
vín eru áfengisdrykkir, vímuefni, og neysla þeirra er hluti af
þeirri áfengismenningu (ef
menningu skyldi kalla), sem
stundum og alltof oft breytist í
áfengisböl. Hvort sem okkur
líkar betur eða verr, hvort
heldur við teljum okkur geta
umgengist áfengi eða ekki, þá er
það staðreynd sem enginn getur
lokað augunum fyrir, að neysla
áfengis og vímuefna er vaxandi
vandamál í nútímasamfélagi.
Rétt núna í síðasta mánuði var
gefin út skýrsla í Englandi, sem
sýndi fram á vaxandi neyslu
léttra vína, einkum meðal
millistéttafólks og þar fyrir
ofan, sem aftur leiddi af sér
sjúkleika og aukin útgjöld
heilbrigðisyfirvalda þar í landi.
Öll þekkjum við það böl sem
ofneysla áfengis hefur í för með
sér. Miðbærinn í Reykjavík
fyllist á nóttinni og um helgar af
ofurölvuðu fólki, daglega
heyrum við fréttir af drukknum
ökuþórum sem valda skaða og
slysum í umferðinni, við horfum
upp á nákomna ættingja verða
fórnarlömb ofneyslunnar og enn
er ótalið það ofbeldi sem
viðgengst á heimilum og í
fjölskyldum í tengslum við
áfengi og ölvun.

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

-EIRA EN VERSLUNARFRELSI
Ég er ekki endilega að segja að
ástandið verði enn dramatískara
ef bjórinn og hvítvínið fæst
keypt í matvöruverslunum. Ég er
miklu fremur að benda á, að
málið snýst ekki um verslunarfrelsi eitt og sér, heldur verður
að skoða það í stærra samhengi.
Aukið aðgengi að þessum
neysluvörum varðar líka
heilbrigðismál, öryggismál,
fjölskyldur og félagslegt
umhverfi.
Hver er áfengisstefna stjórnvalda? Ef við viljum stemma
stigu við vaxandi neyslu vímuefna, hvað er þá gert í forvörnum
og aðvörunum af hálfu hins
opinbera? Hverjar eru fjárveitingarnar til þeirra stofnana, sem
bjóða upp á endurhæfingu og
meðferð vegna alkóhólisma? Jú,
jú, við bönnum unglingum yngri
en tuttugu ára að kaupa vín. Við
sektum þá sem aka ölvaðir. Við
refsum þeim sem stunda
fíkniefnasölu. Við klöppum SÁÁ
og AA og bindindissamtökum
sem vara við vímuefnaneyslu, á
bakið, og prísum hvern þann sem
sleppur frá Bakkusi.
En hver er áfengisstefnan?
Hvar eru forvarnirnar?
Ef ég er alveg hreinskilinn, þá
hef ég sem fjölskyldufaðir
mestar áhyggjurnar af því, hvort
og hvenær unglingarnir mínir
falli fyrir þeim freistingum að
smakka áfengi. Það veit enginn

"JËR ER EKKI MJËLK
Ég er hópi þeirra sem hafa
áhyggjur af of mikilli áfengisneyslu og er þó enginn bindindismaður sjálfur. Ef við viljum
eitthvað markvisst gera varðandi „áfengismenningu“ og
áfengisböl, þá byrjum við ekki á
því að auka aðgengi almennings
að áfenginu. Nema þá að okkur
sé alveg sama og lifum eftir
þeirri klisju að hver sé sjálfum
sér næstur. En þegar þú ert
sestur inn á Alþingi og hefur
aðstöðu til að beita atkvæði þínu
til breytinga á löggjöf eða
stefnumótun, hef ég enga
samvisku til að leggja bjór að
jöfnu við mjólk. Það er ábyrgðarlaust. Þess vegna er ég á móti
vínsölu í matvörubúðum. Þess
vegna kalla ég fyrst eftir
markvissri forvarnastefnu í
áfengis- og fíkniefnamálum.
Svo skulum við sjá til með
verslunarfrelsið.

borgarinnar sem taka námsáfanga á
framhaldsskólastigi eða fara upp úr
grunnskóla við lok 9. bekkjar.
Menntasvið Reykjavíkur hefur ásamt
menntamálaráðuneytinu og framhaldsskólýjustu fréttir af leikskólaráði eru þær
unum unnið að því auðvelda þessa þróun
að stofnaður hefur verið umræðuvettmeð góðu samstarfi og með því að skapa
vangur sem hlotið hefur nafnið Brú. Sérþær aðstæður í skólunum sem gera
staklega er undirstrikað að Brú á ekki að
nemendum kleift að nýta sér þennan kost.
framkvæma neitt enda er hlutverk Brúar
Á síðasta fundi borgarstjórnar lögðu
„eingöngu að vekja umræðu“ um skil
borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fram
skólastiga. Það er svo sem gott og blesstillögu um að valdir verði fimm grunnskólað.
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ar í borginni, einn í hverju skólahverfi, til
Frá sveitastjórnarkosningunum í maí
þess að taka þátt í undirbúningi og
2006 hafa fjölmörg verkefni á sviði
framkvæmd fimm ára deilda. Lagt var til að við
menntamála sem byggja á hugmyndafræði
skipulag og námsfyrirkomulag verði stuðst við þá
sjálfstæðismanna litið dagsins ljós. Má þar nefna
reynslu sem þegar hefur fengist af áratugastarfi
viðræður við menntamálaráðuneytið um yfirtöku
sjálfstætt rekinna grunnskóla og tilraunaverkefnborgarinnar á rekstri eins framhaldsskóla í
um á þessu sviði. Fimm ára bekkur getur sameinað
tilraunaskyni og mjög áhugavert verkefni í Rimakosti elsta stigs leikskólans og yngsta stigs
og Árbæjarskóla þar sem nemendum er gefinn
grunnskólans. Verkefnið þarf að undirbúa í góðu
kostur á að taka síðustu þrjú ár grunnskólans á
samstarfi við skólastjórnendur og kennara bæði í
tveimur árum. Standa vonir til þess að nemendur
grunnskólum og leikskólum og svo auðvitað
fleiri grunnskóla geti valið þessa leið á næsta
foreldra.
skólaári.
Samræður geta verið af hinu góða en sumt hefur
Nýlega var undirritaður samningur á milli
einfaldlega verið rætt í þaula og er tilbúið í ákvarðmenntasviðs og Ármúlaskóla þar sem grunnskólaanatöku – núna.
nemendum er gefinn kostur á að taka framhaldsskólaáfanga í fjarnámi endurgjaldslaust. Á hverju
Höfundur er borgarfulltrúi.
ári fjölgar þeim nemendum í grunnskólum

N

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.
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hvar sú drykkja endar. Er það
skref í rétta átt að láta áfengan
bjórinn blasa við krökkunum í
matvöruhillunum? Eða feðrunum, ef út í það er farið, sem eru
dagdrykkjumenn og drykkjusvolar og leggja heimili sín í rúst,
berja konur sínar og ógna
börnum sínum? Við skulum hafa
það á hreinu, að afleiðingar
vínneyslu í heimahúsum og það
sem gerist á bak við luktar dyr,
er þyngra en tárum tekur.
Heimilisofbeldið er best falda
leyndarmál samfélagsins. Og um
leið það sorglegasta, af því að það
beinist að nánustu ástvinum. Allt
í krafti áfengisvímunnar.
Hvað er til ráða? Hvað geta
stjórnvöld gert til að stemma
stigu við misnotkun áfengis?
Auka aðgengið? Bjóða upp á
bjór í búðum? Er það fyrsta
skrefið sem við viljum taka til að
draga úr áfengisneyslunni?

Samræðustjórnmál enn eina ferðina
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Virkjum íslenska þekkingu
Við Íslendingar getum náð að byggja
upp arðbær atvinnufyrirtæki um leið og
við leggjum fólki lið til þróunar og
aukinna lífsgæða. Því er áhersla á það í
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að
varvetna þar sem ég kem sem
tímabært sé að leysa úr læðingi krafta
utanríkisráðherra finn ég fyrir
einkaframtaksins til samvinnu um
áhuga fólks á því hvernig Íslendingum
nýtingu hreinnar orku í heiminum. Við
hefur tekist á einum mannsaldri að
ætlum að berjast gegn loftslagsbreytingbreyta orkubúskap sínum úr kolum og
um og framlag okkar til jarðhitanýtingar
olíu í hreina orkugjafa. Okkur hefur
sé þar mikilvægur þáttur eins og
tekist það sem svo margar þjóðir sækjast
ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa ítrekað
eftir og þær vilja læra af reynslu okkar.
).')"*®2' 3«,2².
bent á.
Mannkynið stendur frammi fyrir
'¥3,!$«44)2
Orðspor Íslendinga er afar gott og í því
gríðarlegri áskorun í orku- og umhverfissamhengi verður að minnast á þátt
málum og áhrifin af völdum loftslagsJarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna sem hefur
breytinga verða æ skýrari. Eftirspurn eftir
menntað tæplega 400 sérfræðinga frá fjölmörghreinni orku hefur aldrei verið meiri og það er
um þróunarlöndum. Framsæknustu fyrirtæki
horft til okkar sem höfum sýnt árangur í verki.
heims sækjast nú eftir hreinni orku í samræmi
Orkuveitu Reykjavíkur og öðrum íslenskum
við kröfur viðskiptavina sinna. Útrásin í orkumálþekkingarfyrirtækjum hefur tekist að byggja upp
um er dýrmætt tækifæri Íslendinga til að taka
mikla færni og reynslu við nýtingu jarðhita.
jákvæðan þátt í uppbyggingu samfélaga víða um
Samstarf íslenskra orkufyrirtækja, vísindaheim. Það tækifæri eigum við að nýta af ábyrgð,
manna, rannsóknarstofnana og fjárfesta við
fagmennsku og krafti.
heimamenn í fjölmörgum þeirra tæplega 40 landa
En kapp er alltaf best með forsjá. Nýr meirisem búa yfir vannýttum eða ónýttum jarðhita er
hluti í borgarstjórn taldi óhjákvæmilegt að ógilda
liður í því að tryggja íbúum orku á viðráðanlegu
ákvarðanir sem fyrri meirihluti stóð að, og
verði. Það gæti jafnframt orðið marktækt
myndaðist raunar þverpólitísk samstaða allra
framlag í baráttunni gegn óafturkræfum breytflokka í borgarstjórn um það mál. Þótt meinbugir
ingum á loftslagi jarðar.
hafi verið á þeirri tilteknu samningagerð verður
Ég var borgarstjóri í Reykjavík þegar veitufyrengu að síður að finna ásættanlega og skynsamirtækin voru sameinuð í Orkuveitu Reykjavíkur.
lega leið til þess að þekking og reynsla OrkuveitÉg hef verið ákaflega stolt af uppbyggingu
unnar ásamt öflugri aðkomu einkaframtaksins
Orkuveitunnar og fólkinu sem þar starfar og hef
geti unnið saman að virkjun jarðhita og taka
fylgst náið með því hvernig fyrirtækið hefur
áfram þátt í verðmætasköpun á erlendri grundu.
unnið að framþróun með því að leggja rækt við
Nýr meirihluti hefur unnið að málinu af festu
rannsóknir og þekkingu. Það er þessi þekking og
og ábyrgð. Stýrihópur borgarinnar hefur unnið
reynsla sem gefur okkur nú ákveðið forskot. Ég
hratt og vel. Það er enginn efi í mínum huga um
hef fylgst með því hvernig íslenskir aðilar hafa
að meirihluti borgarstjórnar muni finna orkuúttekið þátt í nýtingu jarðhita með sérfræðingum í
rásinni farsælan farveg þannig að þekking og
öðrum löndum, hvort sem það er í Þýskalandi,
sambönd sem byggst hafa upp hjá Orkuveitunni
Bandaríkjunum, Afríku eða Kína.
og innan útrásarfyrirtækis hennar Reykjavik
Þegar ég kom til Kína sem borgarstjóri árin
Energy Invest skili sér í mikilvægum og metnað1995 og 2001 varð ég áþreifanlega vör við áhuga
arfullum verkefnum. Við eigum að sækja fram
Kínverja á að nýta reynslu Íslendinga af hitaveitbjartsýn á möguleikana en raunsæ á allar þær
um þar sem heitt vatn kæmi í stað kola til húshithindranir sem verður að yfirstíga til að raunveruunar. Þá var erfitt að fá fjárfesta til samstarf en
legur árangur náist til langframa.
það hefur nú breyst. Þá hafa kínversk stjórnvöld
séð kosti þessa fyrir heilsufar íbúanna þar sem
lungnasjúkdómstilfellum fækkar umtalsvert.
Höfundur er formaður Samfylkingarinnar.
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Hvert stefnir Framsóknarflokkurinn?
einkavæðingu
á
ákveðnum sviðum, er
slíkt hvorki töfralausn
né kennisetning. Víða í
samfélagslegri þjónustu á einkavæðing alls
iðstjórn
Framekki við og menn eiga
sóknarflokksins
ekkert að vera feimnir
kemur
saman
til
að viðurkenna það. Það
árlegs haustfundar á
er ekkert hallærislegt
Akureyri í dag; þess
að hafa prinsipp. Ég tel
fyrsta sem haldinn er
eftir alþingiskosning- "*®2. ).') (2!&.33/. rétt að flokkurinn berjist fyrir lýðræðislegu
ar sl. vor og hins
samfélagi sem byggi á þrískiptfyrsta í formannstíð Guðna
ingu ríkisvaldsins og réttindum
Ágústssonar. Geysilegar breytborgaranna. Að auki viljum við að
ingar hafa orðið á stuttum tíma
ákvarðanatakan færist eins nálægt
hjá þessum elsta starfandi stjórnborgurunum og unnt er, t.d. með
málaflokki þjóðarinnar; þriðji forbeinum atkvæðagreiðslum. Dæmi
maðurinn á jafnmörgum árum
um hvernig slíkar atkvæðagreiðslstendur nú í brúnni og tími uppur gætu nýst í álitaefnum samtímbyggingar og endurmats er runnans gæti fólgist í beinni atkvæðain upp eftir vonbrigði kosningaúrgreiðslu á íbúasvæði Orkuveitu
slitanna
og
útgöngu
úr
Reykjavíkur um hvort fyrirtækið
ríkisstjórn.
eigi að sinna aðeins sinni hefðFramsóknarflokkurinn stendur
bundnu kjarnastarfsemi eða fara í
á gömlum merg og er elsti starfútrás á alþjóðavettvangi og breyta
andi stjórnmálaflokkur þjóðarþekkingu sinni og reynslu í frekinnar. Þetta er mikilvægt að hafa í
ari verðmæti.
huga þegar fjallað er um íslensk
Um Evrópumál vil ég segja að
stjórnmál, því mikil gerjun hefur
við eigum að vera opin fyrir samátt sér stað á þeim vettvangi á
vinnu við aðrar þjóðir, en óttast
undanförnum árum og áratugum;
ekki alþjóðavæðinguna. Við eigum
stjórnmálaflokkar komið og farið
að horfa meira til Evrópu en gert
og aðrir komið í þeirra stað. Það
hefur verið í alþjóðasamstarfi og
er engum vafa undirorpið, að hin
velta upp öllum kostum sem bæta
langa seta Framsóknarflokksins í
lífskjör okkar og hagsmuni fólksríkisstjórn hefur oft leitt til þess
ins í landinu og fyrirtækjanna.
að flokkurinn hefur orðið skotÞað þýðir að við megum ekki útispónn í pólitískri umræðu. Fyrir
loka nánari tengsl en nú eru við
forystu og liðsmenn Framsóknarþjóðir Evrópu og Framsóknarflokksins þýðir lítið að vísa aðeins
flokkurinn á að viðurkenna að það
til hinna gömlu góðu daga þegar
hafi verið mistök af hans hálfu að
flokkurinn var einn stærsti flokkstyðja ekki EES-samninginn á
ur þjóðarinnar og hafði reglulega
sínum tíma, en vera þess í stað tvíforystu í ríkisstjórn, hélt úti eigin
klofinn í afstöðu sinni; nokkrir
dagblaði og var í nánum tengslum
þingmenn á móti undir forystu
við stærstu atvinnufyrirtæki
þáverandi formanns og nokkrir
þjóðarinnar, Samvinnuhreyfingmeð hjásetu undir forystu þáveruna og kaupfélögin.
andi varaformanns.
(VAÈ KLIKKAÈI
&LOKKUR ¹ TÅMAMËTUM
Stefna Framsóknarflokksins hefur
að stórum hluta reynst þjóðinni
Framsóknarflokkurinn stendur á
farsæl, bæði í bráð og lengd. Því
tímamótum. Framsóknarflokkurer eðlilegt að spyrja, hvað klikkinn er flokkur fólksins í landinu.
aði? Ég tel að þrennt hafi skipt
Hann er ekki flokkur landsbyggðmiklu máli. Í fyrsta lagi var flokkarinnar og ekki þéttbýlisflokkur,
urinn lengi við völd og margir
heldur hvort tveggja. Að beina
töldu hann þurfa hvíld; það var
stefnu aðeins í átt til sjónarmiða
stemning fyrir breytingum. Í öðru
landsbyggðarinnar er sama og að
lagi veiktu erfiðar innanhússdeilsegja að flokkurinn eigi ekkert
ur flokkinn og forystu hans
erindi á höfuðborgarsvæðinu. Það
umtalsvert. Í þriðja lagi höfðu
væri ótrúlega óskynsamlegt, enda
sterkustu baráttumál flokksins
tel ég engan hljómgrunn fyrir
snúist í höndum hans. Áhersla á
slíku innan flokksins.
byggðaþróun og atvinnuuppbyggViðspyrnan getur aðeins falist í
ingu var nú orðin að hernaði gegn
sterkri og samstæðri forystu, með
landinu og náttúrunni. Það var
öflugri og nútímalegri hugmyndaósanngjarn málflutningur, en
fræði og með breiðri skírskotun
reyndist
Framsóknarflokknum
sem nær til landsins alls. Ekki
afar erfiður. Innan vébanda flokksmeð því að skilgreina sig þröngt,
ins eru margir náttúruverndarst.d. sem landsbyggðarflokkur,
innar og margir þeirra töldu að of
gegn erlendri samvinnu eða sem
mikil áhersla hefði verið lögð á
baráttuafl þröngra sérhagsmuna.
uppbyggingu iðnaðar á kostnað
Sú leið var farin hjá systurflokki
náttúrunnar. Kominn var stóriðjuokkar í Noregi og hann dæmdi sig
stimpill á flokkinn. Það sem hafði
um leið nánast úr leik í norskum
færst glæstan sigur fjórum árum
stjórnmálum; er þar lítill og
áður var nú orðið að ákveðnu pólalgjörlega áhrifalaus. Stórir hópar
itísku vandamáli.
kjósenda og óánægðra flokksVelheppnuð einkavæðing bankmanna hurfu frá varanlega og
anna var þjóðfélaginu gríðarleg
leituðu skjóls annars staðar. Það
lyftistöng, en ásakanir um spillsama má ekki gerast hér.
ingu og sérhagsmunagæslu reyndVið eigum að feta sömu slóð og
ust þungar í skauti, enda þótt allssysturflokkar okkar í Kanada,
staðar væri hrakið. Óþarft er að
Finnlandi og Danmörku, svo dæmi
eyða mörgum orðum í Íraksmálið;
séu tekin, sem endurnýjuðu hugþað klauf Framsóknarflokkinn í
myndafræði sína, gerðu á henni
herðar niður og nokkur önnur mál,
sumpart sársaukafullar breytingsem keyrð voru áfram af samar, en tókust á við verkefnið og
starfsflokknum í ríkisstjórn, t.d.
höfðu sigur og leika nú lykilhlutfjölmiðlafrumvarpið, áttu margir
verk enn sem fyrr í stjórnmálunúr röðum framsóknarmanna ákafum. Það sama getur Framsóknarlega erfitt með að sætta sig við.
flokkurinn
gert.
Í
krafti
samstöðunnar og endurnýjaðrar
-ARGVÅSLEGAR TILLÎGUR
sóknar Framsóknarflokksins til
framfara og nýjunga getur endurMikilvægt er að framsóknarmenn
reisn Framsóknarflokksins falist.
ráði nú ráðum sínum og hugi að
Og hún er vel framkvæmanleg.
framtíðinni. Ræði með opinskáum
Þess vegna eigum við að leggjast
hætti hvernig best sé að treysta
öll á eitt, styðja við bakið á forböndin og ná vopnum sínum. Ég
ystu flokksins og bretta upp ermlegg m.a. til að fram fari gagnrýnarnar. Verkefnið er framundan.
in umræða um styrkjakerfi landVilji er allt sem þarf.
búnaðar með tilliti til þróunar á
vettvangi WTO. Hvorki Framsóknarflokkurinn né bændur hafa
Höfundur er borgarfulltrúi
hagsmuni af því að verja óbreytt
Framsóknarflokksins. Lengri
kerfi.
útgáfu greinarinnar má lesa á
Þótt
framsóknarmenn
séu
Vísi og á heimasíðu Björns Inga,
hlynntir einkarekstri og jafnvel
eyjan.is/bjorningi.
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Frá Karli Popper til Karls Rove – og aftur til baka
Popper um hið opna
þjóðfélag, sem er í þá
veru að þótt það sé
ógjörningur að öðlast
tæmandi þekkingu skili
gagnrýnin
hugsun
hinni kaldranalegu
okkur betri skilningi á
skáldsögu 1984 lýsti
veruleikanum.
George Orwell alræðPopper áttaði sig
isríki, þar sem Sannekki á að í lýðræðislegleiksráðuneytið hefur
um stjórnmálum skiptöll samskipti á sínu
ir meira máli að afla
valdi og þeir sem '%/2'% 3/2/3
sér stuðnings almennóhlýðnast eru ofsóttir
ings en að leita sannaf pólitískri lögreglu.
leikans. Á öðrum sviðum, til
Bandaríkin eru enn stjórnarskrárdæmis í vísindum og iðnaði, veitir
bundið lýðveldi og réttarríki og
hinn ytri veruleiki viðnám við tilfjölmiðlar þar fjölbreyttir og
raunum til að þröngva ákveðnum
margir. Engu að síður eru blikur á
skoðunum á heiminn. Í stjórnmállofti um að áróðursaðferðirnar
um er aftur á móti auðvelt að ráðssem Orwell lýsir séu að skjóta þar
kast með skynjun kjósenda, með
rótum.
þeim afleiðingum að jafnvel í lýðBlekkingarbrögðin hafa reyndræðisríkjum
leiðir
pólitísk
ar þróast mikið síðan Orwell var
umræða ekki til betri skilnings á
uppi. Mörg þeirra voru þróuð í
veruleikanum.
tengslum við auglýsingar og
Ástæðan fyrir því að stjórnmál
markaðssetningu á vörum og
lýðræðisins leiða til blekkinga er
þjónustu en stjórnmálamenn tilsú að stjórnmálamenn vilja ekki
einkuðu sér þau síðar. Megineinsegja satt. Þeir vilja vinna kosnkenni þessara bragða er að þau
ingar og besta leiðin til þess er að
eru föl fyrir peninga. Undir það
hagræða sannleikanum sér í hag.
síðasta hafa hugræn vísindi lagt
sitt af mörkum við að gera blekk.ÕJAR REGLUR
ingarbrögðin enn skilvirkari og
búið til farveg fyrir atvinnupólitÞetta ætti þó ekki að fá okkur til
íkusa sem einblína á að „ná
að varpa hugmyndinni um hið
árangri“.
opna þjóðfélag fyrir róða, heldur
þarf að endurskoða rökin fyrir
'AGNRÕNIN HUGSUN
henni og festa þau í sessi. Við
þurfum að hafna því sem Popper
Atvinnupólitíkusarnir eru stoltir
gaf sér, að markmið pólitískrar
af afrekum sínum og njóta jafnvel
umræðu sé að skilja veruleikann
virðingar almennings í Bandaríkjbetur, og endurskilgreina sannunum, sem dáist að árangri sama
leiksleitina sem eitt af skilyrðum
hvernig hann fæst. Sú staðreynd
hins opna samfélags. Aðskilnaður
varpar skugga á hugmynd Karls
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valds, tjáningarfrelsis og frjálsra
kosninga tryggir ekki opið þjóðfélag einn og sér; það krefst þess
líka að við helgum okkur sannleiksleitinni.
Kynna þarf til leiks nýjar
grundvallarreglur í pólitískri
umræðu. Þær geta ekki verið
sambærilegar við grundvallarreglur vísindanna, eðli málsins
samkvæmt, en ættu að vera í
sama anda; að miða pólitískar
skoðanir við sannleiksleitina.
Stjórnmálamenn virða aðeins
veruleikann, í stað þess að
ráðskast með hann, ef almenningur lætur sannleikann sig varða og
refsar stjórnmálamönnum þegar
þeir fara greinilega með rangt
mál. Almenningur ætti að láta
sannleikann sig varða því blekkingar hafa áhrif á hvernig fólk
ver atkvæði sínu, brengla opinbera stefnumótun, draga úr
ábyrgð og grafa undan trausti í
garð lýðræðisins.
Nýliðnir atburðir sýna svo ekki
verður um villst að það getur haft
hörmulegar afleiðingar að draga
upp ranga mynd af veruleikanum.
Viðbrögð Bush-stjórnarinnar við
hryðjuverkaárásunum 11. september 2001 – að lýsa yfir stríði á
hendur hryðjuverkum og afgreiða
alla gagnrýni sem föðurlandssvik
– hlaut stuðning almennings.
Afleiðingarnar voru aftur á móti
gagnstæðar við það sem Bushstjórnin ætlaði, bæði sér og
Bandaríkjunum.

"RIGSLYRÈI OG BELLIBRÎGÈ
Vandinn sem við stöndum frammi
fyrir felst í því að greina hvenær

Að skrimta í leiguíbúð
leigumarkaði þar sem algengt verð á
tveggja herberga íbúð er um og yfir
100.000 krónum.
Stúdentaráð Háskóla Íslands hefur
ítrekað bent á þennan vanda og skorað á
Undanfarið hefur farið fram mikil
stjórnvöld að bregðast við honum.
umræða um ástandið á húsnæðismarkSökum þess hve lánin eru lág neyðast
aðnum hérlendis. Leiguverð hefur rokið
margir stúdentar til þess að vinna með
upp á síðustu árum og á sama tíma hafa
skólanum á veturna. Kannanir sýna að
húsaleigubætur staðið í stað. Þessi
um 65 prósent stúdenta vinna með
vandi bitnar verulega á námsmönnum,
skólanum. Þá lækka námslánin auðvitað
en námslán fyrir einstakling í leiguhúsenn meira og meiri hætta er á því að
næði eru 94.000 kr. á mánuði, sem er
$!'.µ «3+ !2!$«44)2
fólk standi sig ekki sem skyldi í náminu
12.000 krónum lægra en lágmarkslaun á
og flosni jafnvel upp úr því. Tvær einfaldar leiðir
vinnumarkaði.
eru til þess að leiðrétta þetta ástand. Annars vegar
Skerðingarhlutfall námslána er tíu prósent og
að hækka námslánin eða að hækka húsaleigubætsárafáir stúdentar fá óskert námslán því nær allir
urnar, sem hafa nánast staðið í stað síðan um þær
vinna, í það minnsta á sumrin. Margoft hefur verið
voru sett lög fyrir heilum tólf árum. Best væri
sýnt fram á það að námslánin duga á engan hátt
auðvitað að gera hvort tveggja, svo stúdentar gætu
fyrir framfærslu stúdenta. Lánin hækka örlítið á
notið mannsæmandi kjara.
hverju ári en á sama tíma hækkar verðlag, og ekki
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá því í vor
síst leiguverð. Húsaleiga er einn stærsti útgjaldakemur fram að endurskoða eigi lög um Lánasjóð
liður stúdenta en námslánakerfið endurspeglar það
íslenskra námsmanna. Það er von Stúdentaráðs að
á engan hátt. Einstaklingur sem býr í foreldrahússú endurskoðun hefjist sem fyrst og að ríkt samráð
um fær fyrir tekjuskerðingu 65.800 krónur í lán á
verði haft við hagsmunafélög stúdenta. Einnig
mánuði og því er gert ráð fyrir því að 28.200 krónur
vonar Stúdentaráð að nefnd sem félagsmálaráðá mánuði (fyrir skerðingu) dugi fyrir húsaleigu og
herra skipaði á dögunum til þess að fara yfir
uppihaldi þess sem býr einn í leiguhúsnæði. Það er
ástandið á húsnæðismarkaði skili niðurstöðum
ljóst að sú upphæð er algjörlega úr takti við
sínum fljótt svo hægt verði að bregðast við með
raunveruleikann, þar sem það kostar að minnsta
réttum hætti og hækka húsaleigubæturnar duglega.
kosti 35.000 krónur, eftir að húsaleigubætur hafa
verið dregnar frá, að leigja einstaklingsíbúð á
stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta. Þær
Höfundur er formaður Stúdentaráðs Háskóla
íbúðir eru mun ódýrari en íbúðir á almennum
Íslands.
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atvinnupólitíkusar eru að draga
upp ranga mynd af veruleikanum. Hér hafa fjölmiðlar, framámenn í stjórnmálum og menntakerfið mikilvægu hlutverki að
gegna og þurfa að vera á varðbergi. Að auki þarf að bólusetja
almenning við hinum ýmsu
lymskubrögðum.
Skilvirkustu
blekkingarnar smjúga sér inn í
undirmeðvitundina. Þegar hægt
er að hreyfa við tilfinningum eftir
leiðum sem fara fram hjá meðvitundinni er almenningur varnarlaus. En ef hann er fræddur um
þessi brögð mun hann að öllum
líkindum hafna þeim.
Eitt áhrifamikið bragð – sem
Frank Luntz, einn af hugmyndasmiðum repúblikana, kveðst hafa
lært af 1984 – felur í sér að snúa
við merkingu orða og um leið
veruleikanum á hvolf. Þannig
segir Fox-fréttastofan að hún sé
„sanngjörn og óhlutdræg“. Karl
Rove og hans nótar beita dylgjum
og ósannindum til að breyta
helstu styrkleikum andstæðinga
þeirra í veikleika. Brigslyrði um
heigulshátt og undirferli hafa til
dæmis orðið tveimur heiðruðum
hermönnum úr Víetnamstríðinu
að falli, Max Cleland öldungadeildarþingmanni árið 2002 og
John Kerry árið 2004. Á sama
tíma er dregin upp mynd af Bush
og Dick Cheney varaforseta –
sem komu sér báðir undan herþjónustu – sem sönnum föðurlandsvinum.
Annað lymskubragð er yfirfærsla: að saka andstæðinginn um
fyrirætlanir eða aðferðir sem
ásakandinn sjálfur beitir eða

hefur í hyggju. David Horowitz,
sem ásakar mig fyrir að vera
„Lenín í hinu and-ameríska samsæri,“ er til dæmis fyrrverandi
trotskíisti, sem lítur ekki á mótherja sína sem andstæðinga til að
rökræða við heldur fjandmenn
sem þarf að mala mélinu smærra.

(VAÈ ER TIL R¹ÈA
Það hefur sýnt sig að almenningur
í Bandaríkjunum er merkilega
móttækilegur fyrir hagræðingu
sannleikans, sem setur æ sterkari
svip á pólitíska umræðu í landinu.
Heilu fjölmiðlarnir helga sig enda
því verki, sumir hverjir eru þekktir.
Engu að síður trúi ég að hægt sé
að bólusetja almenning gagnvart
rangfærslum með því að skapa
tortryggni í garð „nýlensku“ að
hætti Orwell. Efna þarf til átaks
með það að markmiði að bera
kennsl á blekkingarbrögðin – og
benda á þá sem þau nota.
Nú er lag til að hefja það átak.
Bandaríkjamenn eru að vakna af
vondum draumi. Reynsla undangenginna ára sýnir – og við hefðum átt að vita allan tímann – að
það er ekki hægt að ganga að því
sem vísu að gagnrýnin hugsun
hafi tögl og hagldir í hinni pólitísku umræðu. Til að tryggja það
þurfa kjósendur að virða veruleikann og refsa stjórnmálamönnum
sem segja ósatt eða blekkja á einhvern hátt.
Höfundur er stjórnarformaður
Soros Fund Management og Open
Society Institute. ©Project
Syndicate

Klikkhausinn Adam Smith
Bók I, kafli IX og
„Hver sem ímyndar
sér að valdhafar koma
sér sjaldan saman um
hlutina er eins fáfróður um heiminn og um
að er ómögulegt
umræðuefnið“. Bók I,
að
skilja
viðkafli VIII.
skiptalífið, alþjóðaOrðið
samsærisstjórnmál og stjórnkenning hefur svo
mál yfirleitt, án þess
sterk áhrif á fólk í dag
að skoða hverjir séu á
að það stöðvar sig jafnleynilegan hátt að *«. ¶«2 «,!&33/.
vel í að hugsa að valdakoma sér saman um
menn gætu átt samráð um sína
að vinna að sínum hagsmunum á
hagsmuni á kostnað annarra.
kostnað annarra. Í viðskiptum
Svona sjálfsritskoðun kallaði
heitir þetta „samráð“ og hefur
George Orwell „Crimestop“ í bók
kostað okkur neytendur gríðarsinni 1984. Hann lýsir Crimestop
legar fjárhæðir. Í pólitík heitir
sem því að „hugurinn býr til
þetta „samsæri“ og er stórmerkiblindan blett“ og „losar sig sjálflegt hugtak.
krafa við hugsanir sem eru
Er það ekki merkilegt að í dag
óæskilegar fyrir valdhafa“.
er fólk feimið við að tala um
Auðvitað fremja valdhafar
hvernig valdamiklir aðilar gætu
samsæri og það er heilbrigð og
verið að eiga samráð um að hagnábyrg hegðun allra borgara sem
ast á kostnað annarra? Faðir kapannt er um samfélag sitt að rannítalismans, Adam Smith, var alls
saka og ræða um hvaða valdhafófeiminn við að benda á þetta í
ar hafi hugsanlega átt samráð um
ritverki sínu Auðlegð þjóðanna:
sína hagsmuni á kostnað borgar„Allt fyrir okkur, og ekkert fyrir
anna.
annað fólk, virðist, á hverri öld
heimsins hafa verið hin ógeðfellda regla valdhafa mannkyns.“
Höfundur er viðskiptafræðinemi.
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Námskeið í konfektgerð verður haldið
í Húsasmiðjunni undir styrkri leiðsögn
Halldórs Kr. Sigurðssonar bakara og
konditormeistara. Námskeiðin standa
frá kl. 20:00-22:00.

'#)..

KZg`[¨gVih`jg
HiVcaZn!&'!*d\&.¹
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Afslátturinn gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

Um eftirfarandi námskeið er að ræða:
Grafarholt 14. nóvember
Keflavík 15. nóvember
Borgarnes 21. nóvember
Selfoss 28. nóvember
Akranes 27. nóvember
Skútuvogur 29. nóvember

Ideean`aVhZii((hi`#
Iddajm!&$)¹!)"&(bbd\
W^iVg
*%*'**%

&#+..

Akureyri 4. desember
Egilsstaðir 6. desember
Námskeiðið kostar 1.500 kr.
Bóka þarf þátttöku í síma 525 3000 eða
með tölvupósti á netfangið konfekt@husa.is

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

-!¨52 6)+5..!2

Eina blaðið á
sunnudegi

Ekki bara stjörnupartí.
ö
í
Eddan - mikilvægari en margan
grunar.

Bölvun faraósins.
Andlit Tutankhamuns var opinberað í síðustu viku. Bölvun
hefur fylgt þeim sem fundu
grafhýsi hans.

Sportið fylgir
Umboðsmaður Íslands
Ólafur Garðarson segir frá
starfinu, samningunum og
samskiptunum við stjórana.

Allt atvinna
Vinsælasta atvinnuauglýsingablað landsins.

F í t o n / S Í A

Allt sem þú þarft – alla daga

Fæddur listamaður

N

Óskar tók þátt í
otendurnir
Eurovision-söngvasem eru að
keppninni fyrir hönd
dreifa efni
Íslands árið 1997, en
á þennan
hann er talinn einn
hátt eru að
helsti sérfræðingur
stela frá fátæku fólki
Íslendinga í keppntil að gefa nískupúkum
inni. „Palli er mjög
sem tíma ekki að borga
sérstök manneskja.
fyrir það efni sem er
Maður sá strax að
órjúfanlegur hluti af
hann var öðruvísi en
lífi þeirra. Það heyrir
flestir, bæði einlægtil algjörra undanteknari og heiðarlegri,“
inga að íslenskt
segir góð vinkona
tónlistarfólk eða
hans. Fólk á ekkert
kvikmyndagerðarfólk
inni hjá honum og
eigi einhverjar
hann segir alltaf það
sundlaugar í garðinum
sem honum finnst.
hjá sér. Flestir sem ég
Heiðarleiki hans og
þekki eiga vart til hnífs
einlægni þykir skila
og skeiðar og að stela
sér í því sem hann
frá þessu fólki er
gerir. Hvort sem það
alvarlegt mál.“
eru tónleikar eða
Þetta hafði Páll
plötur, brúðkaup eða
Óskar Hjálmtýsson að
jarðarfarir, þá er
segja um þá sem
hann alltaf jafn
dreifðu tónlist af nýrri
auðmjúkur fyrir
plötu hans ólöglega í
tilefninu og gefur allt
gegnum vefsíðuna
sem hann á í hvert
torrent.is í síðustu
skipti. „Hann laðar
viku. Hann ætlar sér
fram það góða í
að höfða mál á hendur
fólki.“
því fólki sem lak
Vinir og ættingjar
plötunni á internetið. Í
eru sammála um að
kjölfarið hefur skapast
hann sé traustur og
mikil umræða um
ætíð boðinn og búinn
höfundarétt og
að hjálpa þeim sem á
ólöglega dreifingu á
þurfa að halda. Hann
tónlist, kvikmyndum
er til dæmis duglegur
og sjónvarpsþáttum.
að heimsækja
Vinir og ættingjar
aldraðan frænda sinn
Páls Óskars eru
6)'2)0
á elliheimilið Grund,
sammála um að hann
0¹LL «SKAR (J¹LMTÕSSON TËNLISTARMAÈUR ER F¾DDUR Å 2EYKJA
og þykir góður við
hafi alla tíð verið
VÅK  MARS  (ANN ER YNGSTI SONUR HJËNANNA -ARGRÁTAR
alla þá sem minna
réttsýnn. „Hann vill
-ATTHÅASDËTTUR OG (J¹LMTÕS %DWARDS (J¹LMTÕSSONAR EN
mega sín. Hann er
engum neitt illt og
ÖAU ERU B¾ÈI L¹TIN 0¹LL «SKAR ¹ SEX ELDRI SYSTKINI EN ÖAU
mikill tungumálafinnst enginn eiga að
ERU SDÅS 3IGRÒN ,UCINDA -ARGRÁT -ATTHÅAS "OGI *ËHANNA
maður og á mjög
gera nokkrum illt
3TEINUNN OG !RNAR 'UNNAR
auðvelt með að læra
heldur,“ segir ein
tungumál og annað
systra hans.
6!.. 3¡2 4), &2'¨!2
þeim tengt, til dæmis
Páll Óskar er sagður
kann hann alla texta
vera fæddur lista(ÁLT MATARBOÈ Å FYRSTA SKIPTI FYRIR ÎLL SYSTKINI SÅN SEX OG ALLA
utanbókar.
maður og var listrænn
AFKOMENDUR ÖEIRRA ¹ DÎGUNUM RÒMLEGA ÖRJ¹TÅU MANNS
Páll Óskar lifir
frá unga aldri. Hann
-ATREIDDI
FIMM
LAMBAL¾RI
OG
KOM
SJ¹LFUM
SÁR
MEST
¹
ËVART
mjög heilbrigðu lífi.
var ekki nema um
MEÈ BRAGÈGËÈUM MAT
„Hann hefur verið í
tveggja ára gamall
þessum bransa mjög
þegar hann var farinn
(6!¨ 3%')2 (!..
lengi og hefur komið
að syngja hástöfum og
hvað heilastur frá
teikna fallegar myndir.
b6IÈ MEGUM EKKI GLEYMA FËLKINU SEM HEFUR TEKIÈ ÖETTA
því, til dæmis hefur
Þegar hann tók að
STËRA SKREF AÈ KOMA ÒT ÒR SK¹PNUM HEFUR KOSIÈ AÈ RÅFA LÅF
hann aldrei drukkið
eldast fór hann að hafa
SITT UPP MEÈ RËTUM OG BYRJA UPP ¹ NÕTT p ÖAÈ HEFUR KOSIÈ
eða reykt. Það er bara
áhuga á kvikmyndum
AÈ TAKA SJ¹LFT SIG ÒT ÒR JÎFNUNNI OG SJ¹ HVAÈA MÎGULEIKA LÅFIÈ
á síðustu árum sem
og hefur gert margar
HEFUR UPP ¹ AÈ BJËÈA MEÈ ÖESSU TILFINNINGALEGA FRELSIm
hann er farinn að
stuttmyndir í gegnum
drekka kaffi og þá
tíðina. Á menntaskóla(6!¨ 3%'*! !¨2)2
bara einn bolla ef
árunum í MH þótti
hann þarf að vaka til
vinum hans ekkert víst
b(ANN SEGIR STUNDUM AÈ ÁG BERI ¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ AÈ HANN FËR
sjö á morgnana.“
að söngur og tónlist
Å SÎNGINN VEGNA ÖESS AÈ ÁG SKR¹ÈI HANN Å 3ÎNGVAKEPPNI
Framlag Páls
yrðu ofan á hjá honum,
FRAMHALDSSKËLANNA ¹ SÅNUM TÅMA ¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ EKKI
Óskars til réttindaheldur voru þau viss
RÁTT HANN HEFÈI EKKI KOMIST UNDAN TËNLISTINNI OG SÎNGVARAN
baráttu samkynum að hann yrði
UM Å SJ¹LFUM SÁR (ANN HEFUR FUNDIÈ SINN STAÈ EN ÖETTA ER ÖË
hneigðra er mikið.
kvikmyndagerðarBARA EINN ÖEIRRA STAÈA SEM HANN ¹ PRÕÈILEGA HEIMA ¹ ¶AÈ
Hann hefur verið
maður. Áhugi hans á
ER TIL D¾MIS EKKERT ÒTSÁÈ UM ÖAÈ ENNÖ¹ HVORT HANN VERÈUR
einn helsti talsmaður
kvikmyndum er enn
KVIKMYNDAGERÈARMEISTARIm
Hinsegin daga á
mikill, en hann er
"RYNHILDUR "JÎRNSDËTTIR VINKONA 0¹LS «SKARS
Íslandi og setið í
sérstaklega hrifinn af
undirbúningsnefnd
hryllings- og svoköllvegna þeirra frá upphafi. „Hann steig gríðarlega
uðum splattermyndum. Þá á hann það til að hóa
stórt skref í réttindabaráttunni. Þegar hann var að
saman fólki til þess að horfa á gamla kvikmynd á
byrja í þessum bransa og fólk fór að tala um að
filmu.
hann væri hommi, þá fór hann bara í viðtal og
Páll Óskar er sjálfmenntaður söngvari og hefur
sagðist vera hommi. Þá gat fólk ekkert sagt. Þar
gefið út fjölmargar plötur, bæði einn og ásamt
kom fram þessi heiðarleiki og einlægni hans, en
öðrum. Hann hefur gert mjög fjölbreytta tónlist,
líka hugrekkið sem hann býr yfir. Hann var aldrei í
allt frá klassískum plötum með hörpuleikaranum
neinum feluleik eða afneitun og hefur hjálpað
Moniku Abendroth til popp- og dansplatna. Nýjasta
mikið í því að gera samkynhneigða sýnilega og
sólóplata hans, Allt fyrir ástina, er fyrsta danssjálfsagðan hluta samfélagsins.“
platan hans í átta ár en hún kom út í vikunni. Páll

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Týlingar eða Íslendingar?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá ofurhraðlest, þrjátíu þúsund ára siðfágun, ferð á slóðir fyrsta Íslandsvinarins; einnig er
minnst á Maríu frá Magdölum og Lazarus bróður hennar, brask með helga muni og rómantíska kvöldgöngu.

+2! $!'"«+
¶R¹INN "ERTELSSON SKRIFAR
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 SLËÈUM HINS FYRSTA
¥SLANDSVINAR
Í rauðabítið í morgun (kl. 11)
hringdi Bergsteinn verkstjóri
minn og verndari frá Fréttablaðinu og sagði að dagbókin mín sem
ég sendi í gærkvöldi hefði borist
með skilum, hins vegar hefðu
engar myndir fylgt. Þetta þýddi að
ég varð að klæða mig upp úr rúminu löngu fyrir hádegi og bruna til
Aix og hlaupa þar á milli netkaffihúsa.
Allar tölvur sem ég reyndi við
þóttust hafa sent myndirnar skilvíslega en á hinum endanum sat
Bergsteinn eins og ljósmóðir við
Fréttablaðstölvuna og tilkynnti
mér jafnharðan símleiðis að ekkert bólaði á myndunum. Á síðasta

netkaffihúsinu sem ég fann
tókst loks að koma einni ljósmynd frá Frakklandi til
Íslands. Þar inni voru tvær
hrörlegar tölvur og þunglyndislegur eigandi í síðum
kufli að hætti Túnisbúa
sleppti mér inn fyrir náð
og miskunn.
Adam var þó ekki
lengi í Paradís því að
það var sama hvað ég
reyndi, aðeins ein mynd
rataði heim til að prýða
dagbókina. Bergsteinn tók
þessu merkilega vel og
kunni hið kristilega trix að
gleðjast yfir einni mynd
sem rataði heim í stað þess
að súta hinar sem glötuðust.
Seinnipartinn í dag skruppum við niður á Rívíeruna og
spókuðum okkur við höfnina í
Cassis í glampandi sólskini og
breyskjuhita.
Cassis er lítill ferða- og fiskimannabær við sérdeilis fallega
vík. Þar bjó fjölskylda Napóleons á góðu hóteli í ágúst og
september árið 1793 á
meðan litli stórskotaliðshöfuðsmaðurinn var að
endurheimta borgina Toulon þarna
í nágrenninu úr klóm Breta og
andbyltingarsinna. Napóleon stóð
sig svo snilldarlega í þeirri herferð við að hlunka á Bretana að
Robespierre gerði hann að hershöfðingja – og framhaldið af því
þekkja allir.

Góður kisi
á gott skilið
Kisu nammi
(harðfisktöflur)
Kisu bitafiskur
Íslensk framleiðsla
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus

Kvöldinu eyddum við svo í
Marseille. Þaðan var fyrsti
Íslandsvinurinn,
Pýþeas,
Grikkinn sem kom til
Íslands í kringum árið
325 f. Kr. og kallaði landið Týli eða Thule. Sennilega hefði það verið gott
fyrir ferðaiðnaðinn að
halda því nafni í stað
þess að taka upp hið
napra heiti Ísland – en
þá værum við Íslendingar væntanlega kallaðir
Týlingar og það finnst mér
einhvern veginn ekki viðkunnanlegt.
Þetta var mikil sjóferð
hjá Pýþeasi, en nú er talið að
hann hafi siglt sem leið liggur
til Bordeaux og Nantes og síðan
til Land’s End og Plymouth í
Englandi, því næst til Manareyjar, Hjaltlands, Orkneyja
og til Íslands. Í bakaleiðinni
sigldi hann með austurströnd
Bretlands og komst loks heilu
og höldnu heim aftur til Marseille.
Í Marseille hefur verið
mannabyggð frá ómunatíð og
þar hafa fundist mannavistarleifar frá því fyrir 30
þúsund árum. Núna
búa þarna tæpar
tvær milljónir. Það
eru
reyndar
aðeins 30 ár en
ekki 30 þúsund
síðan ég kom
síðast
til
Marseille
og það verð
ég að segja
að borgin hefur
tekið
miklum
stakkaskiptum á
þessum þremur áratugum og er hin
þrifalegasta.
Þótt nú væri föstudagskvöld héldu Marseille-búar bæði gleði sinni
og stillingu í stað þess að
öskra og fljúgast á og brjóta gler
á götum úti eins og í annarri hafnarborg þar sem ég þekki til. Þrjátíu þúsund ára siðfágun hefur sitt
að segja og svo er líka sagt að það
hafi verið sjálf María úr Magdölum og Lazarus bróðir hennar sem
kristnuðu Marseille-búa og þeir
búa ábyggilega að því ennþá.
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/FSAHRAÈLESTIN 4'6
Fyrir tilstilli alls konar vitleysinga eru flugferðir orðnar hroðalega óþægilegur ferðamáti en í
Frakklandi er hægt að ferðast
með hraðlest sem heitir TGV
(train à grande vitesse) og gæti
eiginlega heitið ofsahraðlest því
að TGV á heimsmet hraðlesta í
ofsaakstri og hefur mælst á 574,8
km hraða.
Við kvöddum samferðafólkið í
dag með kæru þakklæti fyrir
ánægjulega samveru og tókum
TGV til Parísar. Lögðum af stað
rúmlega sex og vorum komin á
Gare de Lyon-brautarstöðina í
París um níu leytið. Þetta eru einir
750 km.
Frá brautarstöðinni var ekki
nema steinsnar á hótelið okkar
sem af einhverjum dularfullum
ástæðum kennir sig við sjöundu
listgreinina og heitir Hotel du 7e
Art, númer 20 Rue St. Paul í Le
Marais, Mýrinni sem er heitið á
gamla Gyðingahverfinu, fjórða
hverfi Parísarborgar. Sjöunda
listgreinin er auðvitað kvikmyndalistin.
Hótelið sem kennir sig við hana
hentar vel íslenskum kvikmyndagerðarmanni sem ekki hefur
auðgast úr hófi á listinni. Hjónaherbergi kostar 100 evrur á sólarhring og hótelið er „de charme et
de caractère“ sem þýðir að þetta
er tveggja stjörnu hótel. Þótt lúxusinn sé enginn er rúmið þægilegt
og rúmfötin hrein svo að okkur er
einskis vant.

-.5$!'52  .«6%-"%2

3TJËRNLAUS HEGÈUN
Ég missti stjórn á mér í dag.
Bókamenningin
hérna
er
dásamleg. Mér þykja franskar
bækur fallegri og fágaðri en
aðrar bækur – og þá
er ég að tala um
bókagerðina,
bókina sem

grip, en ekki innihaldið. Ég veit
vel að maður sem býr í 50 metra
fjarlægt frá Borgarbókasafni
Reykjavíkur þarf ekki bráðnauðsynlega að kaupa mikið af bókum.
En sem betur fer er skynsemin
ekki alltaf á vaktinni. Og í dag
missti ég stjórn á mér. Núna eru
flest helstu stórmenni andans
samankomin í bakpokanum mínum
og það þarf heilan skátaflokk til að
lyfta honum.

inni. Sagan segir að kaupverð
helgigripanna hafi verið fimmfalt
hærra en kostnaðurinn við bygginguna sem var þó ærinn svo að
væntanlega hefur Baldvin Miklagarðskeisari haft eitthvað fyrir
sinn snúð.

Ástæðan fyrir því að ég rifja
upp þessi löngu gleymdu viðskipti
er sú að við frú Sólveig fórum á
yndislega kvöldtónleika í Sainte
Chapelle og hlustuðum á kammersveit leika hornakonserta nr. 1 og
3 eftir Mozart. Einleikari var mikill virtúós, Daniel Breszynski, sem
lék reyndar ekki á básúnu heldur
á hljóðfærið „saquebout“ eða barokk-básúnu og blés af mikilli
snilld.
Ekki veit ég hvort Lúðvík níundi
tapaði eða græddi á braskinu með
nagla og þyrnikórónu en hitt veit
ég að það er göfgandi fyrir sálina
að eiga þess kost að koma um
stund inn í þá makalausu byggingu Sainte Chapelle og njóta tónlistar.
Svo fengum við frú Sólveig
okkur bita á góðum stað í Latínuhverfinu á eftir og leiddumst svo
eftir Signubökkum á leið heim á
kvikmyndahótelið.
Það vildi ég að helgimunir kæmust í tísku hjá nýríka liðinu á
Íslandi ef það mætti verða til þess
að þjóðin eignaðist svona fallegt
hús.
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"RASK MEÈ
ÖYRNIKËRËNU

NAGLA

OG

Lúðvík níundi fæddist árið 1215
og erfði konungstign þegar hann
var sjö ára gamall, árið 1222 og
ríkti yfir Frakklandi til dauðadags
1270. Hann var óhemju trúaður og
hefur einn Frakkakónga verið tekinn í dýrlingatölu.
Ekki nóg með að Lúðvík væri
trúaður heldur hefur hann verið
býsna trúgjarn líka, því að Baldvin keisari í Miklagarði prangaði
inn á hann helgigripum fyrir stórfé. Gripirnir voru hin upprunalega þyrnikóróna og naglarnir
sem notaðir voru við krossfestinguna.
Yfir þessa gripi lét Lúðvík reisa
sérstaka kapellu, La Sainte Chapelle, sem stendur ekki langt frá
Notre Dame-kirkjunni og er einhver fegursta bygging í veröld-

Ferðadagur. Flugum heim frá
París.
Upp úr bakpokanum mínum
komu 34 bækur. Þetta er náttúrulega bilun.
Samt er ég svo forhertur að ég
iðrast einskis. Þetta var dásamleg
ferð og það var vel tekið á móti
okkur þegar við komum heim.

&)--45$!'52  .«6%-"%2

&RAKKLAND OG ÒTLÎND
Nú byrjar víst alvara lífsins á
nýjan leik eftir hopp og hí suður í
löndum. Samt nenni ég ekki að
setja mig inn í helstu fréttir fyrr
en ég er búinn að jafna mig eftir
ferðalagið. Reyndar efast ég um
að ég fylgist með öðru en bókafréttum á næstunni. Jólavertíðin
er byrjuð.
Þetta verður mikil veisla. Bókaormar allra landa sameinist!
Oddur nágranni sagði mér að
hann hefði spurt litlu Sól um daginn hvort afi og amma hefðu farið
til Frakklands.
„Nei,“ sagði sú stutta. „Þau fóru
til útlanda.“
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Elskuleg móðir mín, dóttir, systir og
mágkona,

Marta Guðmunda
Guðmundsdóttir
Hólavöllum 16, Grindavík,

lést á Landspítalanum v/Hringbraut þriðjudaginn
6. nóvember. Jarðarförin fer fram frá
Grindavíkurkirkju miðvikudaginn 14. nóvember kl.
14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á styrktarsjóð Krabbameinsfélags Íslands.
Andrea Björt Ólafsdóttir
Guðmundur Finnsson
Hallbera Ágústsdóttir
Matthildur Níelsdóttir
Svanur I. Sigurðsson
Níels A. Guðmundsson
Hanna M. Harðardóttir
systkinabörn og aðrir aðstandendur.

„Heima er þar sem mamma er. Ef ég
bara gæti orðið þriðjungur af þeirri
konu sem mamma er og hefði þriðjung af styrk hennar, væri ég fullsátt við
hlutskipti mitt í lífinu.“
"RITTANY -URPHY VAKTI FYRST ATHYGLI ÖEGAR
HÒN LÁK Å KVIKMYNDINNI #LUELESS  EN
UPPHAFLEGA SÁRH¾FÈI HÒN SIG Å HLUTVERK
UM ANDLEGA VEIKRA T¹NINGSSTÒLKNA OG HLAUT
MIKIÈ LOF FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA Å 'IRL
)NTERRUPTED 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Goðafoss sekkur
,AUST EFTIR H¹DEGI ÖENNAN DAG
FYRIR  ¹RUM SÎKKTI ÖÕSKUR
KAFB¹TUR FLUTNINGASKIPINU 'OÈA
FOSSI ÒTI AF 'ARÈSKAGA EN SKIP
IÈ VAR AÈ KOMA FR¹ "ANDARÅKJUN
UM 5M BORÈ VAR ÖRJ¹TÅU MANNA
SKIPSHÎFN OG TËLF FARÖEGAR
4UNDURSKEYTIÈ HITTI 'OÈAFOSS
MIÈSKIPS BAKBORÈSMEGIN 2IFN
AÈI SKIPSSÅÈAN ¹ LÎNGU SV¾ÈI
SVO SJËR FOSSAÈI INN OG LIÈU EKKI
NEMA SJÎ MÅNÒTUR ÖAR TIL SKIPIÈ
HVARF Å HAFIÈ
¶EGAR SKUTUR 'OÈAFOSS VAR
KOMINN Å SJËINN FËRU MENN AÈ
KASTA SÁR FR¹ BORÈI EN ÖEIR SEM
G¹TU SYNTU AÈ FLEKUM
3AUTJ¹N SKIPVERJAR OG TVEIR
FARÖEGAR KOMUST AF ¶RETT
¹N SKIPVERJAR OG TÅU FARÖEGAR

DRUKKNUÈU ÖAR ¹ MEÈAL FJÎGUR
UNG BÎRN -EÈ 'OÈAFOSSI FËRST
HEIL FJÎLSKYLDA L¾KNAHJËN MEÈ
ÖRJÒ UNG BÎRN ÖAÈ YNGSTA FIMM
M¹NAÈA 6ORU HJËNIN ÎNNUM
KAFIN VIÈ AÈ GERA AÈ S¹RUM SLAS
AÈRA ÖEGAR SÅÈAST S¹ST TIL ÖEIRRA
EN HÎFÈU ¹ÈUR LAGT KAPP ¹ AÈ
KOMA BÎRNUNUM LITLU Å BJÎRG
UNARVESTI
.OKKRU EFTIR MIÈN¾TTI SIGLDI
BANDARÅSKT BJÎRGUNARSKIP AÈ
SKIPBROTSMÎNNUNUM
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%KKERT VOL BARA T¾R LÅFSGLEÈI
Okkar ástkæri

Hjörtur Hjartarson
lést á heimili sínu í Malmö, Svíþjóð, hinn 7. nóvember
sl. Jarðarför auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Vilborg Arinbjarnar

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

Jóna Soffía Tómasdóttir
lést á Landspítalanum hinn 3. nóvember sl.
Útför fer fram frá Aðventistakirkjunni þriðjudaginn
13. nóvember kl. 13.00.
Aðstandendur.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Einstök börn, stuðningsfélag barna með sjaldgæfa og alvarlega sjúkdóma, er tíu ára um þessar mundir.
„Markmið félagsins er stuðningur við fjölskyldur barna
sem fæðast með afar sjaldgæfa sjúkdóma á heimsvísu,“ segir
Sædís Björk Þórðardóttir, formaður félagsins, sem þrettán
fjölskyldur stofnuðu árið 1997.
Nú eru í félaginu 140 fjölskyldur, þar af fimmtán sem misst
hafa börn sín og er Sædís ein þeirra.
„Drengurinn minn fæddist með short bowel syndrome, en
einkenni þess sjúkdóms eru stíflaðar garnir. Hann fór í aðgerð rétt sólarhringsgamall og lést tæpra tveggja ára. Sjúkdómar sem hrjá einstök börn hafa mikil áhrif á lífsgæði þeirra
og lífslíkur, en í verstu tilfellum er vitað með vissu að börnin muni ekki lifa fram á fullorðinsár,“ segir Sædís um börnin
í félaginu sem sum eru nýfædd, en stuðningsfélagið er fyrir
börn átján ára og yngri.
„Við lifum á góðmennsku annarra sem láta fé af hendi
rakna til félagsins. Þá erum við með fjáröflun í formi minningarkorta, jólakorta og jólagrýlukertis sem hægt er að fá
keypt í gegnum heimasíðuna okkar: www.einstokborn.is, en
jólakortið í ár málaði listakonan Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir,“ segir Sædís um jólakortið sem sýnir börn leiða hvort
annað á skautum, þar af eitt í hjólastól.
„Það er einkennandi fyrir einstök börn hvað þau hafa öðruvísi viðhorf til lífsins. Mörg þeirra fara aldrei heim af spítala,
meðan önnur eiga sér eðlilegra líf. Þau eru upp til hópa ofsalega glöð og jákvæð og hafna voli og væli þótt erfiðir tímar
fylgi sjúkdómum þeirra, enda þekkja þau ekki annars konar
líf,“ segir Sædís sem telur auðveldara fyrir börn að fæðast
lasin en hljóta þau örlög seinna.
„Mér hefði þótt erfiðara að horfa upp á son minn fimm ára
eða eldri kippt úr eðlilegu lífi yfir í langlegur á sjúkrahúsum
eins og tíðum gerist hjá krabbameinssjúkum börnum. Það er
léttbærara að alast upp við spítalavist, vera tengdur tækjum
og ganga með göngugrind. Sonur minn náði aldrei að ganga og
var aðeins þrjár nætur í lífi sínu heima í faðmi fjölskyldunnar, en honum þótti þetta eðlilegt og var alltaf brosandi og yndislegur,“ segir Sædís.
„Þetta er mikil lífsreynsla. Fólk segir stundum: „Hvað?
Það er svo langt síðan svo þetta hlýtur að vera allt í lagi,“ en

Guðbergur Guðnason

¶ËRÈARDËTTIR MISSTI TVEGGJA
¹RA SON SINN ÒR SJALDG¾FUM
SJÒKDËMI OG FANN STYRK HJ¹
%INSTÎKUM BÎRNUM
-9.$36!.52 34%).!233/.

almáttugur nei, sorg og söknuður fylgir manni sérhvern dag.
Við vissum að hann átti ekki mikla lífsvon, en héldum í vonina á sama tíma og við kviðum því að lifa eftir hans daga. En
svona er þetta líf og ekki annað í boði,“ segir Sædís sem tók
sér hlé frá félagsstarfinu fyrst á eftir en fór svo í skemmtinefnd.
„Það er algengt að byrja í skemmtinefnd aftur, til að gefa
lífinu léttari blæ. Það er félaginu mikilvægt að hafa til staðar
foreldra sem misst hafa börn sín, en starfið snýst um að gefa
foreldrum barna með sjaldgæfa sjúkdóma upplýsingar sem
þeir finna hvergi annars staðar,“ segir Sædís, og til stendur að
stofna innan félagsins hóp foreldra sem misst hafa börn sín.
„Afmælisárið hefur verið skemmtilegt. Við reynum að létta
börnunum tilveruna með skemmtunum af ýmsu tagi, og jólaballi í desember, en gefum einnig út afmælisblað í lok nóvember og nýjan bækling,“ segir Sædís. Þess má geta að aðstandendur Einstakra barna selja jólakort í Smáralind nú um helgina.
THORDIS FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

frá Jaðri, Árskógum 8, Reykjavík,

lést á heimili sínu laugardaginn 3. nóvember. Útförin
fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 12. nóvember
kl. 13.00.
Kristrún Guðbergsdóttir
Magnús Magnússon
Guðni Guðbergsson
Jóhanna Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

B¾JARSTJËRI
$ALVÅKUR
BYGGÈAR ER 
¹RA Å DAG

'5¨*«.
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LEIKHÒSSTJËRI
ER  ¹RA Å
DAG

Jóhanna Bjarnveig
Sigurjónsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður Ölduslóð 30,
Hafnarfirði,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar okkar
ástkæra

Sigurdórs Jóhannssonar,
rafvirkjameistara, Akranesi.

lést að morgni 4. nóvember. Útför hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Guðrún Benediktsdóttir
Gísli Sveinbjörnsson
Kristín Benediktsdóttir
Friðjón Sæmundsson
Ingólfur Benediktsson
Hildur Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sérstakar þakkir til starfsfólks E-deildar Sjúkrahúss
Akraness fyrir hlý samskipti og góða umönnun.
Sigríður Eyjólfsdóttir
Sigrún Sigurdórsdóttir
Bragi Þór Sigurdórsson
Jóhann S. Sigurdórsson
Hlynur Sigurdórsson

Sæmundur Guðmundsson
Sigríður E. Hauksdóttir
Jónína Björk Óskarsdóttir
Jónína Herdís Sigurðardóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir, amma,
dóttir og systir,

Gíslína Erlendsdóttir,
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

frá Dal, til heimilis að Bakkagerði 9,
Reykjavík,

er látin. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju,
miðvikudaginn 14. nóvember, kl. 15.
Páll Stefánsson og aðrir aðstandendur.

50 ára afmæli
Guðrún Gísladóttir
Riﬁ,
er ﬁmmtug í dag laugardaginn 10.
nóvember. Af því tilefni verður hún
að heiman en mun dveljast ásamt
fjölskyldu sinni að Minniborgum í
Grímsnesi. Góðum vinum og öðru
skemmtilegu fólki sem hún þekkir er
velkomið að líta þar við í kaﬃ í dag.

85 ára afmæli
Áttatíu og ﬁmm ára verður mánudaginn 12. nóvember

Bryndís Elsa
Sigurðardóttir.
Hún tekur á móti ætting jum og vinum
á morgun, sunnudag, frá kl. 15.30 í
félagsheimili Knattspyrnufélagsins
Hauka að Ásvöllum í Hafnarﬁrði.

FLÍSAR
KYNNINGARVERÐ
9.900

HÜLSTA NOW7
SJÓNVARPSSKÁPUR
86.900

LAMPI
OSLO
49.500

METALARTE
LAMPI JOSEPHINE
159.000

KRISTALIA
BOUM
BORÐSTOFUSTÓLL
59.800

OKHA
SÆNGURVER 9.900
KODDAVER 2.400

KRISTALIA
BORÐ/BEKKUR
34.800/39.800



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

"%234 6)¨ 34!52).. "UBBI -ORTHENS SEGIST ALLTAF HAFA VITAÈ AÈ HANN G¾TI SKRIFAÈ EN HINS VEGAR FINNI HANN ÖAÈ OFT ¹ SÁR AÈ FËLK SÁ BÒIÈ AÈ ¹KVEÈA AÈ HINN SKRIFBLINDI "UBBI SÁ EKKI F¾R Å ÖANN SJË

Hvorki á mála hjá
alþýðunni né djöflinum
Bubbi Morthens á sér margar hliðar. Nokkrar þeirra þekkjum við en þær sem hafa kannski meira verið í felum eru hálfgerður
19. aldar rómantíkus sem vill vera í veiði með náttúrunni og guði og rúmfataaðdáandi sem finnst fátt skemmtilegra en að kaupa
sér ný rúmföt. Bubbi sagði Júlíu Margréti Alexandersdóttur frá nýútkominni veiðibók og öðrum helstu tíðindum úr lífi sínu.

E

ðlilegast væri að álykta sem svo
að möndullinn í lífi Bubbi hljóti að
vera tónlistin, að allt hafi snúist
um hana og það að verða rokkstjarna frá upphafi. Sé rýnt aftur í
tímann, gægst á bak við fjallið, má fá innsýn
í annan og ekki minni drifkraft í lífi Bubba:
Bubbi sex ára gamall að veiða sinn fyrsta lax.
Veiðar voru það sem lífið snerist um, öll
sumur, frá unga aldri og allt þar til hann var

15, 16 ára gamall. Í fyrstu voru það hornsíli
og þegar hann hafði aldur til fékk hann að
fara út á vatn og hornsílin urðu að urriðum.
Örlögin og ásetningur höguðu því í sameiningu þannig að hann hann eyddi öllum sumrum við veiðar. Við Meðalfellsvatn í Kjós
byggir hann nú hús með unnustu sinni, Hrafnhildi Hafsteinsdóttur. Og vonar að hún verði
aðalveiðifélagi framtíðarinnar.
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b"UBBI ER ¹KAFLEGA STËR Å SNIÈUM OG MIKILL KARAKTER /G HANN ER EINN AF
ÖEIM F¹U SEM ÁG HEFÈI EKKI VILJAÈ MISSA AF Å LÅFINU m SEGIR «MAR 2AGNARSSON
SEM HEFUR LÕST BOXINU MEÈ "UBBA ¹ SJËNVARPSSTÎÈINNI 3ÕN OG SAMAN ERU
ÖEIR EINN EFTIRMINNILEGASTI DÒETT Å SJËNVARPSSÎGUNNI b¶AÈ ER STËRKOSTLEGT
AÈ EIGA "UBBA SEM VIN /G ÖËTT ENGINN SÁ GALLALAUS Ö¹ GERA GALLARNIR HANS
"UBBA MANNINN BARA ENN MEIRA HRÅFANDI ÖËTT ÁG EIGI NÒ ERFITT MEÈ AÈ
NEFNA Ö¹ %INS OG ÁG HEF SAGT EINHVERS STAÈAR ¹ÈUR Ö¹ ER "UBBI S¹ MAÈUR
SEM HEFUR KOMIÈ MÁR MEST ¹ ËVARTm
«MAR SEGIR ÖAÈ ENGA TILVILJUN AÈ "UBBI SKULI HAFA N¹È JAFN LANGT OG RAUN
BER VITNI OG EKKI HELDUR HVERSU LENGI HANN HAFI HALDIST ¹ TOPPNUM

(EFUR ENGAN ¹HUGA ¹ AÈ KENNA FËLKI
Síðustu árin hafa veiðarnar svo aftur orðið að
stórum þætti í lífi Bubba. Nema nú eiga þær
sér stað í stærstu ám landsins og stórir 20
punda laxar komnir í stað urriðans, sá stærsti
26 pund árið 1985. Bubbi heldur að hann toppi
það seint eða aldrei, enda ekki tilgangur
veiðinnar. Nema hvað.
Bubbi segist hafa viljað skrifað veiðibók,
sem hann og gerði og á eldhúsborðinu liggur
fögur bók, í útliti eins og gömul skólabók frá
fyrri hluta síðustu aldar. Og í henni má finna
sögur af misskemmtilegum veiðifélögum og
stundum úti í vatni þar sem Bubbi nálgast
guð, enda kallar hann bókina Að kasta flugu í
straumvatn er að tala við guð. „Ég hef engan
áhuga á því að kenna fólki hvernig það eigi að
kasta flugu eða hvernig línustærð það á að
nota. Bókin er ekki hugsuð til þess. Hins
vegar er það staðreynd að alls staðar þar sem
veiðimaður eða -kona fer, þar er saga. Og það
er eðli allra sem fara til veiða, hvort sem það
eru togarasjómenn, hásetar eða veiðimenn,
að koma til baka og segja frá. Ef þú tekur lítinn krakka og setur hann við veiðivatn, mun
hann standa svo lengi sem kraftar og þrek
halda honum uppi og hann mun stöðugt vera
að segja þér að fiskurinn sé að fara að bíta á.
Og ef hann fær fisk og þú biður hann að segja
þér hvað gerðist, færðu allt aðra útgáfu af
því en það sem augu þín sögðu þér að hefði

verið að gerast því þá er sagnaandinn strax
búinn að taka yfir. Þetta er galdurinn við
veiðisögurnar – að þær lúta eigin lögmálum,
verða goðsagnakenndar og taka á sig þjóðsögublæ,“ segir Bubbi og bætir því við að í
því sé einmitt fegurð þeirra að finna.

-ENN SEM BREYTAST Å SKRÅMSLI
Tónlistin er annars eðlis en veiðin og gefur
Bubba aðra hluti. „Í veiðinni ertu bara í núinu
og hún virkar eins og hugleiðsla. Þar þvæ ég
af mér amstrið og hvernig sem viðrar þá nær
veiðin að virka sem ákveðin tæming og þar
ertu algjörlega einn. Sértu í góðu tempói í
veiðinni kemurðu endurnærður til baka og
ég hef oft upplifað það. Mörg augnablik í
veiðinni eru hreinlega trúarleg reynsla og
einhvers konar uppljómun hugans. Eflaust
upplifa þetta margir líka í fjallgöngum og
öðru slíku þar sem þú ert einn með guði og
náttúrunni.“ Það er þó ekki víst að allir muni
sýna sínar bestu hliðar í veiðinni samkvæmt
Bubba. „Á bakkanum kemur þinn innri maður
í ljós. Það er spakmæli í veiðinni og hrein
sannindi. Oft sérðu fólk, sem þú taldir hið
ágætasta, haga sér eins og örgustu skíthælar
og það skín í gegn hvort þarna er lélegur
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SÍÐUMÚLA 30 SÍMI 568 4242
www.heimahusgogn.is heima@heimahusgogn.is
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TANGIBLE ART



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

¨ &2!-(!,$ !& 3¥¨5345 /0.5

karakter á ferð eður ei. Ég hef séð það gerast
margoft – fólk breytast í skrímsli á árbakkanum. Það eru þá þessar lægstu hvatir sem taka
yfir; eigingirni, tillitsleysi, græðgi og frekja.
Svo eru aðrir sem voru ekki hátt skrifaðir hjá
manni sem sýna að þeir eru hin mestu ljúfmenni,“ segir Bubbi og útskýrir jafnframt að
veiðimennska gangi að miklu leyti út á kurteisi og tillitssemi; að ganga ekki á rétt veiðifélagans.

FENGISDAUÈINN SJALDG¾FARI
Veiðin sem Bubbi dásamar svo hefur samt
kannski ekki svo góða ímynd í dag. Hún er
tengd drykkjulátum í veiðihúsum, haugdrukknum bílstjórum sem keyra á milli veiðistaða og allt of dýrum veiðitúrum þannig að
sportið virðist löngu hætt að vera fjölskyldusport. „Drykkjan var meira áberandi hér
áður og var þá mikil. Í dag er einn og einn, og
þá Íslendingur, sem drekkur frá sér ráð og
rænu í veiðihúsi. Ég hef lent í því að menn
hafa eyðilagt veiðitúra og nætursvefn fyrir
manni sökum ofurölvunar. En það hefur
minnkað gífurlega og kannski vegna þess að
menn eru þarna fyrst og fremst til að veiða
en ekki til að sleppa frá konunni og detta í
það. Í dag er stemningin yfirleitt önnur í
veiðihúsum og í stað þess að allir séu áfengisdauðir þá drekka menn kannski bara eitt til
tvö rauðvínsglös og fara svo í koju,“ segir
Bubbi og víkur svo að dýrtíðinni. „Það sem
skyggir á allt það frábæra við veiðina er það
að almenningur geti ekki komist í þessar ár
til að veiða. Laxveiði er orðin svo fáránlega
dýr og fárra manna sport að það er skömm að
segja frá því að árnar skuli ekki nýtast Íslendingum nema þeim allra ríkustu. En þetta
hefur alltaf verið svona. Breskir auðmenn
tóku árnar okkar á leigu strax snemma á 20.
öldinni og þær hafa síðan þá verið meira og
minna í höndunum á erlendum og íslenskum
auðmönnum. Á móti kemur að það er kannski
líka ástæðan fyrir því að laxinn er ennþá í
íslenskum ám. Menn hafa farið vel með hann
og árnar.“
(RISTIR AF SÁR ORÈRËM UM AÈ GETA EKKI SKRIFAÈ
Veiðifélagarnir eru margir en Bubbi segir að
óskafélaginn sé auðvitað Hrafnhildur. Ég
óska þess að hún muni veiða með mér sem
allra mest og hún er búin að fá sinn fyrsta lax.
Og svo auðvitað yngsti sonur minn, Brynjar.
Ég vona að hann verði veiðimaður, mennti sig
og verði moldríkur þannig að hann hafi efni á
þessum veiðitúrum og geti séð um pabba sinn
og veiðina hans í ellinni.“ Við skautum úr
heimi fallegra veiðisvæða og rómantískra
stunda í ánni og í blákaldan raunveruleikann,
að skrifa bók og telja fólki trú um að maður
hafi sögu að segja sem það eigi að lesa. Bubbi
vill meina að hann þurfi að berjast við fordómana að hann gæti ekki skrifað. „Það er
kannski erfitt að festa þumalinn á það en þú
verður var við svona hluti. Ég vissi alltaf að

"ERST VIÈ FORDËMA GEGN ¶ORGRÅMI ¶R¹INSSYNI
Allir hafa sína útgáfu af Bubba Morthens.
„Ég verð var við það jú. Ég get farið í taugarnar á fólki sem fjölmiðlafígúra og einhverjum finnst ég leiðinlegur. Það er bara
partur af þessum pakka. En fordómar eru
allt annað mál. Það liggur í eðli orðsins fordómar að dæma án þess að þekkja. Sjálfur
hef ég rekið mig á að vera með alls kyns fordóma. Alveg svakalega. Ég er til dæmis með
mikla fordóma gagnvart Þorgrími Þráinssyni og finnst hann hrikalega pjattaður. Að
maðurinn skuli nenna að fara að ætla að
kenna mönnum hvernig þeir eigi að sinna
konunni sinni er fyrir mér meira dæmi um
það hvernig hann ætlar að ná sér í auðvelda
peninga með fyrirlestrum hjá kvennaklúbbum. En þessir fordómar segja bara mikla
meira um mig en hann. Ég er til dæmis ekki
búinn að lesa þessa bók, þannig að ekki er
þetta smekkur. Ég hef hitt hann og hann er
ekkert nema almennilegur og elskulegur. En
samt sit ég uppi með þessa fordóma og því
ætla ég að taka mig taki og lesa þessa bók. Ég
bara hreinlega verð að gera það.“ Bubbi
klykkir út með því að segja að væri hann í
algjöru búddísku jafnvægi myndi hann bara
brosa og fagna Þorgrími Þráinssyni, bókinni
hans og öllu sem hann stendur fyrir.
!NDLEGT JAFNV¾GI SKIPTIR ÎLLU
Við erum ekki búin að afgreiða kaflann „fordómar“. Rokkgoðið segir að það sé tvennt
sem sé honum hvað mikilvægast fyrir sína
andlegu heilsu: Að vera í jafnvægi og vinna á
eigin fordómum. „Ég þarf að leggja mikla
vinnu í það en ég er líka tilbúinn til að horfast
í augu við þetta. Að mínu viti er maður sem
segist fordómalaus annaðhvort að ljúga eða
eitthvað allt annað en manneskja.“ Og Bubbi
heldur áfram að skutla fram fordómum fyrri
tíma og dagsins í dag. „Ég var lengi á þeim
buxunum að hafa fordóma fyrir sjálfstæðismönnum. Þeir voru einfaldlega versta fólk á
jarðríki. Svo fékk ég áfall þegar ég kynntist
fólki, fannst það djöfulli skemmtilegt og
ágætt og komst svo seinna að því að þetta var
sjálfstæðismaður eða -kona. Það gat bara
ekki verið. Ég hef verið með fordóma gagnvart tónlistarstefnum og klæðaburði – og já,
jafnvel eigin útliti. Staðið fyrir framan spegil og hugsað af hverju ég líti svona út en ekki
hinsegin.“
6¾RI HART EF ÁG ¾TTI ENGAN PENING
Fólkið í landinu gerir ekki síður kröfu um
það að Bubbi sé svona en ekki hinsegin.
Gagnrýnin hljómar upp á það að hann hafi
markaðssett nafnið sitt og sumir ganga jafnvel svo langt að saka hann um að hafa selt
sálu sína stórfyrirtækjum. „Menn mega
gagnrýna mig eins og þeir vilja. Það skiptir
mig engu máli. Málið er að ég skuldbatt mig
ekki eða gerði einhverja skilmála á krossgötum, hvorki við alþýðuna í landinu eða djöfulinn um einhverja samninga. Ég gerði mína
fyrstu plötu sjálfur, mokgræddi á því og
hefði betur átt að læra af því og halda mig
þar. Í stað þess gerði ég samninga við aðra og
þeir mokgræddu á mér en ég fékk ekkert.
Það ástand varði í tíu ár en þá bráði af mér og

Ég er til dæmis með mikla fordóma gagnvart
Þorgrími Þráinssyni og finnst hann hrikalega
pjattaður. Að maðurinn skuli nenna að fara
að ætla að kenna mönnum hvernig þeir eigi
að sinna konunni sinni
ég gæti skrifað en það sem er meira mál eru
auðvitað viðtökurnar og það er ákveðinn
þröskuldur fyrir mig að fara yfir. Ímyndin
Bubbi, tónlistarmaðurinn Bubbi og jafnvel
skrifblindi textahöfundurinn Bubbi getur
verið að vefjast fyrir fólki og að það geti nú
bara ekki verið að hann geti sett skikkanlega
texta á prent. Þetta er ekkert sem truflar
svefninn hjá mér en ég viðurkenni það samt
að ég get verið viðkvæmur fyrir þessu. Skrifblindan markaði mig mikið í æsku. Ef ég
skoða hins vegar það sem ég hef gert og sé
hvað það er mikið af flottum hlutum get ég
ekki annað en hrist þetta af mér og verið guði
þakklátur fyrir þessa náðargjöf sem hann
hefur gefið mér.“

ég hugsaði: Þetta er atvinnan mín, ég á börn
og þarf að lifa.“
Þegar Bubbi sá svo seinna að hann gæti
hugsanlega hagnast töluvert á því að framselja tekjur af höfundarrétti sínum og fá hann
borgaðan fyrirfram, fannst honum það snjöll
hugmynd. „Þökk sé hugmynd Jakobs Frímanns Magnússonar, sem hefur hjálpað mér
mikið, gerði ég þetta og það voru margir sem
misskildu dæmið. Héldu að ég hefði selt höfundarréttinn. En hann var alltaf minn, það
voru einungis fyrirfram tekjur sem ég seldi.
Ég fann að menn urðu öfundsjúkir en það
skipti mig ekki máli því þarna gekk mér vel
og var farinn að eiga vel til hnífs og skeiðar.
Ég spyr: Vildi fólk frekar sjá mig hálfdauðan
af kókaínneyslu – eigandi ekki bót fyrir rass-
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gatið? Eyðileggjandi lífið fyrir sjálfum mér
og fólkinu í kringum mig. Ef það er það sem
menn vilja þá geta menn bara étið skít og
haldið kjafti. Ég hef ekki breytt út af einu eða
neinu í sambandi við það hver ég er eða
hvernig tónlist ég geri. Það eina sem er öðruvísi er að ef ég er fenginn til að spila er ég dýr
og á einhverjar milljónir. Eftir 27 ár sem
atvinnumaður í tónlistarbransanum og að
hafa selt nærri 300.000 plötur væri það nú
ansi hart ef ég ætti ekki pening.“

/RKUBOLTI MEÈ B¾KUR ÒTI Å B¾
Ætli sviðsljósið kalli á annað egó eða kynnir Bubbi sama persónuleika framan við
myndavélarnar og fólkið hans þekkir
innan veggja heimilisins? „Stundum og
stundum ekki. Stundum veit ég ekki hvor
er hvað og það er alveg eðlilegt að það
komi fyrir. Það hefur aldrei truflað mig
neitt eða mér fundist það óþægilegt. Ég
hugsa að allir sem þurfa að vera mikið
fyrir framan sjónvarpslinsuna stígi dálítið út úr sjálfum sér og verði eitthvað
annað.“ Orkuboltinn sem birtist í sjónvarpinu er þó sá sami heima hjá sér og
eftir meira en klukkustundar viðtal er
Bubbi enn ekki sestur heldur stendur við
eldhúsborðið, hellir upp á kaffi og svarar í
símann á meðan hann talar. „Ég er mjög
orkumikill og það er eitthvað meðfætt. Ég
er líka jákvæður og duglegur að eðlisfari.
Partur af orkunni er líka að hreyfa mig og
hugsa vel um mig. En þetta er pottþétt í
genunum, foreldrar mínir voru báðir mjög
orkumiklir. Ég hugsa að það geti enginn
ákveðið að verða orkumikill, annaðhvort
ertu það eða ekki.“ Sem hluti af heilbrigðum lífsstíl fer Bubbi að sofa klukkan tíu
og vaknar milli sex og átta á morgnana.
„Hjá mér er seint að fara í rúmið klukkan
ellefu. Ég les mikið á kvöldin, er núna að
lesa ævisögu Maós – ekki beint góð fyrir
svefninn og ef helmingurinn af þessu er
sannur nægir það til að setja hann á lista
yfir mestu skrímsli jarðar. En ég les og les
og bækurnar mínar eru allar úti í bæ í
geymslu. Ég kem þeim ekki inn á heimilið.
Og þannig verður það, samt held ég áfram
að kaupa bækurnar.“

2ÒMFÎT HELSTA FREISTINGIN
Bóklestur og svefn skiptir máli og ekki síður
rúmið og rúmfötin. Bubbi er laumu rúmfataperri. „Ég veit fátt betra en falleg og hrein
rúmföt, stórt og gott rúm, opinn glugga og bók.
Fyrir mér eru það stórnautnastundir. Ég eyði
því miklum tíma í að kaupa rúmföt og finnst
það ofboðslega gaman. Ég vil hafa þau ekta, úr
silki og satíni og svo finnst mér ekki síður
skemmtilegra að skipta á rúminu. Ég fæ alveg
út úr því!“ Bubbi lét smíða fyrir sig rúm og er
með úlfsábreiðu á því. „Hrafnhildur er auðvitað hæstánægð með þetta, hún kemur heim og
þá taka við henni ný rúmföt!“ Hrafnhildur
kom jafn óvænt inn í tilveru Bubba og rúmfatajátningin í viðtalinu. Á tíma sem Bubbi var
mjög sáttur við að vera einn og sjálfum sér
nógur. „Hún var ekki í mínum áætlunum en
þetta bara gerðist og í dag búum við saman og
vonandi komum við til með að gifta okkur í
framtíðinni. Við erum jafn ótrúlega lík og við
erum ólík. En ég tel mig óendanlega heppinn
mann að hafa fengið hana og Ísabellu inn í líf
mitt. Og fólkið hennar allt, frændfólk og foreldrar hafa tekið mér opnum örmum.“
"ROTH¾TTUR Å HAMINGJULANDINU
Við byrjuðum á veiðinni og endum á ástinni.
Sem að vísu er ekki mikið minni veiði. Bubbi
segir að fyrir sér sé það að elska ákvarðanataka. „Að vera ástfanginn er líffræðilegt fyrirbæri sem gengur yfir á einu eða tveimur árum.
Ég elska Hrafnhildi og það er ákvarðanataka.
Ekki bara er hún svo góð manneskja að mig
langar að eyða lífinu með henni heldur er hún
líka svo falleg að ég er bæði dolfallinn þegar
ég fer að sofa og þegar ég vakna. Aldursmunurinn? Nei, hann truflar mig ekki. Hann virðist trufla aðra og við höfum rætt það en það
flækist ekki fyrir okkur. Ég á mikið af vinafólki sem eru í sömu sporum: Jakob Frímann
og Birna, Tolli bróðir og Gunný.“ Er Bubbi þá
kominn í hamingjulandið – þar sem honum eru
allir vegir færir? „Það virðist vera þannig að
ósigrar mínir verða að sigrum. Ég er auðvitað
mannlegur og hef upplifað sjálfan mig sem
fórnarlamb og grátið örlög mín beisklega. En
maður kemst upp úr öllu þannig. Mér finnst ég
sterkari en nokkru sinni fyrr en er um leið
mjög brothættur í styrkleika mínum.“
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Bíða eftir að komast aftur heim
Georgíumenn flúðu hundruðum þúsunda saman frá
Abkasíu, héraði í Georgíu, í
stríði sem geisaði milli Abkasa
og Georgíumanna á árunum
1992-1994. Abkasar vilja sjálfstæði frá Georgíu en Georgíumenn hafa ekki viljað gefa
héraðið eftir. Guðrún Helga
Sigurðardóttir heimsótti flóttamenn sem hafa búið í niðurníddu félagsheimili knattspyrnufélags í fimmtán ár.

A

bkasar hafa haft stuðning
Rússa í sjálfstæðisbaráttu
sinni enda hafa þeir hallað sér
að þeim. Mikheil Saakashvili,
forseti Georgíu, hefur hins
vegar sagt að georgísk stjórnvöld verði búin að leysa krísuna milli Georgíu og Abkasíu á friðsamlegan hátt fyrir forsetakosningarnar í Georgíu á næsta ári. Fátt
bendir til að það geti orðið.
Enn þann dag í dag eiga sér stað átök milli
Georgíumanna og Abkasa, sem búa í héraðinu Abkasíu í norðurhluta landsins við
Svartahafið með landamæri að Rússlandi, og
öðru hvoru berast fréttir af skothríð,
sprengingum og gíslatöku. Á meðan bíða
Georgíumennirnir frá Abkasíu eftir því að
Saakashvili Georgíuforseti leysi deiluna svo
að þeir geti flutt heim.

"ROTNAR RÒÈUR
Opinberar tölur í Georgíu segja að flóttamennirnir séu 250 þúsund talsins og kannski
eru þeir fleiri. Talið er að stór hluti þeirra
hafi farið af landi brott á tíunda áratugnum
til að vinna erlendis eins og svo margir aðrir
Georgíumenn. Flóttamennirnir frá Abkasíu
búa í yfirgefnum verksmiðjum, gömlum
Intourist-hótelum en svo nefndust gömlu
sovésku ríkishótelin, tómum sjúkrahúsum
og skólum út um alla Georgíu, sérstaklega
þó í stærstu borgunum, höfuðborginni Tíblisi
og borginni Kutaisi sem er í miðri Georgíu.
Í yfirgefnu félagsheimili Gagra-knattspyrnufélagsins búa hátt í hundrað manns,
eða tuttugu og níu fjölskyldur. Húsið er
skelfilega hrörlegt og alls ekki íbúðarhúsnæði sem Íslendingar myndu láta sér lynda,
rúður eru brotnar og hurðir halda hvorki
vatni né vindum. Ekkert hefur verið gert við
húsið í langan tíma og þarna hefur stór hópur
fólks hreiðrað um sig. Fólkið hefur ekki í
önnur hús að venda.
„Ég flúði frá Abkasíu í ársbyrjun árið 1992
vegna stríðsins milli Abkasa og Georgíumanna. Ég bjó í tuttugu og fimm fermetra
íbúð í tveggja hæða húsi og var atvinnumaður
í knattspyrnu áður en ég flúði,“ segir Tristan
Managadze, einn af flóttamönnunum frá
Gagra, borg sem er nærri landamærum
Abkasíu og Rússlands, en þar urðu átökin
einna hörðust.
„Ástandið var skelfilegt vegna stríðsins.
Abkasarnir myrtu georgíska ríkisborgara
svo að við urðum að fara. Margir vina minna
voru drepnir,“ segir hann.
2ÒSSAR STUDDU !BKASA
Managadze segist hafa flúið með fjölskyldu
sína yfir landamærin til Rússlands og flogið
svo frá Rússlandi til Georgíu. Hann segir að
Rússarnir hafi stutt Abkasa og þannig tekið
þátt í borgarastríðinu. Fjölskyldunni hafi ekki
verið vært í Rússlandi og þau hafi líka viljað
komast til Georgíu eins og allir hinir flóttamennirnir sem höfðu yfirgefið borgina.
Managadze segir að þau hafi fengið áfall
fyrst eftir komuna til Georgíu. Þau hafi
ekkert vitað hvað þau hafi átt að gera. Þau
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Við bíðum
eftir aðstoð
frá Saakashvili forseta.
Við vonum
og trúum að
hann hjálpi
okkur að
snúa aftur
til Abkasíu.

hafi til að byrja með verið í borginni
Tskaitubo, um 200 kílómetra frá Tíbllisi, en svo hafi þau farið til Tíblisi og
hreiðrað um sig í Gagraheimilinu
ásamt öllum hinum flóttamönnunum
sem þar búa.
Managadze varð að skilja allar eigur
sínar eftir í Abkasíu, eins og allir hinir
flóttamennirnir, og kom því allslaus til
Tíblisi. „Við bíðum eftir aðstoð frá
Saakashvili forseta,“ segir hann. „Við
vonum og trúum að hann hjálpi okkur
að snúa aftur til Abkasíu.“

3AAKASHVILI HJ¹LPI
Gulnara Natsvaladze er ein af fjölmörgum konum í Gagra-heimilinu.
Hún hefur búið þar í fimmtán ár og
bíður og vonast til að komast aftur

heim til Abkasíu. Natsvaladze var
læknir á heilsuhæli í Gagra og bjó í
þriggja herbergja íbúð nærri Svartahafsströndinni fyrir flóttann. Hún á
þrjú börn sem eru nú 32, 34 og 35 ára
og hafa sum stofnað sína eigin fjölskyldu en eiginmaður hennar lést
eftir flóttann til Georgíu. Foreldrar
hennar létust í Abkasíu og eru þar
jarðsettir.
„Við vonum að forsetinn hjálpi
okkur að komast heim aftur,“ segir
hún og hinar konurnar kinka kolli og
taka undir. Hún kveðst ekki hafa neina
hugmynd um það hvað Saakashvili
geti gert, hún segist bara bíða og vona
að hann geri eitthvað og að hún, börnin hennar og barnabörn komist aftur
heim. Þau bíða öll eftir því.
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3TAÈSETNING  STRÎND AÈ
3VARTAHAFI OG LANDAM¾RI AÈ
4YRKLANDI !RMENÅU !SERBAÅDSJAN
OG 2ÒSSLANDI
(ÎFUÈBORG 4ÅBLISI
4UNGUM¹L 'EORGÅSKA
&ORSETI -IKHEIL 3AAKASHVILI
'EORGÅA VAR HLUTI AF 3OVÁTRÅKJUN
UM FR¹  EN LÕSTI YFIR SJ¹LFST¾ÈI
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&,²¨5 &92)2 &)--4. 25- "R¾ÈURNIR 4RISTAN -ANAGADSE OG 'IORGI -ANAGADSE VORU Å
HËPI ÖEIRRA SEM FLÒÈU !BKASÅU ¹RIÈ  4RISTAN VAR ATVINNUMAÈUR Å KNATTSPYRNU OG LÁK MEÈ
KNATTSPYRNUFÁLAGINU 'AGRA ÖEGAR BORGARASTYRJÎLDIN BRAUST ÒT EN 'AGRA VAR FÁLAG Å SAMNEFNDRI
BORG Å !BKASÅU ¶EIR BÅÈA EFTIR ÖVÅ AÈ KOMAST HEIM TIL SÅN AFTUR
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%FNAHAGUR %FNAHAGUR LANDSINS
HRUNDI Å BYRJUN TÅUNDA ¹RATUGARINS
OG ATVINNULEYSI VARÈ GRÅÈARLEGT
'EORGÅA HEFUR FENGIÈ FJ¹RHAGS
AÈSTOÈ FR¹ 6ESTURLÎNDUM RIÈ
 LIFÈI YFIR HELMINGUR ÖJËÈ
ARINNAR UNDIR F¹T¾KTARMÎRKUM
EN ÖETTA HLUTFALL HAFÈI MINNKAÈ
NIÈUR Å  PRËSENT Å FYRRA RIÈ
 VORU MEÈALTEKJUR FJÎLSKYLDU
 "ANDARÅKJADALIR EÈA UM TËLF
ÖÒSUND KRËNUR
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4OGSTREITA VAR MILLI 'EORGÅU OG !BKASÅU SEINT
¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM SEM BRAUST ÒT Å STRÅÈI
MILLI !BKASA OG STJËRNVALDA Å 'EORGÅU EFTIR FALL
3OVÁTRÅKJANNA Å BYRJUN TÅUNDA ¹RATUGARINS ¥
STRÅÈINU SEM GEISAÈI   LÁTUST ÖÒSUNDIR
MANNA OG UM  ÖÒSUND 'EORGÅUMENN FLÒÈU
HEIMILI SÅN EÈA VORU REKNIR BROTT Å ÖJËÈERNIS
HREINSUNUM -ESTU HREINSANIRNAR ¹TTU SÁR STAÈ
Å 3UKHUMI HÎFUÈBORG !BKASÅU OG 'AGRA N¾RRI
LANDAM¾RUNUM VIÈ 2ÒSSLAND
¶Ë AÈ VOPNAHLÁ HAFI KOMIST ¹ VORIÈ 
HEFUR EKKERT SAMKOMULAG N¹ÈST MILLI 'EORG
ÅUMANNA OG !BKASA !BKASÅA HEFUR TEKIÈ SÁR
STÎÈU SJ¹LFST¾ÈS RÅKIS SEM ÖË HEFUR EKKI HLOTIÈ
VIÈURKENNINGU NEINS STAÈAR %NN ÎRLAR ¹ ËFRIÈI Å

!BKASÅU M¹ ÖAR NEFNA GÅSLATÎKU
SPRENGINGAR OG STÎKU SKOTHRÅÈ
ÖË AÈ STRÅÈ HAFI EKKI BROTIST ÒT
AFTUR 'EORGÅUMENN LÅTA SVO ¹ AÈ
¹STANDIÈ Å !BKASÅU KOMI Å VEG FYRIR
AÈ ÖEIM TAKIST AÈ BYGGJA UPP HEILT
OG STERKT ÖJËÈRÅKI Å 'EORGÅU OG LÅTA
MARGIR SVO ¹ AÈ VANDAM¹LIÈ MEÈ
!BKASÅU SÁ BRÕNASTA VERKEFNI -IK
HEILS 3AAKASHVILI FORSETA 'EORGÅU
(ANN HEFUR LÕST ÖVÅ YFIR AÈ HANN
MUNI N¹ S¹TTUM VIÈ !BKASA FYRIR
FORSETAKOSNINGARNAR Å 'EORGÅU ¹
N¾STA ¹RI OG KVEÈST TILBÒINN TIL AÈ -)+(%), 3!!+!3(6),)
VEITA !BKÎSUM VÅÈT¾KA SJ¹LFSTJËRN &ORSETI 'EORGÅU

&¹TT BENDIR ÖË TIL ÖESS AÈ S¾TTIR
TAKIST ¹ N¾STUNNI ENDA ER !BKASÅA
Å RAUN SJ¹LFST¾TT RÅKI
)NN Å ¹TÎKIN MILLI !BKASA OG
'EORGÅUMANNA BLANDAST 2ÒSSAR
SEM STUDDU 'EORGÅUMENN Å
UPPHAFI EN SNERU SÅÈAN BLAÈINU
VIÈ !BKASAR HAFA VERIÈ Å VIÈSKIPTA
BANNI VIÈ 'EORGÅU EN !BKÎSUM
HEFUR Å SEINNI TÅÈ TEKIST AÈ BYGGJA
UPP VIÈSKIPTI VIÈ 2ÒSSA OG HAFA
MEÈAL ANNARS FENGIÈ HUNDRUÈ
ÖÒSUNDA RÒSSNESKRA FERÈAMANNA
¹ ¹RI Å PARADÅSINA VIÈ 3VARTAHAFIÈ
3AMBANDIÈ MILLI 2ÒSSA OG

'EORGÅUMANNA ER KULDALEGT OG ER TALIÈ AÈ
2ÒSSAR VILJI HALDA ¹STANDINU Å !BKASÅU NOKKURN
VEGINN ËBREYTTU FR¹ ÖVÅ SEM NÒ ER ¶EIR ERU
LÅTT HRIFNIR AF STEFNU 3AAKASHVILI 'EORGÅUFOR
SETA GAGNVART "ANDARÅKJUNUM OG ÖEIRRI STEFNU
RÅKISSTJËRNARINNAR AÈ 'EORGÅA GANGI Å .!4/ ¥
BËKINNI 3TATEHOOD AND 3ECURITY p 'EORGIA AFTER
THE 2OSE 2EVOLUTION SEGIR /KSANA !NTONENKO
AÈ 3AAKASHVILI HAFI MISTEKIST AÈ NOTA FYRIRHUG
AÈA LAGNINGU OLÅULEIÈSLUNNAR FR¹ !SERBAÅDSJAN
UM 'EORGÅU SEM SKIPTIMYNT VIÈ 2ÒSSA VEGNA
!BKASÅU EINS OG HANN HEFÈI ¹TT AÈ GERA OG
2ÒSSUM HENTI ¹G¾TLEGA AÈ !BKASÅA VERÈI
STUÈPÒÈI MILLI 2ÒSSLANDS OG "ANDARÅKJANNA ¹
SV¾ÈINU
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Byrjaði að leika heima í stofu
Hera Hilmarsdóttir er tilnefnd til Eddunnar sem besta leikkonan fyrir fyrsta hlutverk sitt á hvíta tjaldinu. Fyrir utan það að
vera á kafi í leiklist og að klára MH dansar hún afró í Kramhúsinu, spilar á selló heima hjá sér og spúir eldi með Götuleikhúsinu.
Hanna Björk Valsdóttir hitti Heru og komst að því að henni er margt til lista lagt.

U

nálægt. Í næstu senu lék
belja mjög stórt hlutverk og
hún var ekkert sérstaklega
róleg þannig að ég fékk smá
í magann og hugsaði hvað
ég væri komin út í.“

ppskeruhátíð
sjónvarps- og
kvikmyndabransans,
Edduverðlaunin,verður
annað kvöld og keppast þar
margir um þessi eftirsóttu
verðlaun. Nokkur ný andlit
dúkka þar upp og er Hera
eitt þeirra. Ungstirnin öll í
kvikmyndinni Veðramótum
eftir Guðnýju Halldórsdóttur hafa vakið mikla
athygli fyrir góðan leik og
er Hera tilnefnd til verðlaunanna fyrir túlkun sína á
Dísu sem lendir á upptökuheimilinu Veðramótum.
„Ég byrjaði bara að leika
heima í stofu. Setja upp leikrit sem krakki. Mamma var
alltaf að kenna og ég var oft
með á leiklistarnámskeiðum
hjá henni í Kramhúsinu eða
í danstímum á meðan hún
var að kenna.“ Það er nokkuð ljóst að Hera á ekki langt
að sækja hæfileikana því
mamma hennar er Þórey
Sigþórsdóttir leikkona og
pabbi hennar Hilmar Oddsson kvikmyndaleikstjóri.
„Ég var líka í leiklist í
Hlíðaskóla og svo í Leikfélaginu í MH.“ Í fyrra settu
þau upp spunaleikrit sem
vakti athygli og það var þar
sem Guðný sá Heru og bauð
henni hlutverk í Veðramótum.
Hefurðu alltaf ætlað að
verða leikkona?
„Já, mig langaði það alltaf.
En ég var í miklu tónlistarnámi líka. Ég spila á selló
þannig að það var möguleiki
líka en svo gat ég ekki sinnt
því eins og ég vildi og hætti í
Tónlistarskólanum
eftir
fyrsta árið í MH og valdi
leiklistina frekar. En tónlistarnámið breytti öllu um
hvernig ég er í dag. Ég lærði
svo rosalega mikið, til dæmis
vinnubrögð og aga fyrir utan
tónlistina sjálfa. Ég fór samt
í afneitun fyrst og vildi ekki
að neinn heyrði í mér spila á
sellóið en núna spila ég bara
heima. Ég hef líka alltaf
verið í dansi og dansa afró
þessa dagana. Ég verð að fá
mína líkamlegu útrás og ég
fæ langmest út úr dansinum.
Einn mesti sjarminn við afró
er að við erum með trommara sem spila lifandi tónlist
meðan við dönsum.“

3TËRT HLUTVERK ¹ NÕJUM VETT
VANGI
Veðramót var fyrsta bíómyndin sem Hera lék í. Var
mikill munur að leika í bíómynd eða á sviði? „Það er
rosalega ólíkt. Ég hafði bara
reynslu af sviði og enga
reynslu af bíó fyrir utan einhver statista hlutverk. Nema
þegar ég var sex ára, þá lék
ég í sjónvarpsmynd sem hét
Hvíti dauði og lék dóttur
móður minnar. En ég var
ekki mikið að spá í þetta þá.
Veðramót var alveg ný
reynsla fyrir mig.“
Var pabbi þinn aldrei að
draga þig á sett? „Ég var oft
hjá honum í vinnunni og
kannski statisti en hann var
aldrei að draga mig í að leika
fyrir sig, langt í frá. Þetta
var meira ég að þrjóskast
við að vilja gera þetta. Foreldrar mínir reyndu ekki að
beina mér á þessa braut.
Alls ekki. Ég var mjög feimin við að viðurkenna að ég
vildi leika þangað til ég gat
sýnt fram á að mér var
alvara með þessu. Ég ákvað
kannski inni í mér að ég
vildi vera leikkona en ég var
ekki mikið að ræða það,“
segir hún og hlær.

3TUTTMYND OG STÒDENT
Hera hefur ekki setið auðum
höndum síðan í Veðramótum og lék til dæmis í stuttmynd Rúnars Rúnarssonar,
2 birds, sem kemur út á
næsta ári. Núna hamast hún
við að klára stúdentinn um
áramótin og þá eru allir
vegir færir. Stefnirðu á leiklistarskóla?
„Ég hef alltaf verið með
rosalega mikið plan. Ég ætlaði í grunnskóla og svo
menntaskóla og svo leiklistarskóla en núna er ég
aðeins að upplifa að lífið er
kannski
ekki
endilega
þannig og ég er með smá
fiðring í maganum af því að
ég er að útskrifast úr menntó
og get gert hvað sem er. Í
fyrsta sinn síðan ég byrjaði í
leikskóla er ekki búið að
ákveða næstu önn fyrir mig
og núna finnst mér rosalega
gaman að vera til og vita
ekki hvað ég ætla að gera í
janúar. Mig langar að vinna
í nokkra mánuði og fara svo
út. Ég held ég læri langmest
af því, að standa á eigin
fótum og þannig. En ég
reyni líklega að komast inn í
skóla á næsta ári.“
Hera byrjar alltént á að
fara til Lettlands í desember
til að leika álfa og spúa eldi
meðan þeir kveikja á jólatrénu sínu. „Þetta er á
vegum Hins hússins en ég
hef bæði verið í Götuleikhúsinu og Skapandi sumarstörfum. Ég lærði að spúa
eldi í Götuleikhúsinu. Ég
var alveg skítléleg í þessu
fyrst. Við erum með lampaolíu sem við setjum upp í
okkur og maður þarf að ná
að mynda olíuský og kveikja
í skýinu með kyndlinum. En
það er einmitt hætta á því ef
þú kveikir vitlaust í skýinu
getur það farið aftur framan í þig og brennt þig í framan. Ég gat lengi ekki gert
þetta ský, frussaði eitthvað
og það kom smá eldur en ég
hef allavega voðalega lítið
kveikt í mér.“
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3TÅGAMËT OG ËRËLEG BELJA
Hera viðurkennir að hún
var mjög glöð yfir að fá
svona stórt hlutverk í myndinni þótt það hafi stundum
verið strembið. Var mikill
undirbúningur?
„Nei, ekki sameiginlegur,
en við stelpurnar fórum í
heimsókn í Stígamót og
strákarnir töluðu við vistmenn sem höfðu verið í
Breiðavík. Það var pínu
undarlegt að panta viðtal við
Stígamót en við vorum svo
mikið að hugsa um hlutverkin og mig langaði svo mikið
að skilja Dísu sem ég leik.
Hún er misnotuð af fósturpabba sínum en samt er
hann eiginlega hennar helsti
bandamaður, hún sækir
mest í hann og hann er
kannski sá eini sem hún
getur sótt í. Ég var svo mikið
að reyna að skilja af hverju
það gerist og hvernig þetta
samband byggist upp milli
geranda og fórnarlambs.

Hvernig er með traust og
ást og eitthvað sem er svo
brotið á. Þær hjá Stígamótum hjálpuðu okkur
mikið til að geta sett okkur í
þeirra spor.“
Fyrir þá sem ekki hafa
séð Veðramót fjallar myndin um unglinga sem lenda á
upptökuheimili og kemur í
ljós að krakkarnir hafa
margir verið misnotaðir og
kannski þess vegna lent í
vandræðum.
„Ég hafði aldrei leikið
svona áður þannig að það
var mjög spennandi fyrir
mig að koma inn í þetta.
Tökur fóru fram fyrir vestan
og þegar ég kom þangað
voru þau byrjuð og planið
breytt þannig að fyrsta
senan mín var aðeins erfiðari en hún átti að vera. Mér
var bara hent inn í hlöðu þar
sem ég átti að reyna við
Hilmi Snæ og ég hafði aldrei
upplifað það að vera með
kameru framan í mér svona
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+VIKMYNDIN 6EÈRA
MËT EFTIR 'UÈNÕJU
(ALLDËRSDËTTUR F¾R
FLESTAR TILNEFNINGAR
TIL %DDUVERÈLAUNA Å
¹R ALLS ELLEFU TALSINS
¶AR ¹ MEÈAL ERU
TILNEFNINGAR FYRIR KVIK
MYND ¹RSINS BESTU
LEIKKONU OG LEIKARA
Å AÈALHLUTVERKUM OG
LEIKSTJËRA ¹RSINS
b5NGU LEIKARARNIR
TAKAST ¹ VIÈ HLUTVERK
SÅN AF MIKLUM
ÖROSKA OG 'UÈNÕ
(ALLDËRSDËTTIR HEFUR
BERSÕNILEGA UNNIÈ
LENGI MEÈ ÖEIM OG
ÖAÈ TEKST AÈ DRAGA FRAM ÎRLÎG 6EÈRAMËTABARNANNA ¶AR BER
HELST AÈ NEFNA (ERU (ILMARSDËTTUR Å HLUTVERKI $ÅSU SEM ER
ËTRÒLEGA ¹HRIFARÅK OG SÎNNm p 2UT (ERMANNSDËTTIR ÒR DËMI
&RÁTTABLAÈSINS

6EÈRAMËT VORU TÅMAMËT
„Líf manns breytist auðvitað eitthvað frá því að hafa
aldrei leikið í neinu og hafa
svo gert þetta. Þetta var
rosalega mikill skóli. Ég hef
umgengist þennan bransa í
gegnum foreldra mína, og
alltaf bara verið barn foreldra minna. Núna er gaman
að geta verið í þessu meira á
mínum eigin forsendum.“
Gáfu foreldrar þínir þér
einhver góð ráð? „Þau tóku
mig ekki í þjálfunarbúðir
eða neitt þannig,“ segir hún
og hlær. „En þau sögðu mér
bara að vera einlæg. Það er
gott að hafa það alltaf á bak
við eyrað að vera einlægur,
bæði í leik og lífi.“
Heldurðu að þú sért á
réttri hillu í lífinu eftir þessa
reynslu? „Já, ég fékk enga
uppljómun en ég fann mig
rosalega vel. Auðvitað er
gaman þegar maður er að
gera eitthvað sem maður
finnur sig í og líður vel
með.“ Hrósinu hefur rignt
yfir Heru síðan myndin var
frumsýnd og síðan kom
Eddutilnefningin. Ertu búin
að semja ræðu? „Nei, ég er
ekki búin að semja ræðu,“
svarar hún og hlær. „Ég er
ekki viss um að ég geri
það.“
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Elskuð og hötuð í senn
Það er ýmislegt sem á góðum degi getur hróflað við þjóðarsálinni og ært. Þar framarlega í flokki fara stórar byggingar, hús, sem
standa munu þarna líklega það sem eftir lifir ævi okkar og við erum fljót upp á framlappirnar teljum við að húsið verði listrænum
taugum okkar eða þægindum til trafala. Júlía Margrét Alexandersdóttir skoðaði nokkur af allra umdeildustu húsum Reykjavíkur.
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Á þeim rúmum 40 árum sem Hallgrímskirkja Guðjóns
Samúelssonar var í smíðum afrekaði hú það að verða ein
umdeildasta bygging landsins, fyrr og síðar. Menn byrjuðu að deila um útlit hennar, staðsetningu og kostnað
áður en hún var byggð og á þeim tíma sem hún var í byggingu birtust reglulega greinar sem hnýttu í bygginguna
og gátu heilu vikurnar snúist um Hallgrímskirkja þetta
og Hallgrímskirkja hitt í Morgunblaðinu.

Byrjað var að byggja Ráðhús Reykjavíkur árið 1987 en
arkitektar hússins voru Margrét Harðardóttir og Steve
Christer. Staðsetning hússins varð helsti þyrnir í augum
þeirra sem voru andsnúnir byggingunni og fóru samtökin
Tjörnin lifi þar fremst í flokki. Viljayfirlýsing tíu þúsund
Reykvíkinga lá fyrir áður en framkvæmdir hófust. Og allt
var tínt til. Fornminjar átti að vera að finna á þessu stæði,
ekki væri hægt að byggja í þesssari drullu og einhverjir
lögðu til að skrúðgarðsreitur yrði settur þarna í staðinn. Í
skoðanakönnun sem gerð var fyrir Stöð 2 um þetta leyti
kom þó í ljós að 2/3 hlutar borgarbúa vildu fá ráðhús á þessum stað. Húsið var formlega opnað vorið 1992.

²R UMR¾ÈUNNI
b3LÅKT STËRHÕSI SEM (ALLGRÅMSKIRKJU ER ¾TLAÈ AÈ VERÈA MUN
ALDREI NJËTA SÅN Å ÖRENGSLUNUM ÖAR 'ERÈ KIRKJUNNAR HIÈ
YTRA ER FR¹LEITUR BR¾ÈINGUR ËLÅKRA STÅLGERÈA p b4URNINN ER
TILGERÈARLEGUR ËSKAPNAÈUR LÅKASTUR SKYGGNITURNI STUDDUR
TVEIMUR SKÅÈA STÎKKBRAUTUM n EINS OG KUNNUR ÅSLENSKUR
ARKITEKT KOMST NÕLEGA AÈ ORÈI  !LLT FLUG AÈ OG FR¹ OG
YFIR B¾NUM YRÈI STËRUM TORVELDAÈ MEÈ BYGGINGU HINS
H¹REISTA TURNS ¹ H¹BUNGU 3KËLAVÎRÈUHOLTS ®RYGGI ÖAÈ ER
VANNST VIÈ BROTTFLUTNING LOFTSKEYTASTANGANNA ¹ -ELUN
UM MUNDI NÒ GLATAST AFTUR OG MIKLU MEIRA EN ÖAÈ ¥
DIMMVIÈRI YRÈI TURNINN SÅFELLD ËGNUN VIÈ HUNDRUÈ EF EKKI
ÖÒSUNDIR MANNSLÅFAn
,ÒÈVÅK 'UÈMUNDSSON SKËLASTJËRI -ORGUNBLAÈIÈ 
APRÅL 
b-JER KEMUR ÖESSI KIRKJUBYGGING ÖANNIG FYRIR SJËNIR AÈ
HJER SJE UM AÈ R¾ÈA GÅFURLEGAN TURN MEÈ ¹FASTRI KIRKJU EN
EKKI VENJULEGA KIRKJU MEÈ TURNI  *EG S¹ EKKERT ÅSLENSKT
VIÈ ÖAÈ AÈ EFTIRLÅKJA STURLA BERGSLAGÈAR BERGTEGUNDIR Å
STEINSTEYPU ¶ESSI KOSTNAÈARSAMA EFTIRLÅKINGARAÈFERÈ GERIR
BYGGINGUNA MJÎG ËEÈLILEGA ÒTLITS OG JAFNVEL ÖUNGLAMA
LEGAn
%INAR 3VEINSSON HÒSAMEISTARI -ORGUNBLAÈIÈ  FEBRÒAR

b3AGA ÖESSARAR KIRKJU ER SAMFELLD SORGARSAGA 3ÎFNUÈI
(ALLGRÅMSKIRKJU VAR MEINAÈ AÈ BYRJA ¹ BYGGINGUNNI
MEÈAN VERÈLAG VAR S¾MILEGT ¹ BYGGINGARVÎRUM HVERJAR
¹ST¾ÈUR VORU TIL ÖESS SKAL SLEPPT EN NÒ ÖEGAR HAFIST ER
HANDA ¹ BYGGINGUNNI RÅSA UPP ËTAL RADDIR SEM D¾MA UM
LISTGILDI ÒTLITSINS ¹ KIRKJUNNIn
'UÈRÒN 'UÈLAUGSDËTTIR -ORGUNBLAÈIÈ  DESEMBER

b¶AÈ ER EKKI EFAM¹L AÈ ÖESSAR UPPH¾ÈIR INNSKBLM
UPPH¾ÈIR SEM (ALLGRÅMSKIRKJUSJËÈUR HAFÈI FENGIÈ AÈ
STYRK TIL HÒSN¾ÈISINS V¾RU ORÈNAR MARGFALDAR EF SÎFNUÈ
URINN HEFÈI EKKI ¹TT AÈ M¾TA ÖEIM RËGI OG ËVIN¹TTU HJER
Å HÎFUÈSTAÈNUM SEM ER EINST¾TT OG ËÖEKKT FYRIRB¾RI Å
SÎGU NOKKURS SAFNAÈAR ¹ ¥SLANDIn
3IGURBJÎRN %INARSSON BISKUP -ORGUNBLAÈIÈ  OKTËBER
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Perlan og Ráðhúsið tilheyra
sama tíma og þótt Perlan hafi
verið reist á vegum Hitaveitu Reykjavíkur er hún
engu að síður löngum tengd
nafni Davíðs Oddssonar. Þeir
sem sáu svart þegar Ráðhúsið var nefnt gerðu það flestir
einnig þegar Perluna bar á
góma. Umræðan var þó á
talsvert léttari nótum og með
skemmtilegum spekúlasjónum. Fljótlega var farið að
uppnefna mannvirkið og það
kallað skopparakringlan og
alls kyns athugasemdir fengu
að fljóta sem voru þó oft líka
hlaðnar eftirvæntingu. Óttaðist forstöðumaður dægurmálaútvarps Rásar 2 til
dæmis að ekkert myndi sjást
út um rúðurnar því glerið
væri svo dökkt.
Perlan var vígð árið á
undan Ráðhúsinu, 1991, en
það var Ingimundur Sveinsson arkitekt sem teiknaði
húsið.
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b-ËTATKV¾ÈI MITT BYGGIST ¹ AÈ ÁG GET EKKI SKILIÈ
SKIPULAGSÖ¹TT ÖESSA M¹LS Å TENGSLUM VIÈ Ö¹ STAÈ
REYND AÈ BYGGINGARKOSTNAÈUR ÖESSA MANNVIRKIS
VERÈUR TEKINN AF BORGARBÒUM Å GEGNUM GJALDSKR¹
(ITAVEITU 2EYKJAVÅKURn
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FUNDUR Å BORGARR¹ÈI 
APRÅL 
b'L¾SILEG LÒXUSBYGGING EINS OG SÒ SEM HÁR ER KYNNT
V¾RI SPENNANDI ¾VINTÕRI Å ALLSN¾GTAÖJËÈFÁLAGI ÖAR
SEM BÒIÈ V¾RI AÈ UPPFYLLA ALLAR BRÕNUSTU ÖARFIR
FËLKSINSn
'UÈRÒN GÒSTDËTTIR 3KIPULAGSNEFND 
b!UÈVITAÈ HAFA ÖESSI TVÎ MANNVIRKI INNSK BLM
2¹ÈHÒSIÈ OG 0ERLAN VERIÈ UMDEILD EN ENGINN VAFI
ER Å MÅNUM HUGA OG MINNA FÁLAGA HÁR Å BORGARSTJËRN
INNI AÈ B¹ÈAR EIGA ÖESSAR BYGGINGAR EFTIR AÈ VERÈA
BORGINNI OG BORGARBÒUM TIL STOLTS OG ¹N¾GJU OG
MIKILS GAGNS ¡G ¹ EKKI VON ¹ ÖVÅ AÈ EF EINHVERJIR
ÖESSARA ¹G¾TU FULLTRÒA HÁR Å MINNIHLUTANUM EIGA
EFTIR AÈ SKRIFA SÅNAR ¾VISÎGUR AÈ ÖEIR MUNI MINNAST
ÖESS SÁRSTAKLEGA AÈ ÖEIR HAFI HAMAST GEGN ÖESSUM
TVEIMUR MANNVIRKJUMn
$AVÅÈ /DDSSON BORGARSTJËRI Å R¾ÈU SINNI ¹ BORGAR
FUNDI ¹RIÈ 

Í lokin má láta fylgja litla sögu, sem í dag mætti telja
gamansögu, af glerhýsinu við Iðnó. Reykjavíkurborg ákvað árið 1994 að gefa suðurhlið Iðnó andlitslyftinu og var Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar
arkitekts í samráði við Þorstein Gunnarsson arkitekt fengin til að finna lausn. Þeir reistu gler- og stálgrindarbyggingu sem mörgum þótt skemmtilegt
uppátæki og líktu nokkrir lausninni við við glerpýramídann í Louvre. Nokkrum árum síðar eyddu
borgaryfirvöld svo nokkrum milljónum í að láta
fjarlægja glerhýsið og er það nú framan við Hótel
Keflavík.
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*ËN "ALDUR ¶ORBJÎRNSSON
ER MENNTAÈUR BÅLT¾KNI
FR¾ÈINGUR FR¹ FAG
H¹SKËLA Å -ÔNCHEN EN
SLÅK MENNTUN ER EKKI
ALGENG HÁRLENDIS

&RÅÈA *ËNSDËTTIR SMÅÈAR
SKARTGRIPI EFTIR EIGIN HÎNNUN Å
BAKHÒSI Å (AFNARFIRÈI ÖAR SEM
HÒN HEFUR KOMIÈ SÁR
VEL FYRIR
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Þetta er safngripur
Flestir reka upp stór augu þegar þeir mæta
Ragnari Magnússyni veitingamanni á sínum
gula og glæsta Dodge Charger SRT-8. Anton
ljósmyndari var ekki seinn á sér að taka upp
myndavélina og festa þá á filmu.
Það er á einum af mörgum rigningardögum haustsins sem Ragnari bregður fyrir á gulum fáki nærri
Fréttablaðshúsinu. Hann er umsvifalaust tekinn á
beinið og spurður út í bílinn. „Það er nú fátítt að ég
sé á þessum bíl í svona veðri,“ segir hann hlæjandi.
„Yfirleitt hreyfi ég hann ekki í rigningu heldur hef
hann inni í skúr og nota hann bara þegar götur eru
þurrar. Það er ekkert gaman að vera á honum
óhreinum. Þetta er svona bíll sem á að vera flottur.“
Bíllinn hans Ragnars er Dodge Charger SRT-8 og
er einn af þúsund í heiminum þeirrar gerðar. „Þessi

er númer 749,“ segir Ragnar og sýnir númer í
mælaborðinu til merkis um það. Dodge-inn er af
árgerð 2007 en Ragnar segir hann hafa komið til
landsins nýjan í lok desember 2006 og vera bara
ekinn átta þúsund kílómetra. Hann er með 6 lítra
Hemi-vél og orkan er 425 hestöfl. Eigin þyngd er
1.950 kíló og hann dregur ansi vel að sögn eigandans. „Þessi bíll vakti mikla athygli á bíladögum á
Akureyri í sumar og fékk viðurkenningu þar en ég
var ekki eigandi hans þá,“ segir Ragnar, sem kveðst
nýbúinn að kaupa gripinn af manninum sem flutti
hann inn. Hvað var það svo sem heillaði hann
sérstaklega? „Bara allt. Liturinn og aksturseiginleikarnir. Að setja hann í gang er eiginlega alveg
ótrúlegt,“ segir hann og horfir með ástúð á þann
gula. Skyldi hann ekki hafa verið dýr? „Hann var í
kringum átta og hálfa milljón. Það er auðvitað í
hærri kantinum en þetta er eiginlega safngripur. Ég
er forfallinn bílasjúklingur.“
GUN FRETTABLADIDIS
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"ÅLSTËLAR ¾TTU AÈ VERA Å ÎLLUM BÅLUM ÖAR SEM BÎRN ERU FLUTT ¹ MILLI
STAÈA -IKILV¾GT ER AÈ STËLLINN UPPFYLLI ALLAR ÎRYGGISKRÎFUR OG H¾FI ALDRI
OG ST¾RÈ BARNSINS

Fyrsta verkefnið tjörukerra
Jón Baldur Þorbjörnsson er
menntaður bíltæknifræðingur
en þeir eru ekki margir á landinu. Hann nam fræðin í Þýskalandi og hefur töluvert starfað
við fagið þótt hann hafi í seinni
tíð snúið sér að ferðaþjónustu.

Sendum frítt um land allt!

-HSSDGHNN
Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

Alorka • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

PIPAR • SÍA • 70622

33" kr. 15.900

Jón Baldur Þorbjörnsson lærði
bíltæknifræði í fagháskóla í
München. Hann segir náminu
svipa til véltæknifræði nema að
meira sé farið út í hönnun bíla.
Ekki er þó um útlitshönnun að
ræða heldur meðal annars hönnun burðarvirkis, véla, drifrásar
og fleira. „Hægt var að velja tvær
námsleiðir, annars vegar bíltæknisérfræði og hins vegar hönnun,“
segir Jón Baldur. „Ég valdi bíltæknisérfræðina en þeir sem
hafa slíka menntun fara margir
að vinna við að gera úttektir varðandi prófanir eða svonefndar
gerðarviðurkenningar bíla. Á
Íslandi eru þó ekki framkvæmdar
prófanir á bílum heldur er gerð
úttekt á gögnum um prófanir og
þá þarf maður að hafa vit á því
um hvað þetta snýst. Margir bíltæknisérfæðingar erlendis vinna
einnig við ýmislegt sem tengist
skylduskoðun bíla.“ Aðspurður
segist Jón Baldur ekki vita um
fleiri bíltæknisérfræðinga hér á
landi en segir einhverja þó hafa
sambærilega menntun.
„Skömmu eftir námið fékk ég
starf hjá Bifreiðaskoðun, sem
heitir í dag Umferðarstofa, og

*ËN "ALDUR HEFUR STARFAÈ SJ¹LFST¾TT SEM BÅLT¾KNIR¹ÈGJAFI EN REKUR NÒ FERÈASKRIFSTOFU
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starfaði í þrjú ár sem deildarstjóri tæknideildar,“ segir Jón
Baldur. „Smám saman hef ég
síðan leiðst út í ferðaþjónustu og
rek ferðaskrifstofuna Ísafold
travel. Ég starfaði þó um tíma
sjálfstætt sem bíltækniráðgjafi
og kom meðal annars að reglugerðarvinnu hjá dómsmálaráðuneytinu við útgáfu á reglugerð
um gerð og búnað ökutækja. Þá
vann ég einnig að samræmingu
íslensku reglugerðarinnar og
Evrópureglna eftir að við gengum til liðs við EES.“

Jón Baldur segist lítið hafa
fengist við hönnun ef frá er talin
tjörukerra sem hann gerði fyrir
Vegagerðina. „Strax eftir að ég
kom úr námi hafði Vegagerðin
samband við mig og bað mig um
að hanna tjörukerru til að gera
við skemmdir í bundnu slitlagi.
Þetta er mitt fyrsta og eina hönnunarverkefni og þó að kerran
hafi ekki verið stór í sniðum virkaði hún prýðilega og voru framleidd ein fimm til sjö stykki ef ég
man rétt.“
VERA FRETTABLADIDIS

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
3KR¹NING
N¾STA
.¾STA HELGARN¹MSKEIÈ
TIL ÅAUKINA
ÎKURÁTTINDA
Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda oﬂ.

N¹MSKEIÈ
HAÙN
BYRJAR
 OKTËBER ¹ER!KUREYRI

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

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

EIGENDASKIPTI
ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

í jeppa í miklu úrvali

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing,

Japan/U.S.A.

skipti og ganga frá skráningu meðeigenda og

býður nú þann möguleika að tilkynna eigenda-

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-0841

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á
vef Umferðarstofu.
Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu
nýjung á www.us.is.

www.us.is
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Getur fyrirbyggt
álagsmeiðsl

$XNLQ |NXUpWWLQGL  0HLUDSUyI
1êOHJLUNHQQVOXEtODU

Össur hf. hefur endurhannað og sett á markaðinn
svokallað CTi-spelku sem er hönnuð til að draga
úr líkum á áverkum í álagsíþróttum.
CTi-spelka er viðurkennt öryggistæki sem á sér meira
en 20 ára sögu. Össur hefur nú endurhannað liðbandaspelkuna til að veita notendum enn betri vörn.
„CTi er gríðarlega mikilvægt tæki, sem
,IÈBANDASPELKAN ¹
hjálpar við að fyrirbyggja áverka sem geta
AÈ VEITA H¹MARKS
hlotist í mótorkross-, mótorhjóla-, snjó- og síðSTUÈNING VIÈ INNRI
ast en ekki síst vatnssleðaslysum, enda er
OG YTRI LIÈBÎND
spelkan bæti vatnsheld og létt.“
OG FREMRA OG
AFTARA KROSSBAND
Þetta segir Lárus Gunnsteinsson, bæklunar(NÁPÒÈI VERNDAR
skósmiður og framkvæmdastjóri innanlandsHNÁSKELINA OG
deildar Össur hf. og bætir við að spelkan verji
HNJ¹LIÈINN
hnjáliðinn og liðböndin fyrir áverkum, til
dæmis þegar menn falla á liðina eða lenda harkalega. Hún tekur af högginu sem hnéð verður fyrir, enda með sveigjanlega boga, silíkonhúðaða púða og fóðraðar brúnir.
„Þetta er sjálfsagt öryggistæki í dag, sérstaklega vegna þeirra
slysa sem hafa orðið undanfarið og hafa verið mikið í umræðunni,“
segir Lárus. „Í raun eiga menn ekki að fara á þessi tæki án þess að
vera með svona spelkur á sér.“ Nánar um CTi spelkuna á heimasíðu
Össur hf., sjá www.ossur.is/cti.
RVE

Mesta bílaábyrgðin
Kia ábyrgastur í Evrópu.
Bílaframleiðandinn Kia motors
hefur ákveðið að allar 2008
árgerðir litla jeppans Kia
Sportage verði með mestu
ábyrgð sem býðst í Evrópu, eða 7
ára/150.000 kílómetra ábyrgð.
Hún er án aukakostnaðar og flyst
yfir til næstu eigenda að því tilskildu að bíllinn hafi fengið
reglulegt viðhald í samræmi við
þjónustuáætlun.
Kia sá sér fært að bjóða upp á
þessa víðtæku ábyrgð í ljósi
bættrar framleiðslutækni í verk-

+IA 3PORTAGE

smiðju sinni í Zilina í Slóvakíu
sem skilar sér í betri framleiðslugæðum.
Kia-umboðið á Íslandi mun fá
fyrstu Sportage 2008-bílana til
landsins síðar á þessu ári.
VE
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VERÈUR BOÈIN UPP Å DESEMBER Å ,ONDON

Elsti Rollsinn til sölu
Uppboðshúsið Bonham í
London hefur mjög sérstakan
grip til sölu.
Elsta Rolls Royce-bifreið heims er
nú til sölu hjá uppboðshúsinu Bonham í London. Bíllinn er smíðaður
árið 1904 með verkstæðisnúmerið
20154. Þetta er tíu hestafla,
tveggja sæta opinn bíll og aðeins
fjórði bíllinn sem var framleiddur
undir sameiginlegum hatti þeirra
Charles Rolls og Henry Royce.
Hann er einnig sá elsti sem enn er
í notkun.
Númeraplata bílsins U44 er upprunaleg og var sú fyrsta sem sýnd
var á sýningu í París haustið 1904.
Ári síðar var bíllinn sýndur á
Olympia-sýningunni í London.
Rollsinn er sá eini af árgerð fyrir
1905 sem hefur tekið þátt í hinum
fræga kappakstri milli London og
Brighton en það afrekaði hann
fyrst árið 1954.
Bíllinn er í fullkomnu standi en
hann var gerður upp á sjötta áratugnum. Aðeins þrír eigendur hafa
verið að bílnum í öll þessi ár. Rollsinn verður boðinn upp í byrjun
desember og er lágmarksboð sett
um 2 milljónir punda eða 248 milljónir íslenskra króna.
SGI
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– Mest lesið

Mitsubishi Lancer Evolution
Hið fullkomna aksturstæki og margfaldur sigurvegari
í helstu rallkeppnum heims undanfarin ár.
280 hestöfl • hröðun 0-100 km/klst. 4,8 sek. • sítengt aldrif • BBS 17” álfelgur • leðurklæddir
Recaro körfustólar • sjálfvirk loftkæling • sportsvunta að framan, aftan og á hliðum.

Nýtt og betra verð
4.290.000 tilbúinn á vetradekkjum
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(ITABRÒSA ER GOTT AÈ HAFA MEÈ ¹ FERÈALÎGUM OG FYLLA HANN AF UPP¹HALDS
HEITA DRYKKNUM SÅNUM .OTALEGT ER AÈ G¾ÈA SÁR ¹ ILMANDI KAFFI EÈA HEITU
SÒKKULAÈI Å VETRARFERÈUM
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Listabúðir í Lettlandi
Guðlaug Erla Jónsdóttir fór
með hópi af nemendum úr
Myndlistaskóla Reykjavíkur
í listavinnubúðir í Lettlandi.
Hópurinn var í heila viku við
ýmsa listsköpun í litlum bæ
skammt frá Ríga, höfuðborg
Lettlands.

ÚÅSMILLILAG MICRËÚÅS N¾RFÎT
HÒFA LÒFFUR OG TREÙLL

+R  
)CEÙN
.ËATÒNI  o  2EYKJAVÅK o S 
WWWICEÙNIS

„Við flugum frá Reykjavík til
Kaupmannahafnar og þaðan til
Ríga þannig að ferðalagið var
sólarhringur,“ segir Guðlaug og
bætir því við að hópurinn hafi
verið orðinn rosalega þreyttur
þegar öllu fluginu var lokið. „Það
var líka mun heitara í Ríga en við
bjuggumst við þannig að við
vorum alveg búin þegar við
komum loks á hótelið, þar sem við
gistum í tvær nætur.“
Tímann í Ríga notaði hópurinn
til að kynnast borginni, sofa og
versla. „Síðan tókum við rútu til
miðaldabæjar sem heitir Cesis

,ÎGÈ VAR STUND ¹ LISTSKÎPUN AF MIKLUM
MËÈ Å FR¹B¾RU VEÈRI Å MIÈB¾ #ESIS

(LUTI AF ALÖJËÈLEGUM HËPI Ö¹TTTAKENDA Å VINNUBÒÈUNUM 'UÈLAUG %RLA ER LJËSH¾RÈ Å
GR¹UM BOL FYRIR MIÈRI MYND

og stærð við Akureyri og við
vorum þar í vinnubúðum í viku,“
segir Guðlaug. „Í miðbænum var
mjög fallegur garður sem við
fengum til afnota þessa viku. Þar
bjuggum við yfirleitt til einhver
verk á daginn eins og innsetningar, skúlptúra eða málverk auk
þess sem við breyttum honum
dálítið með því að hengja hluti í
trén eða annað slíkt,“ bætir hún
við.
„Á kvöldin héldum við svo sýningar, gerðum skuggaleikhús og
stuttmyndir með viðtölum við
gamalt fólk frá Ríga sem var á
elliheimili rétt hjá okkur,“ segir
Guðlaug en að loknum vinnubúðunum var haldin sýning og kynn-

ing á öllum þeim verkum sem
hópurinn hafði gert. „Þetta var
auglýst mjög mikið og við hittum
á rosalega góðan tíma því það var
einmitt listahátíð í Cesis á sama
tíma,“ segir hún. „Svo hittum við
manninn sem stóð á bak við listahátíðina en hann er víst mjög
frægur í Lettlandi. Hann bauð
okkur á óperu, tónleika og ýmislegt fleira skemmtilegt.“
Guðlaug segir þessa ferð hafa
verið mjög skemmtilega, áhugaverða og fræðandi. „Við kynntumst fullt af skemmtilegu fólki
og ég vona bara að það verði hægt
að gera þetta aftur einhvern
tíma,“ segir hún.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

+LETTAFJÎLLIN BLASA VIÈ MÎRGUM 6ESTUR
¥SLENDINGUM

6ESTURHEIMUR
HEILLAR
Ferðaskrifstofan Vesturheimur
sf. hefur skipulagt nýjar ferðir
í tilefni af flugi Icelandair til
Toronto.

3KËGARHLÅÈ  o SÅMI  
!KUREYRI o SÅMI   o WWWHEIMSFERDIRIS

„Það er rétt. Við erum með nýjar
áherslur árið 2008 vegna flugs
Icelandair til Toronto,“ segir Jónas
Þór, sem er potturinn og pannan í
ferðaskrifstofunni
Vesturheimi
sem stofnuð var til að efla tengsl
Íslands og Íslendinga við afkomendur íslenskra vesturfara í
Norður-Ameríku.
Af því sem fram undan er nefnir
Jónas bútasaumsferð til Minnesota 9.-16. apríl og eldriborgaraferð til Minnesota, Norður-Dakota
og Manitoba 13. til 22. maí. „Svo er
tíu daga til Toronto, Ottawa og
Montreal 25. júní. Þá verða
íslenskar nýlendur heimsóttar og
Niagara-fossar skoðaðir. Haldið
verður upp á þjóðhátíðardag Kanada 1. júlí í Ottawa og í Montreal
mun standa yfir alþjóðleg djasshátíð,“ segir Jónas og nefnir í
lokin Klettafjallaferð frá 9. til 23.
júlí. Í henni er farið með ferju yfir
til Vancouver-eyju og dvalið í Victoria tvo daga. Þaðan farið upp í
fjallaþorpið Whistler þar sem
vetrarólympíuleikar verða árið
2010 og áfram um fjöllin þar sem
íslenska nýlendan í Markerville
verður heimsótt og hús Stephans
G. Stephanssonar. Niagara-fossar
eru líka á þeirri áætlun. Ferðin er
skipulögð í samvinnu við félög
Íslendinga á viðkomandi svæðum
og frekari upplýsingar eru á www.
vesturheimur.com.
GUN
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%RMAPEYSUR ERU OFT FALLEGAR TIL SKRAUTS EN EINNIG HANDH¾GAR
TIL AÈ BREGÈA YFIR AXLIRNAR OG HALDA ¹ SÁR HITA (¾GT ER AÈ F¹ MJÎG
FALLEGAR ERMAR SEM LÅTA VEL ÒT MEÈ SAMKV¾MISKJËLUM OG ERU JAFNVEL
ÖAÈ FYRIRFERÈARLITLAR AÈ STINGA M¹ ÖEIM Å VESKIÈ EF ÖÎRF ER ¹

Íslenskt, frumlegt og flott
Að Strandgötu 43 í Hafnarfirði hefur Fríða
Jónsdóttir, gullsmiður og skartgripahönnuður,
komið sér upp glæsilegri verslun og vinnustofu
á bak við.
Þótt Fríða sé nýbúin að opna eigin verslun er hún
enginn nýgræðingur í faginu heldur á hún átta ára
vinnu í skartgripahönnun að baki. Gripir hennar
bera það líka með sér að þar er ekki kastað til
höndum. Þeir eru frekar stórir og hafa sterkan
karakter, sem hæfir nútímakonunni vel. Þegar
Fríða er beðin að lýsa skartgripunum sínum sjálf
kveðst hún vera með nokkrar línur í ólíkum formum en grunnformin séu henni töm. „Þetta eru
hlutir sem flott er að bera eina og sér en þó bý ég
líka til sett. Það getur verið glæsilegt að bera einn
stóran hring en svo er ég með fíngerðari hringa
sem má raða mörgum saman svo úr verði einhvers
konar mynstur. Það er hægt að leika sér heilmikið
með svona skart.“
Silfur er sá málmur sem Fríða smíðar mest úr og
þó að margir gripanna séu fremur grófir á hún líka
aðra í mjúkum formum sem hún segir njóta mikilla vinsælda.
Fríða kveðst hafa verið með verkstæðið heima
fram að þessu en einnig selt í

&RÅÈA BR¾ÈIR GULL OG EIGINMAÈURINN !UÈUNN AÈSTOÈAR
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

-JÒKAR LÅNUR
NJËTA VINS¾LDA

versluninni Spaksmannsspjörum í Bankastræti og
nú síðast Gallerí Thors sem er nýtt fyrirtæki í
miðbæ Hafnarfjarðar. Ásamt skartgripasmíðinni
hefur Fríða sinnt búi og börnum síðustu árin en
einnig aðstoðað eiginmanninn Auðun Gísla Arnarson matreiðslumann við veitingasölu. Nú hafa hlutverkin snúist við og Auðunn er kominn á verkstæðið hjá henni. „Hann hjálpar mér að saga og sverfa,
auk þess að sinna rekstrinum. Við vinnum ágætlega saman,“ segir Fríða brosandi.
Verslunin við Strandgötuna er björt og ljósaveggur með mynstri vekur athygli. Það er líka létt
yfir innréttingunum, sem Fríða kveðst hafa hannað sjálf og látið smíða hér á landi. „Við höfum
fengið mjög góðar viðtökur bæði frá Hafnfirðingum og þeim sem gera sér ferð í Fjörðinn til að
njóta þess sem hann hefur upp á að bjóða,“ segir
hún og nefnir sem dæmi frí bílastæði, fallegar
verslanir og metnaðarfullrar sýningar í Hafnarborg sem ekkert kosti inn á.
GUN FRETTABLADIDIS
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Gerðu þína
eigin skartgripi.
-IKIÈ ÒRVAL AF PERLUM OG SKARTGRIPAEFNI
.¹MSKEIÈ Å BOÈI
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gamlir munir
L SÉRFRÆÐINGAR GREINA GAMLA GRIPI
Aldrei er að vita nema dýrmætur forngripur leynist
í geymslunni. Almenningi er boðið að koma með
gamla gripi í Þjóðminjasafnið á morgun, sunnudaginn 11. nóvember, til að láta
sérfræðinga safnsins
greina þá.
Sumir eiga í fórum
sínum erfðagripi eða
ættargripi án þess að vita
með vissu aldur þeirra. Til að
fá á þeim nánari deili getur verið
skemmtilegt að fá álit hjá sérfræðingi.
Gripirnir þurfa ekki að vera frá miðöldum til að teljast
gamlir en þetta geta verið útskornir munir, skart eða hvað sem
fólki sýnist vera gamalt.
Sérfræðingar Þjóðminjasafnsins verða á staðnum milli klukkan 14
og 16. Einungis verður reynt að greina muni með tilliti til aldurs, efnis,
uppruna og þess háttar en starfsmenn safna meta ekki verðgildi gamalla
gripa. Að lokinni skoðun taka eigendur gripina aftur með sér heim.
Mælist þessi þjónusta vel fyrir hyggst Þjóðminjasafnið efna til fleiri
greiningardaga á næsta ári.

L ÍSLENSK HANDVERKSHEFÐ er í fyrirrúmi í nýrri hönnun
sem sýnd er um þessar mundir í
Gerðubergi. Heimilisiðnaðarfélagið stendur að sýningunni og fékk
til liðs við sig fjölda fólks sem sérhæfir sig í íslensku handverki, listiðnaði og nútímahönnun úr fjölbreyttu hráefni. Undirtitill sýningarinnar er Framtíðin er í okkar
höndum enda er markmið félagsins að handverkshefðin sé nýtt
sem innblástur að nýjum verkum.
Lokadagur sýningarinnar er á
morgun svo nú fer hver að verða
síðastur að njóta hennar.

L Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók þessa mynd af Arnari Gauta Sverrissyni ásamt eiginkonu hans Aðalbjörgu Einarsdóttur og börnum þeirra, Natalíu París og Kiljani Gauta.
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@
frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is.
Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Heimatilbúið heimilisstáss
LBenedikt

Ingólfsson á góðan grip sem hefur fylgt honum allt frá barnæsku.

„Þetta er gamalt leikfang sem afi
minn Ingólfur heitinn Benediktsson í Dal smíðaði og gaf mér í jólagjöf þegar ég var um það bil fimm
eða sex ára. Þetta er fimleikakarl sem maður getur látið gera
æfingar á slá með því að þrýsta
saman spýtum sem halda karlinum uppi,“ segir Benedikt Ingólfsson bass-barítónsöngvari. „Þetta
er einn af mínum uppáhaldshlutum og tvímælalaust einn af kjörgripum heimilisins.“
Benedikt segir afa sinn hafa
smíðað jólagjafir handa stórum
hópi barnabarna en sjálfur átti
hann tíu börn með konu sinni
Hólmfríði Björnsdóttur. „Þetta
var í þá daga þegar neyslumenningin var ögn tempraðri en hún
er í dag og fólk gaf sér tíma í
hluti eins og að búa til jólagjafir,“
segir söngvarinn.
Benedikt segir fimleikakarlinn
ekki einungis heimilisstáss heldur að hann sé líka ágætis nytjahlutur. „Mér þykir til dæmis fínt
að láta karlinn taka nokkrar æfingar á slánni þegar ég er að
búa mig undir einhver verkefni
og smitast þá um leið af nauðsynlegum keppnisanda. Ekki er
verra að hafa viðeigandi tónlist
í bakgrunni til að ná réttum hughrifum.“
Benedikt hefur haft sönginn
að aðalatvinnu síðastliðin ár. Á
sunnudaginn syngur hann á tónleikum í Hallgrímskirkju með
Schola Cantorum. Tónleikarnir
byrja klukkan 20 og bera yfirskriftina A capella – frá endur-

Benedikt Ingólfsson fékk fimleikakarlinn í jólagjöf frá afa sínum þegar hann var
ungur að árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

reisn til samtíma. Þar verða
ýmsar perlur evrópskrar kórtón-

listar fluttar undir stjórn Harðar
Áskelssonar.
vera@frettabladid.is

lýsing
L TRÚARLEGAR SPURNINGAR
Þessi sniðuga ljósauppsetning listamannsins
Robert Stadler í kirkjunni Saint-Paul í París, endurspeglar líklega hugmyndir margra til trúarinnar.
Ljósin setti Stadler upp í tengslum við Nuit
Banche-menningarhátíðina sem
haldin er árlega í
borginni. Hún var
haldin í fyrsta sinn
árið 2002 en þá eru
söfn og listagallerí
opin alla nóttina.

ECL stjórnstöðvar fyrir hitakerfi
Húseigendur!
Aukið þægindin og
lækkið hitunarkostnaðinn
með ECL stjórnstöð á hitakerfið
Kynnið ykkur kosti og verð
ECL stjórnstöðvarinnar frá Danfoss
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Veldu það besta!

Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Frí þrýstijöfnunarmæling
sem greinir hvaða dýna
hentar þér best

Rafmagnsrúm
í úrvali

Fallegir svefnsófar
með góðum dýnum
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

(INAR VINS¾LU
DÎNSKU
BËKAHILLUR
KOMNAR AFTUR
&¹ANLEGAR Å  LITUM
(LYNUR +IRSUBER 4EKK OG #OFFEE
(RINGIÈ OG BIÈJIÈ UM MYNDA OG VERÈLISTA

WWWHEIMILISPRYDIIS

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

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Tröppur og stigar

Skynfærunum ögrað
L Sigurður Gústafsson, arkítekt og húsgagnahönnuður, hefur notið mikillar velgengni erlendis
og þá sérstaklega á Norðurlöndunum. Hann hefur hlotið tvö helstu hönnunarverðlaun Norðurlanda, Bruno Mathsson-verðlaunin sænsku árið 2001 og Söderbergs-verðlaunin árið 2003.
„Ég hef dundað mér við húsgagnahönnun frá því ég byrjaði að læra
arkítektúr en formlega byrjaði ég
fyrir um tíu árum. Ég kláraði arkítektanámið árið 1990 en ég lærði
í Kaupmannahöfn og Ósló. Upphaflega ætlaði ég mér eiginlega
að læra iðnhönnun og hafði lengi
langað að læra að hanna bíla en svo
kom raunveruleikinn til skjalanna
og ef maður ætlar að búa á Íslandi
þá er bílahönnun ekki mjög raunhæf,“ segir Sigurður og bætir við:
„Það má segja að ég sé í iðnhönnun því ég hanna nú fleira en húsgögn. Ég hanna til dæmis lampa
og í raun allt sem tengist lokuðum
rýmum bæði úti og inni.“
Sigurður segir kíminn að hann
sé eiginlega orðinn eins og mubla
hjá Källemo sem framleiðir
megnið af húsbúnaði hans. Hönnun
þessa fyrirtækis er frekar framúrstefnuleg eða „avant garde“ eins
og það kallast. Aðrir þekktir hönnuðir hjá fyrirtækinu eru Jonas
Bolin og Mats Theselius. „Þetta
eru ekki hversdagshlutir sem Källemo býður upp á. Þetta er framúrstefnuleg hönnun sem er til þess
gerð að ögra bæði augum og öðrum
skynfærum,“ segir Sigurður sem
notar húsgögn mikið sem rannsóknarvinnu.
„Ég er náttúrlega menntaður
arkítekt og þá er maður upptekinn af burðarþoli og konstrúktífum raunveruleika, það er hvernig
hlutirnir hanga saman og að það
sé einhver heildstæð hugmynd í
tæknilegri útfærslu og burðarvirki. Húsgögnin hafa því verið
mér hugleikin því þetta er mælikvarði sem ég ræð við að smíða
sjálfur. Þess vegna hef ég notað
húsgögn mikið í rannsóknarvinnu
á formi,“ útskýrir Sigurður áhugasamur. Sigurður notar ýmiss konar
efnivið og segist oft nota það sem
hendi er næst. „Ég hef verið fremur fjölþreifinn á því sviði. Ég
hef hins vegar töluverða reynslu
af smíðum og er eiginlega alinn
upp á trésmíðaverkstæði og það
hefur því legið beint við að ég noti
timbur. Annars hef ég notað mikið
stál og plast og í rauninni bara
allt mögulegt,“ útskýrir Sigurður og bætir við að hann hafi mikla
þörf fyrir að prófa sig áfram. Sem
dæmi um sérstaka notkun á efni-

Origami-stóllinn er einfaldur og stílhreinn.

MYND/CURT EKBLOM

viði má nefna lampa eftir Sigurð
sem kallast „Take away“ og hlotið
hefur mikla útbreiðslu.
„Ég saumaði hann sjálfur úr
veggjastriga. Þetta er trefjastrigi sem notaður er mikið á
Norðurlöndunum og er límdur upp á gifsveggi og býr til
strúktúr í vegginn. Ég kom einhvern tíma inn í málningarvöruverslun og datt í hug að það gæti
verið sniðugt að búa eitthvað til
úr þessu vegna þess að það eru
glertrefjar í þessu sem gera það
að verkum að ljósleiðnin verður
mjög skemmtileg. Þetta er eins
og hríspappír nema ekki eins
eldfimt þannig að efnið hentar betur í lampa,“ segir Sigurður, sem er mjög hugvitssamur í
efnisnotkun. Hann hefur einnig
notað plex sem eru sléttar plastplötur og bregður þeim yfir stólsetu eins og peysu. „Að öllu jöfnu
er byrjað á að búa til eitthvert
áhald til þess að steypa setuna en
það kostar tugi milljóna. Með því
að nota plex getur maður búið til
setuna með dúkahnífi,“ segir Sigurður, sem hugsaði setuna líka
þannig að fólk gæti auðveldlega
skipt ef það vildi til dæmis annan
lit eða ef setan myndi skemmast.

Hönnun Sigurðar er í raun tvískipt. Það er annars vegar framúrstefnuleg hönnun þar sem
hlutirnir eru framleiddir í takmörkuðu upplagi og eru frekar
safngripir sem seldir eru dýrum
dómum og hins vegar iðnhönnun
þar sem Sigurður býr til hluti til
hversdagsnotkunar. „Mín hönnun
er praktísk. Ef svo væri ekki
þá væri þetta ekki hönnun heldur listaverk. Það sem mér finnst
áhugavert við hönnun er að hún
nær betur athygli fjöldans og því
finnst mér gaman að gera hluti
sem ögra fólki á ýmsa vegu,“ segir
Sigurður, sem finnst þróunin hafa
verið í þá átt að listaverk séu oft
lokuð inni á söfnum og því bara
hluti fólks sem sér þau á meðan
hönnunin er meira í umtalinu.
„Ég er þeirrar skoðunar að ljótt
og illa hannað umhverfi geri fólk
að einhverju leyti verra því það
er eins og að þrífast í sjónrænum óþrifnaði. Mér finnst þó ekki
að öll heimili eigi að líta út eins
og einhver húsgagnaverslun. Fólk
á frekar að blanda saman gömlu
og nýju en það eru eðlilegustu og
skemmtilegustu heimilin,“ segir
Sigurður einlægur.

DNA-tímaritastandur sem lítur út eins
og litningur.

Hið fræga „Take away” ljós útbúið úr
trefjastriga gefur frá sér skemmtilega
birtu.

hrefna@frettabladid.is

Iðnaðartröppur

Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Sigurður Gústafsson er nýfluttur með
vinnustofu sína í Mosfellsbæinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MYND/CURT EKBLOM
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Herbergi Natalíu Parísar var sett í forgang þegar
fjölskyldan flutti á Naustabryggjuna. Þetta málverk
er hennar fyrsta og málað af GR Lúðvíkssyni, sem
almennt málar ekki fígúratíft, en gerði litríka seríu
trúða sem prinsessunni hlotnaðist í herbergið sitt.

Þessi sérstaki lampi úr Habitat virðist vera
ómálaður strigi þar til togað er í spotta og
á honum kviknar ljós sem lítur út eins og
standlampi. Svörtu hillurnar eru úr Ikea, en
enn vantar á þær glerhurðir.

Alla tók sig til einn eftirmiðdaginn og málaði tvo veggi brúna vegna annríkis
húsbóndans, en honum til mikillar ánægju. Hún raðaði fjölskyldumyndum fallega á
annan vegginn, en þeim hjónum þykir ómissandi að hafa myndir af ástvinum sínum
meðal heimilismuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Rómantískt fjölskyldulíf við sæinn
L Bryggjuhverfið við Grafarvog er dálítið eins og útlönd. Göturnar eru þröngar og krókóttar. Arkitektúrinn öðruvísi. Og fyrir utan gluggana dugga sofandi
skútur við litla höfn, meðan íbúarnir skottast um og lifa í afskekktu leynihverfi.
„Við höfum búið þarna hamingjusöm í tvö
ár,“ segir Arnar Gauti Sverrisson, framkvæmdastjóri GK og sjónvarpsstjarna úr
Innliti/Útliti, þar sem hann stendur og horfir
á gárur hafsins utan við stofugluggann í fallegu fjölbýlishúsi sem reist var á grunni raðhúss sem fyrri byggingarverktakar skildu
eftir.
„Mér finnst þetta æðislegur staður að búa
á; hér er stórbrotið útsýni til hafs og fjalla,
og mikil ró yfir vötnum. Það er eitthvað einstakt við að keyra ofan í bryggjuhverfið og
minnir á Amsterdam eða Nýhöfn í kóngsins Kaupmannahöfn, en útlendir gestir sem
sækja okkur heim reka oftast upp stór augu
þegar þeir koma á þennan sérstaka stað,“
segir Arnar þar sem hann horfir stoltur á
Aðalbjörgu Einarsdóttur eiginkonu sína þar
sem hún umvefur nýfæddan son þeirra Kiljan Gauta, meðan þriggja ára dóttir þeirra
Natalía París leikur sér ánægð í fallegu herbergi sínu.
„Nú þegar fjölskyldan hefur stækkað
vantar okkur auka herbergi þegar Kiljan
litli verður of stór til að vera með okkur í
hjónaherberginu en við megum varla hugsa
þá hugsun til enda því við erum svo ánægð
Framhald á bls. 8

Arnar og Alla völdu að sleppa rúmgafli ofan við hjónarúmið en mynda annars konar umgjörð með silfurlitum borðlömpum í yfirstærð á sérsmíðuðum náttborðum. Lampana keyptu þau í Casa, en þessir lampar
voru framleiddir í afar takmörkuðu upplagi í gulli og silfri. Veggfóðrið er svart með flauelsáferð og þurfti
þrisvar sinnum meira af veggfóðri en notað var til að láta munstrið passa.

Hjónin Arnar Gauti Sverrisson og Aðalbjörg Einarsdóttir með börnin tvö: Natalíu París, 3 ára, og Kiljan
Gauta, eins mánaðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

8
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Framhald af bls. 6
hér. Frekari uppbygging hverfisins
fer eftir því hvenær Björgun flytur með sínar höfuðstöðvar, en þá
mun bryggjuhverfið halda áfram
upp að Ingvari Helgasyni. Í millitíðinni stendur þó til að reisa háhýsi hér lengra úti á tanganum svo
þar gæti leynst framtíðarheimili
okkar á sama góða staðnum,“ segir
Arnar Gauti. Hann saknar þess þó
að hafa ekki skóla og matvöruverslun í bryggjuhverfinu.
„Það vantar dálítið að geta ekki
labbað eftir nýlenduvörum í hverfisbúðina, en hér er ekkert nema íbúðir.
Í upphafi var meiningin að hafa hér
lítið veitinga- og kaffihús og til þess
byggður sérstakur glerskáli, til
að sinna gestum og gangandi, sem
og sjófarendum sem legðu hér við
bryggjuna, en nú hefur glerskálanum verið breytt í íbúðir og ekkert verður af þessum plönum. Það
finnst mér sorglegt því þetta hefði
getað virkað eins og í Nauthólsvík
þar sem fólk kæmi til að skoða sjávarlífið og njóta útivistar í bland við
góðar veitingar,“ segir Arnar Gauti,
sem ásamt fjölskyldunni nýtur þess
hve stutt er í náttúru og fallegar
gönguleiðir í nágrenninu.

10. NÓVEMBER 2007 LAUGARDAGUR

Þetta fallega málverk Valtýs Péturssonar frá 1952 áskotnaðist
Arnari Gauta frá miklum listaverkasafnara eftir lítilsháttar
viðvik. Málverkið er kóróna yfir Jazz-sófa frá Sancal úr Epal,
þar sem fjölskyldan á margar kósístundir saman.

Svarti fiskurinn Nemo nýtur félagsskapar stólafjölskyldu úr
hönnunarheimum við eldhúsborðið, en þar má hvílast á Maurnum eftir Arne Jacobsen, Ghost eftir Philippe Starck, Oscar-rókókóstólum og plaststól frá Ray & Charles Eames.

„Þetta eru rómantísk heimkynni
og yndislegt að labba um stígana
þar sem ekki heyrist niðurinn í bílaborginni, en bara gjálfrið í sjónum
og hljóðin í náttúrunni. Við njótum
þess mjög og förum ávallt í göngutúr undir Gullinbrú og meðfram
sjónum til barnamessu í Grafarvogskirkju á sunnudagsmorgnum,“
segir Arnar Gauti, sem þó vildi
ekki búa annars staðar í bryggjuhverfinu en í þeim húsum sem næst
standa sjónum.
„Fyrir mér er bryggjuhverfið
þessi fremsti hluti; mér finnst

maður geta búið hvar sem er ef
maður er kominn aftast. Íbúðirnar
eru margar orðnar barn síns tíma,
og með mahóní í flestum innréttingum, en hvergi er eins brenglað
fasteignaverð og hér, því verðmæti
hefur aukist mjög síðan við keyptum,“ segir Arnar, sem þrátt fyrir
fagurt auga fyrir hönnun leggur
áherslu á fjölskylduvænt heimili
fram yfir ópersónulegan sýningarsal.
„Ég vil að heimilið sé stílhreint en
umfram allt notalegt og eðlileg umgjörð fyrir fjölskylduna. Ég er afar
heimakær og við Alla höfum yndi af
því að bjóða góðum gestum í mat.
Líf mitt snýst því um fjölskylduna,
heimilið og auðvitað vinnuna, en ég
er gríðarlegur pabbi og fer daglega
út með Natalíu París í hjólatúr, sund
eða annað, og gef mig heilshugar í
fjölskyldulífið í öllum mínum frístundum.“
thordis@frettabladid.is
Yndisfrítt prinsessuherbergi Natalíu
Parísar sem einnig nýtur þess að hafa
heimsfræga og virta hönnuði meðal
húsmuna. Arnar segir þau Öllu hafa
notið þess að gera herbergið sem
mestan ævintýraheim fyrir snótina, með
kristalsljósakrónu, málverki og litlum
útgáfum af Panton-stól og Sjöunni eftir
Arne Jacobsen.

Guðjón Davíð
Karlsson situr í miðju
draumahúsinu sínu
sem er fullt af töfrum
og huggulegheitum.
MYND/HEIDA.IS

DRAUMAHÚSIÐ

Dreymir um töfrahús
„Li Bien“ jólakúlurnar
eru handmálaðar innan frá og
merktar með ártali. Tilvalin jólagjöf.

The Pier húsgagna- og gjafavöruverslunin
Komdu, sjáðu og upplifðu …
Smáratorgi 3 /201 Kópavogi /sími: 522 7860 /við hlið Toys’r’us
mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 /laugardagar 10:00 til 18:00 /sunnudagar 12:00 til 18:00

„Draumahúsið mitt er húsið
sem karakterinn minn í Óvitum býr í en við erum einmitt að
sýna þá í Leikfélagi Akureyrar
um þessar mundir,“ segir leikarinn Guðjón Davíð Karlsson,
spurður um draumahúsið sitt.
„Þetta er einstaklega fallegt
hús og fullt af töfrum. Ég held
að það sé rosalega mikilvægt
að svoleiðis eiginleiki sé í húsinu sem ég ætla að búa í,“ segir
hann og bætir við. „Þar eru
líka alls konar kistur sem geta
geymt risastóra hluti, jafnvel
miklu stærri en kistan er sjálf

og það eru alls konar dósir sem
hægt er að tala í og hlusta svo á
í öðru herbergi, þannig að þetta
verður að vera algjört ævintýraheimili.“
Guðjón segir að húsið mætti
jafnvel alveg vera svona lítið
eins og á myndinni en þá væri
hluti töfranna sá að hægt væri
að búa í því þrátt fyrir smæðina.
„Þá væri líka ódýrara að kaupa
lóð fyrir það og hægt að troða
því hvar sem er,” segir Guðjón en hann segir þó aðalatriðið
vera að það sé rosalega huggulegt og fullt af töfrum.
- sig
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Seiðandi súpur
●

Á köldum vetrarkvöldum dettur mörgum í hug að elda súpu til að fá yl í kroppinn. Hvort sem um er að ræða hversdagsmat, forrétt eða aðalrétt getur
verið gaman að bera súpuna fram í fallegum ílátum og fást þau í hinum ýmsu útgáfum.

1. Hönnun sem gleður augað.

4. Munstruð skál úr Tekk Comp-

Svört tarína undir súpuna og skál
með skeið í stíl. Tarínan kostar
9.999 krónur og skálin 4.499 krónur.
Fæst í Egg.

any. Skálin kostar 1.120 krónur og
undirskálin 690 krónur.

5. Brún skál með óreglulegri

2. Sniðug skál þar sem skeiðin er í

lögun. Fæst í Egg og kostar 1.192
krónur.

aðalhlutverki. Fæst í Egg og kostar
2.072 krónur.

3. Ferköntuð súpuskál úr Habít-

1

at. Verð 890 krónur.

3

2

5

4

7NAI>C<Ï
HK:;CA6JHCJB
:>II7:HI6ÖGK6AA6C9H>CHÌ=:>AHJ9CJB

;GÏA:<J<G:>C>C<
d\[V\aZ\g{Â\_[
{]Z^ahj"d\
h_`gVYÅcjb

=6JHII>A7DÁ&%")%6;HAÌIIJG

lll#gjb\dii#^h
KZghajc^cGb\diiÆHb^Â_jkZ\^'Æ@eVkd\^ÆHb^*))'&'&#De^Âk^g`VYV\V[g{`a#&%"&-"aVj\VgYV\V`a#&&"&+

SETT ER MEÐ VÖNDUÐ
HÚSGÖGN FYRIR JÓLIN
SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

89.900.Borð + 6 leðurklæddir stólar

TRYGGÐU
ÞÉR GLÆSILEGT
BORÐSTOFUSETT
FRÁ SVÍÐÞJÓÐ Á
SANNKÖLLUÐU
SPRENGITILBOÐI

Calia Italia tungusófi (Stærð: 274 x 150 sm)
Fæst með hvítu eða svörtu leðri. Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 229.900,-

BROS 6194/2007

CALIA ITALIA SÓFARNIR ERU
HÁGÆÐA FRAMLEIÐSLA OG HÖNNUN FRÁ ÍTALÍU

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF
TUNGUSÓFUM
Á HAGSTÆÐU
VERÐI

Lukas borðstofusett (Borð 180 x 95 sm + 6 leðurklæddir stólar)
Mjög vandað borðstofusett frá Svíþjóð úr gegnheilli hnotu
Verð aðeins 89.900.- (verð áður 177.300.-)

Calia Italia Premium hvíldarsófi (Stærð: 222 sm)
Öll sætin eru með skemli. Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Fæst einnig sem 2ja sæta og 4ja sæta.
Verð kr. 179.900,-

Fakta tungusvefnsófi (Stærð: 237 x 160 sm)
Hægt að velja hvoru megin tungan er. Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

Bali hornsófi (Stærð 250 x 210 sm)
Fæst með ljósu eða dökku áklæði
Verð kr. 129.900,-

SETT EHF • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 1400 • FAX: 554 2453 • WWW.SETT.IS
OPNUNARTÍMI: MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00 • SUNNUDAGA 13:00 - 16:00
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HANDGERÐ OG LITRÍK ULLARTEPPI Rug Design
Co. er margverðlaunað skoskt fyrirtæki sem sérhæfir sig
í hönnun og gerð handgerðra ullarteppa fyrir hönnuði,
arkitekta og aðra þá sem eftir því sækjast. Á heimasíðu
fyrirtækisins www.rugdesign.co.uk má skoða ótrúlegt úrval
teppa og motta af mismunandi gerðum. Þá er boðið upp á
að lita teppin eftir óskum kaupandans til að passa betur við
aðra innanstokksmuni.
www.rugdesign.co.uk

sniðugt
L LÍFGAÐ UPP Á

PAPPANN

Ertu að senda pakka í póst?
Finnst þér verksmiðjupappírinn
hálf dauflegur? Af hverju ekki
lífga upp á hann með skemmilegum límmiðum? Á vefsíðunni
www.pedlars.co.uk er hægt
að fá límmiða með myndum
af rennilásum, öryggisnælum
og fleiru sem gefur pakkanum
skemmtilegt yfirbragð.
www.pedlars.co.uk

L SÍMAHALDARI
Hvað á að gera við símann
meðan hann er í hleðslu? Hér er
komin lausn á því. Í Tekk Company má fá þennan sniðuga
símahaldara úr plasti. Með því
að stinga klónni á hleðslutækinu í gegnum
gatið myndast
nokkurs konar
hilla fyrir símann þar sem hann
getur hvílt þar til
hann er
fullhlaðinn.

L ÁSTFANGNAR ÁLFTIR

Á KLÓSETTLOKINU

Hefurðu gaman af hannyrðum
og langar í eilítið persónulegri
blæ á baðherbergið? Þá er
útsaumuð hlíf frá Altexi svarið.
Myndin er saumuð í grófan,
ámálaðan stramma með krosssaumi úr akrýlgarni, í stærðinni
41x43 cm.
Fleiri munstur má finna í
vörulistum Ateljé Margaretha
sem Altex dreifir að kostnaðarlausu, en þar má finna mikið
úrval af útsaumi við allra hæfi,
byrjenda sem fagmanna.

Kemur ekki á óvart!
SPRON Verðbréf eru augljóslega besti kosturinn.
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra
peningamarkaðssjóða á Íslandi allt frá stofnun. Síðastliðna 12 mánuði er
ávöxtun sjóðsins 15,4%*

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið að ná góðri
ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki
taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður
fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,4% ávöxtun*

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Glitnir
Sjóður 9
15,1% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður
15,0% ávöxtun*

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA - 9071315

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans
14,1% ávöxtun*

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 31. október 2006 til 31. október 2007 skv. sjodir.is
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.
Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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RGERÈ  EKINN  TÅMA
(RAÈTENGI OG SKËÚA
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6%2¨  MILLJ VSK

HEKLA
4OPPEINTAK
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Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
/PEL !STRA   , RGl %K  Ö %YÈIR
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Å S  

4OYOTA #OROLLA 7' 3OL ¹RG  EK
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Sölumaður 825-5736
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4/9/4! 8#!"¹RGl BREYTTUR mER ¹
m V BENSÅN VERÈ  ÖÒS UPPL


4IL SÎLU 67 0OLO ¹RG k EKINN AÈEINS
 ÖÒS KM VETRARD SUMARDEKK NÕSK k
VERÈ  ÖÒS UPPL Å S 

*EEP 7RANGLER ¹RG  , EK 
GËÈUR BÅLL EN MEÈ BILAÈA BENSÅND¾LU
.ÕLEG DEKK OG FELGUR   STGR
 

&/2$ %3#/24   , 6  G RG  %K
 ÖKM VERÈ  ÖÒSÖARFNAST SM¹LAGF
3 

4OYOTA HI LUX DCAP BR Fll AUKA GÅR ER
¹ ll ll F , DIESEL HÒS ¹ PALLI ÖARFN
AST LÅTILSH¹TTAR AÈHLYNNINGAR FSKOÈUNN
Ö UPL Å S
$!%7// .5")2! ¹RG mSK  .Õ
VDEKK mEK  ÖÒS 3SK &¾ST ¹  ÖÒS
STGR S 

"¥,!2 4), 3®,5

$ODGE 3TRATUS ¹RG k EK  ÖÒS MÅL
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU (ONDA #26 ¹RGm %KINN
Ö KM 6ERÈ Ö KR 5PPL Å SÅMA


.ISSAN 4ERRANO )) @  BENSIN EK
P BEINSK  MANNA NY SKODUN  LISTA
VERD^ TILBOD^ ER A WWWKASSI
IS SIMI   

'AMALL EN GËÈUR 0AJERO  MANNA 
k 3SK ÖOKKALEGUR BÅLL 6  Ö 3
 
(ONDAY 3TAREX k 7$  M SKl
EK  Ö VERÈ  Ö SKIPTI MÎL UPPL
Å S  

(YUNDAI !CCENT  SK k 
CC EK  6ERÈ  KR 5PPL
Å S  

'L¾SILEGUR 67 GOLF TIL SÎLU EKINN AÈEINS
ÖÒS FER ¹ MJÎG GËÈU VERÈI &LEIRI UPP
LÕSINGAR Å S 

*EEP #HEROKEE ,IMITED MODEL 
NÕSKR¹ÈUR  %KINN  Ö KM -JÎG
GËÈUR OG FALLEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4OYOTA #ARINA% CC ¹RG KRËKUR
NÕ HEILS¹RSDEKK TOPP EINTAK VERÈ 
ÖÒS S

67 'OLF 4OPP BÅLL 4IL SÎLU 'OLF ¹RG 
EKIN  KM  EIGANDI VERÈ  Ö
5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

  MILLJËNIR

4OYOTA 2AV ,ANGUR ¹RG  WD
EKAÈEINS  ÖÒS SJ¹LFSKIPTUR 3ILFURGR¹R
6EL MEÈ FARINN BÅLL 6ETRARDEKK FYLGJA
%NGIN SKIPTI  ÖÒS 5PPL  

67 'OLF k EK  Ö ¶ARFNAST SM¹
LAGF F SKOÈUN 6ERÈH  Ö 3  
  

Til afhendingar
strax

(ONDA !CCORD k VÅNRAUÈ E  ÖÒS
SKOÈAÈUR k NÕYFIRFARNAR BREMSUR
TOPPLÒGA ÖARFNAST LÅTILSH¹TTAR LAGF¾RING
AR 5PPL  EFTIR KL 

'ULLFALLEG 67 "JALLA TIL SÎLU ¹RGl
EKÖ BEINSK  VÁL mDEKK ¹
¹LFELGUM TOPPLÒGA 6ERÈ  ÖÒS OG
YFIRTAKA ¹ L¹NI 5PPLÅ S

4IL SÎLU $AEWOO ,ANOSl EKINN ÖÒS
¶ARF NÕJA VATNSD¾LU OG NÕ DEKK TILBOÈ
ËSKARST Å S 

Millilangur, fastur álpallur,
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.
Til í þremur lengdum.

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

4IL SÎLU 3AAB I ¹RG VERÈ Ö SÅMI


2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ
&R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

67 0OLO  ¹RGl %K  ÖÒS
3Kl .Õ VETRARDEKK OG GËÈ SUMAR
DEKK 6  ÖÒS EÈA TILB 5PPL Å S
 
'ËÈUR -- ,ANCER ¹RG k %K  Ö
3SK 36 DEKK ÖARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR
VEGNA SKOÈ 6  Ö 3  

Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö,
3 manna.

4ILBOÈ 0ASSAT  EKINN  ÖARFNAST
VIÈGERÈAR ¹ AÈEINS  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ¹RG k NÕSK VERÈ
 ÖÒS UPPL Å S 

.ISSAN 4ERRANO  3PORT ¹RG k NÕL
DEKK NÕSMURÈUR 4ILBÒINN FYRIR VETURINN
5PPL Å S  

 MILLJËNIR
 "ENTLEY #HRYSLER # !LLT "ENTLEY
KITTIÈ &ELGUR MARGT FLEIRA SETT  
¹HVÅLANDI   +EYRÈUR +- (ELGI
 

3UBARU ,EGACY /UTBACK EK  ÖÒS
RG k TIL SÎLU &R¹B¾R BÅLL MEÈ NÕUPP
TEKINNI VÁL 4OPPEINTAK 6ERÈ KRËNUR 
ÖÒS "EIN SALA 3  

'ULLFALLEGUR OG FR¹B¾R ,EXUS )S ¹RG
 EKINN ÖKM VERÈ MILLJ
LEÈUR TOPPLÒGA SSK AFTURHJËLADRIFINN
SÅMI   'UÈRÒN
4IL SÎLU SKODA OCTAVIA 4$) 'ULLFALLEGUR
BÅLL MEÈ MIKLUM AUKABÒNAÈI 9FIRTAKA ¹
L¹NI  MILL 5PPL  

4IL SÎLU -ITSUBISHI #ARISMA '$) 
EKINN  Ö SUMAR OG VETRARDEKK
VERÈ  Ö 5PPL Å S  

0/23#(% #!9%..% 3 UMBOÈSBÅLL Å
¹BYRGÈ  EKINN Ö LEÈUR .AVI
WEBASTO DR¹TTARK  HÎ SSK MEÈ ÎLLU
SK ËD VERÈÖÒS UPPL Å 

4IL SÎLU 'RAND #HEROKEE ¹RG  6
L EKINN Ö KM 3KOÈAÈUR  .ÕTT
PÒST .ÕLEG m DEKK 6ERÈ Ö 5PPL

4OYOTA #OROLLA ¹RG k  GÅRA TVEIR
EIG EK  ÖÒS SK k ¹N ATHS .ÕL
BREMSUR 6  'ËÈUR STAFSL 5PPL
3 

  ÖÒS

3UZUKI 'RAND 6ITARA  VÁL SJ¹LSK
¹RG l%KINN  &ALLEGUR "ÅLL ¹
+RËMFELGUM %NGINN SKIPTI 6ERÈ 
MILL

4OYOTA 4ACOMA 42$ NÕR  CYL SJ¹LF
SKIPTUR HLAÈINN BÒNAÈI 3KIPTI MÎG ¹
ËDÕRARI JEPPA EÈA PALLBÅL VERÈ 
UPPL %INAR S 
4ILSÎLU3UZUKI'RAND6ITARA ¹RGEKINN
ÖÒS KM 3J¹LFSK LEÈUR DR¹TTARKR CRUSE
CONTROL GLERTOPPLÒGA HITI Å S¾TUM OFL
4OPPEINTAK HV  MILLJ 6ERÈ   MILLJ
5PPL Å SÅMA  

  ÖÒS

Mercedes-Benz

3UBARU )MPREZA  ¹RG k SJSK EK
 ÖÒS 6ETRARDEKK ¹ FELGUM &RÒARBÅLL
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

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

"¥,!2 4), 3®,5

-"ENS % !V'ARDE k EKÖ EINN
MÎLLU FULL ¹BYRGÈ 6 - 3


4OYOTA COROLLA b %KINN ÖÒS 9FIRTAKA
¹ L¹NI ÖÒS ¹ M¹N 3 2UT

"ENS % ¹RG k GËÈUR BÅLL 6 ÖÒS
4IL NIÈURRIFS 7 #ARVEL ¹RGl 4RANSPORTER
¹RG k 3UZUKI 3IGHTIG ¹RGl ËSKA EFTIR
"ENS 3% ¹RG k EÈA VÁL 5PPL Å 3


4IL SÎLU $AEWOO ,ANOS ¹RG k TÅMA
REIM FARIN 6  Ö 5PPL Å S  

Sprinter 315 sendibíll

3USUKI 6ITARA 6 k EKÖ
GOT T
EINTAK SVAR TUR UPPH
CM5PPL

3*,&3+)0452 67 0OLO k 6ETRARDEKK
%KINN AÈEINS  Ö 6  Ö 3 


,!.#%2 8 34!$)/.  ¹RGERÈ
 STAÈGREITT SKOÈAÈUR GËÈUR
BÅLL  

Mercedes-Benz

6OLVO #ROSS #OUNTRY 8# ¹RG k EK
Ö MÅL 6   MIL STGR 3  

4IL SÎLU 67 'OLF k %K  $ÎKKAR
RÒÈUR 3POILER  'ÅRA  $YRA 3KOÈUN
 6ERÈ  3  

67 0OLO ¹RG k %K  Ö  DYRA 3K
k 5PPL E KL  Å S  

Sprinter 315 double cab

0ASSAT (IGHLINE  k EK Ö BSK
HLAÈINN AUKABÒNAÈI HV Ö V Ö
S  

2ENAULT 3CÁNIC ¹RG k EK  ÖÒS BSK
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

76 0OLO   ¹RGl %K  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

Mercedes-Benz

"-7 I k TIL SÎLU %XCLUSIVE PAKKI
m FELGUR m ¹ VETRARD 3POILERAR %K
 Ö 6  Ö 3  

6!84!,!534 ,. (YUNDAI STAREX X
TIL SÎLU ¹RG EKINN ÖÒS  ÖÒS
ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI N¹NARI UPLÕSINGAR Å
SÅMA  

(YUNDAI %LANTRA 7AGOON ¹RG k 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å S  

(YUNDAI 3 #OUPE '4  ¹RG EKINN
 ÖÒS SK VERÈ ¶ 3  
-ARTIN

0/2#(% 3 4), 3®,5 2' 
%+ +M %).. -®,,5 3%44
6%2¨  - 4),"/¨  - 500, ¥
3¥-!     

&ORD %XPLORER k SETT VERÈ ER 
EN F¾ST ¹  STGR 3KOÈAÈUR ÒT
 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLAHORNINU

&ORD %SKORT  STATION .Õ SKOÈAÈUR
NÕTT PÒSTKERFI NÕ DEKK OG NÕ TÅMAREIM
 EÈA H¾STA TILBOÈ %LLI  

4IL SÎLU .ISSAN PRIMERA ¹RG k EK
KM CD SPOILER ¹LF  DEKKJAG
UPPL  

"-7 I k EKÖ ,OADED
6ETRARDEKK ÖKR AFSL¹TTUR 6 M
3 

6OLVO 3 L SSK 'ËÈUR BÅLL %K 
ÖÒS SETT VERÈ  Ö 6ERÈHUGMYND
 Ö %N UMSEMJANLEGT 5PPL Å SÅMA


4IL SÎLU GL¾NÕ  ¹RGERÈ  FETA BÅLA
KERRA 6ERÈ  ¹N VSK 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

4),"/¨ 4),"/¨ (ONDA #IVIC  EKINN
ÖUS BILL I TOPSTANDI MEÈ ÎLLU SIMI

'L¾SILEG -AZDA   EK  KM
3UMAR OG VETRARDEKK (LAÈINN BÒNAÈI
4ILBOÈ  ÖÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹
ËDÕRARI 5PPL Å S  

Verð 4.150.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100
*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

).&).)4) &8   EKÖMÅLUR
,EÈUR LÒGA BOSE OG FL .Õ LOFTBËLUDEKK
!TH SKIPTI'OTT L¹N6ÖÒS 5PPL Å
S

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2

&ORNBÅLAR
DATSUN  ZX ¹RG ËSAMANSETTUR
TILBÒINN UNDIR SANDBL SELST H¾ST BJËÈ
ANDA UPPL Å S 

6ÁLSLEÈAR
4IL SÎLU MACH Z  ¹RG  EKINN
OOKM NELGT BELTI HÎRKU GR¾JA FYRIR
VETURINN VERÈ TILBOÈ UPPL 

"ÅLAR ËSKAST

6ATNSTJËN "ÅLL ¹ H¹LFVIRÈI --# PAJERO
¹RG   BENSÅN EKINN ÖKM
"ILLINN ER NOKKUÈ GËÈUR EN GENGUR
EKKI FULLKOMLEGA RÁTT 6ERÈ SKV "'3
 (ANN F¾ST ¹ CA STGR
S

9AMAHA 23 6ENTURE  GENGISSLEÈI
+EYRÈUR  MÅLUR %INS OG NÕR+ALLI


4OYOTA #OROLLA «SKA EFTIR AÈ KAUPA
#OROLLU ¹ CA   Ö 5PPL Å S 


JA SLEÈA KERRA ËSKAST KEYPT 5PPL Å S
 

«DÕR BÅLL ËSKAST M¹ ÖARFNAST LAGF¾RINGAR
VERÈ KR  TIL  ÖÒSUND5PPL Å SÅMA


«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL 
 ÖÒS
M¹ ÖARFNAST SM¹ VIÈGERÈAR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU  VOLTA LEIÈISKROSSAR MEÈ RAF
GEYMI EINNIG  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

+ERRUR

«SKA EFTIR  DYRA BÅL FYRIR CA  Ö 5PPL
¹ KLEOMJ SIMNETIS OG  

.¹MSMAÈUR ËSKAR EFTIR BÅL ¹ VERÈBILINU
  ÖÒS 5PPL Å S  

.AGLADEKK TIL SÎLU ¹ 0AJERO ¹LFELGUM
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

0ALLBÅLAR
%DGE 3%, !WD X k EKINN  KM
&R¹B¾R BÅLL 6ERÈ   M ¹HV UM  M
5PPL Å S  

 STK GRËF m NEGLD DEKK  STK 
2 NEGLD DEKK 'OTT VERÈ 3  

4IL SÎLU PATROL  EKÖ m NÕLEGA
SPRAUTAÈUR NÕ SKOÈAÈUR ¹N ATHUGA
SEMDA VERÈ Ö UPPL Å SÅMA 

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU 
ÖÒS (ELST 4OYOTA 5PPL Å S  

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  &ORD &
4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!- FR¹
ÖÒS %INNIG ST¾RRI PALLBÅLAR OG
SENDIBÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ ÒTSÎLU .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

4JALDVAGNAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ENDIBÅLAR
*EPPAR
4IL SÎLU 6OLVO 8# ¹RG  EKINN 
ÖKM ,ITAÈAR RÒÈUR $6$ SPILARI LEIÈ
SÎGUT¾KI OMFL 6ERÈ   MKR HVÅL  
MKR %NGIN SKIPTI 5PPL  

4IL SÎLU SENDIBÅLL 2ENAULT -IDLANDER ¹RG
k EK  ÖÒS KM GËÈ FÎST VINNA FYLGIR
5PPL Å S  

-ËTORHJËL

4IL SÎLU  FETA NÕTT TRAVELLITE  PALLHÕSI
MEÈ ÎLLU 5PPL Å SÅMA  

6INNUVÁLAR
«SKA EFTIR NOTAÈRI TRAKTORSGRÎFU 6ERÈH
UNDIR  ÖÒS 3  
4IL SÎLU 0/( KRANI  TONNA ¹RG k
5PPL Å S  

4IL 3ÎLU ,AND 2OVER $ISCOVERY))) 7INDSOR
3 ¹RG  EKINN  ÖKM 6ERÈ 
ÖKR HVÅL  ÖKR %NGIN SKIPTI 5PPL
Å SÅMA  
.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
  WWWISLANDUSCOM

-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR H¹LFSÅÈIR
OG SÅÈIR "L¹REFUR OG ÕMISLEGT
FLEIRA
+3 S  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

6IÈGERÈIR
"ÅLAVERKST¾ÈIÈ 3KÒFFAN

!LLAR ALMENNAR BÅLAVIÈGERÈIR &LJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 3MIÈJUVEGUR E 
+ËP 3  

4IL SÎLU (ONDA #2&2 ¹RG k 6EL
MEÈ FARIÈ 6ARAHLUTIR FYLGJA 6ERÈ AÈEINS
 ÖÒS 5PPL Å S  

'R¹SLEPPUÒTHALD TIL SÎLU NET BAUJUR
DREKAR OG ËFELLDAR SLÎNGUR 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA   OG  

(JËLBARÈAR

KEYPT
& SELT

+ROSSARI TIL SÎLU (ONDA #2&  FJËR
GENGIS ¹RGERÈ  HVÅLANDI L¹N 
ÖÒS AFB  ¹ M¹NUÈI -JÎG VEL
MEÈ FARIÈ OG LÅTIÈ NOTAÈ HJËL 4ILBOÈ
ËSKAST 3ÅMI  

6EL MEÈ FARIÈ LÅTIÈ NOTAÈ NAGLABORÈ
ËSKAST KEYPT FYRIR LÅTINN PENING 5PPL
Å S  

.OTUÈ -ICHELEN NAGLADEKK  m
 "-7 ST¹LFELGUM 6  Ö 3 


4IL SÎLU #AN !M   GÎTUSKR¹È
-IKIÈ AF AUKAHLUTUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

'RAND #HEROKEE k EKINN  ÖMÅLUR
%R MEÈ MIKINN AUKABÒNAÈ SETT VERÈ
  M EN TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S


%R AÈ LEITA MÁR AÈ HENTUGRI HANDH¾GRI
Ö¾GINLEGRI LÁTTRI PRJËNAVÁL 3EM GETUR
PRJËNAÈ Å LOPA OG SILKIÖR¹È 5PPL UM
VERÈ OG G¾ÈI (UGSANLEGUR KAUPANDI Å
3  

,ÅTIÈ NOTAÈ .AGLABORÈ
ËSKAST KEYPT

,AND #RUISER  EIGENDUR 4IL SÎLU 
NEGLD 7ILD #OUNTRY VETRARDEKK 
2 SEM NÕ ¹ NÕPOLÕHÒÈUÈUM 4OYOTA
¹LFELGUM 5PPLÕSINGAR Å  

4IL SÎLU &ORD & X ,ARIAT ¹RG  SK
EK  ÖKM 6ERÈ Ö HV 
4ILBOÈ ËSKAST  5PPL Å S 

,ÅTIÈ HÒS Å (VERAGERÈI LÅTILL VINNUSKÒR ¹
HJËLUM DR¹TTARVÁLAR 3  

«SKAST KEYPT
4IL SÎLU

&JËRHJËL
--# 0AJERO DIESEL  TURBO INTER
COOLER  MANNA %K  ÖÒS KM 3K
k 6  ÖÒS 5PPL Å S   OG
 

4IL SÎLU BORÈSTOFUSETT #HESTERFIELD SËFA
SETT KONÅAKSBRÒNT OG TEKK SËFI 5PPL Å
S  

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

,EÈURKLOSSAR MEÈ  AFSL¾TTI
"ORGARHJËL (VERFISGÎTU
 ÖÒSUND OG YFIRTAKA ¹  KR L¹NI
EÈA  ÖÒSUND STGR ,AND #RUISER
68 %K  ÖÒS 33K DÅSEL 5PPL
Å S  

FORL¹TA HERRA ARMBANDSÒR 4AG (EUER
EN Å UMBÒÈUNUM NR  AF 
FRAMLEIDDUM ¹RITAÈ AF FORMÒLUKÎPPUM
MCLAREN KOSTAÈI  TILBOÈ ËSKAST
S 

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
ÖURKARAR OG UPPÖVOTTAVÁLAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3   /PIÈ UM HELGINA

"¹TAR
4IL SÎLU 72  ¹RG  EKIÈ CA
 KM 6EL MEÈ FARIÈ OG GOTT HJËL
5PPL Å SÅMA 

«NOTAÈUR GERVIHNATTARDISKUR  METIR
DIGGITAL 3ATELITE RECEIVER MANHATAN
3TARLIGHT  ¹  ÖÒS 5PPL VEITIR
:ORAN  

(LJËÈF¾RI
%' 4ËNAR ²RVAL AF HARMONIKUM AUK
FYLGIHLUTA FR¹ KR !KUREYRI 3
    2EYKJAVÅK 3 
   +ENNSLA FYRIR BYRJENDUR

4IL SÎLU OLÅUVERK FR¹ , &ORD VÁL ËNOT
AÈ m DEKK FYRIR  m FELGUR 5PPL Å S
 
,ÅTIÈ SLITIN NAGLADEKK ¹  GATA FELGUM
TIL SÎLU ST¾RÈ X2 m 5PPL Å S
 

4IL SÎLU NÕ JEPPADEKK

#HEROKEE /VERLAND k ÖESSI ER MEÈ
ÎLLUM MÎGULEGUM AUKAHLUTUM -JÎG
FLOTTUR BÅLL 9FIRTAKA ¹ UM  M 5PPL
Å S  

0IRELLI  2 3ELJAST MEÈ 
AFSL 5PPL Å S  

*EPPADEKK  TOMMU
¹LFELGUR

4IL SÎLU 0OLARIS 3PORTSMAN  
¹RGERÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

m $ICK #EPEK DEKK ¹  GATA ¹LFELGUM
6ERÈ KR  5PPL Å S  

(REINR¾KTAÈIR "/8%2HVOLPAR TIL SÎLU
5NDAN ,ADY OG (ANNIBAL (ANNIBAL ER
ALÖJËÈLEGUR MEISTARI OG MEÈ FULLT AF VER
LAUNUM 3IMI  $ÅSA

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

4), 3®,5
*EEP 'RAND #HEROKEE LIMITED ¹RG 
 %KIN ÖÒS,ÒXUSBÅLL MEÈ ÎLLU VERÈ
 ¹HV Ö GREIÈSLUB  ¹ M¹N
3ÅMI  
%XPEDITION k EKINN  KM 
MANNA LIPUR OG SPARNEYTINN LÒXUSJEPPI
MEÈ N¾R ÎLLUM AUKAHLUTUM 3TGR VERÈ
  M HV 5M   M 5PPL Å S 

&ORD %XPLORER  E  KM LEÈUR Å
S¾TUM STGR   MILLJËN LISTAVERÈ  
M  

4IL SÎLU *EEP #HEROKEE ,AREDO FRAM
LEIDDUR  EKINN  ÖÒS KM
3J¹LFSKIPTUR OG LEÈURKL¾DDUR 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

%UROCONFORTO
(EILSUSKËRNIR HAFA SLEGIÈ Å GEGN ¹ ¥SLANDI

(LÕ OG Ö¾GILEG
JËLAGJÎF
 FALLEGIR LITIR
3T¾RÈIR  
6ERÈ 

3PRINTER k %KINN Ö 6SK BÅLL
3ELST MEÈ YFIRTÎKU ¹ L¹NI 5PPL Å SÅMA


%INN GËÈUR

4IL SÎLU --# 0AJERO ¹RG  %KINN
 ÖÒS m 6ERÈ TILBOÈ MÎGULEG
SKIPTI 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU -USSO k "REYTTUR FYRIR m
'ËÈ DEKK$ÅSEL 4URBO OG SSK 6ÅNRAUÈUR
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"AKARI

(ELGARVINNA JËLAVINNA
OG SMURBRAUÈSELDHÒS

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

 ¹RS KK ËSKAR EFTIR GËÈU FRAMTÅÈARSTARFI
TÅMI SËLAHRINGS SKIPTIR EKKI M¹LI 'ETUR
BYRJAÈ STRAX 5PPL Å S  

2AFVIRKJAR ,ANGAR ÖIG AÈ
VINNA SKEMMTILEGA T¾KNI
VINNU

AUGLÕSIR EFTIR LEIKSKËLAKENNARA
EÈA LEIÈBEINANDA
5PPLÕSINGAR HJ¹ LEIKSKËLASTJËRA
Å S     

%IK Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJAKL¾ÈN
INGAR 0ANTIÈ TÅMANLEGA %3IGURÈSSON
EHF 3  

(%.$52)3

(ÎNNUN VEISLUR ÖRIF BARNAG¾SLA ÖJËN
USTA IÈNAÈARMENN AFLEYSINGAR OFL
&¹ÈU TILBOÈ &INNUM RÁTTA FËLKIÈ Å VERKIÈ
5PPL WWWHENDURIS

6ERKTAKAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR ¹R¾ÈAN
LEGUM MÎNNUM Å VINNU -IKIL VINNA
FRAMUNDAN 5PPL Å S  

  HERBERGJA ÅBÒÈ ËSKAST GREIÈSLUGETA
  PRM¹N UPPLS 

4IL LEIGU  FM SUMARHÒS  MÅN FR¹
REYKLJAVÅK 6ERÈ  ÖÒS RAFM INNIFALIÈ
5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST

0ÅPULAGNINGAMENN

!TVINNA Å BOÈI

2EYKLAUS OG 2EGLUSÎM

0AR ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ TIL LEIGU  
FM 2EYKLAUS OG REGLUSÎM SKILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA MAX 
ÖÒS 5PPL Å S   !NDRÁS

+RAMBÒÈIN
3KËLAVÎRÈUSTÅG 

#!34%,,/ 0IZZERIA $ALVEGI  ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
3KEMTILEG VINNA OG KANNSKI BESTU PIZZUR
SEM ÖIÈ HAFIÈ SMAKKAÈ (AFIÈ SAMBAND
I SÅMA   EÈA  

ATVINNA

0AR ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ HERB ÅBÒÈ
SEM FYRST ERUM REGLUSÎM REYKLAUS OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA
  ÖÒS ¹HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND
VIÈ +AREN Å SÅMA  

(ESTAMENNSKA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRA Å VEITINGA
SAL ¹ 0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA 5M ER
AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF 3TARFIÈ FELST Å
STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU OG MANNA
STJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEITINGASTJËRA
(¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND SAMVISKU
SEMI REGLUSEMI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ,¹GMARKS ALDUR ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKN ¹ WWW
PIZZAHUTIS  .¹NARI UPPL HJ¹ "IRGIR VEIT
INGASTJËRA 0IZZA (UT .ORDICA  
OG  

%RLEND KONA ÅSLENSKUR RÅKISBORGARI MEÈ
 ¹RA BARN ËSKAR E  HERB ÅBÒÈ 'ETUR
BORGAÈ   M¹N FYRIRFRAM OG ER EINNIG
TILBÒIN AÈ TAKA AÈ SÁR HEIMILISÖRIF UPPÅ
LEIGU 3  

3UMARBÒSTAÈIR

HÚSNÆÐI

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA

%R ÖAÈ LEIKUR EINN AÈ REKA ÖITT HEIMILI OG
SKIPULEGGJA ÖIG OG HJ¹LPA ÎÈRUM Å KRING
UM ÖIG !MERICAN 3TYLE Å "ÅLDSHÎFÈA OG
4RYGGVAGÎTU ER AÈ LEITA AÈ KRAFTMIKLUM
KVÎLD OG HELGARREKSTRARSTJËRA 
LAUN FYRIR  VINNU ,¹GMARKSALDUR
 ¹RA '¾TI HENTAÈ VEL MEÈ H¹SKËLA
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG  

!TVINNUHÒSN¾ÈI ËSKAST ¹ HÎFUÈBORG
ARSV SEM FYRST   FM ®RUGGUM
GREIÈSLUM HEITIÈ "ÅLSKÒR K¾MI HUGSAN
LEGA TIL GREINA 5PPL Å S  

3TARFSFËLK ËSKAST Å .+ +AFFI
+RINGLUNNI LAUGARDAGA OG
SUNNUDAGA %INNIG Å JËLAVINNU
%INNIG VANTAR STARFSFËLK Å SMUR
BRAUÈSELDHÒS ¹ LAUGARDÎGUM
5PPL ¹ STAÈNUM OG Å S 
   

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

4IL SÎLU GEYMSLUSKÒR ST¾RÈ X FR¹ "OS
.¹NARI UPPL WWWBOSIS 3AMA SEM
NÕR 6  Ö .ÕR KOSTAR  Ö 5PPL Å
S  

3+%--4!.)2

&YRIRT¾KI Å MATV¾LAIÈN
AÈI BAKSTUR
6ANTAR GËÈAN STARFSKRAFT FRAM
AÈ JËLUM 3TUNDVÅSI OG REGLU
SEMI SKILYRÈI 6INNUTÅMI 
TIL  EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
2EYKLAUS VINNUSTAÈUR 5PPL Å
S   MILLI KL  

4IL LEIGU Å  UÖB FM
)ÈNAÈARHÒSN¾ÈI 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

"ÅLSTJËRI ËSKAST
&LUTNINGAFYRIRT¾KI SEM STARFAR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ËSKAR EFTIR
ÎFLUGUM OG SAMVISKUSÎMUM
BÅLSTJËRA TIL ÒTKEYRSLU OG ÖJËN
USTUSTARFA
5PPL Å S  

6ANTAR ÖIG VINNU MEÈ
SKËLANUM Å VETUR

0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA LEITAR AÈ DUG
LEGU OG STUNDVÅSU HLUTA STARFËLKI Å VETUR
5M ER AÈ R¾ÈA STÎRF Å VEITINGASAL OG
Å ELDHÒSI ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZAHUTIS
EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ "IRGIR VEITINGA
STJËRA Å SÅMA   OG  

0I FITNESS 'YM Å $UGGUVOGI  LEITAR
EFTIR GËÈUM EINKAÖJ¹LFURUM OG LEIGIR ÒT
 FM ÅÖRËTTASAL SÅMI   GSM
 
353()"!2).. ,AUGAVEGI  ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å FULLT OGEÈA HLUTASTARF
BROSMILDA STARFSM MEÈ REYNSLU Å AÈ
GERA SUSHI5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S
 

4),+9..).'!2

!46)..!

3KIPSTJËRI OG H¹SETI
«SK AEFTIR SKIPSTJËRA OG H¹SETA ¹ T KRËKAB¹T MEÈ
BEITINGAVÁL 'ERÈUR ÒT FR¹ "REIÈDALSVÅK
5PPLÕSINGAR Å S  
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SNYRTISTOFA TIL SÖLU

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
Frum

(AMRABORG  "REYTT DEILISKIPULAG

Fyrirtækið er vel tækjum búið. Góð
staðsetning. Mögulegt er að kaupa
húsnæðið einnig eða fá góðan
leigusamning.

¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI (AMRABORGAR 
!LMENNT ER VÅSAÈ Å DEILISKIPULAG SEM SAMÖYKKT VAR Å B¾JARR¹ÈI +ËPAVOGS ÖANN  DESEMBER  ¥ BREYTINGUNNI FELST
AÈ BREYTA ÖREMUR EFSTU H¾ÈUM ÒR SKRIFSTOFUM Å HËTEL ÅBÒÈIR &JÎLDI BÅLAST¾ÈA BREYTIST EKKI
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV   DAGS  OKTËBER 

Áhugasamir hafi samband við
Ólaf Guðmundsson
hjá KJÖREIGN Í SÍMA 533 4040

4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA
OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  NËVEMBER  TIL  DESEMBER  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGUNAR ¹ HEIMASÅÈU
B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS !THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN
KL  ÖRIÈJUDAGINN  DESEMBER  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR
TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

&!34%)'.)2

FJÁRFESTING

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-14
HJARÐARHAGI 33, NEÐRI SÉRHÆÐ

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Frum

Frum

Frum

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

OPIÐ HÚS laugardaginn 10. nóv. kl. 14-15
Skólavörðustígur 12 - „Penthouse“
Óslípaður demantur í miðborg Reykjavíkur, 155 fm „penthouse“-íbúð, útsýni yfir alla Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herb.,
bað, eldh. og glerturn. Íb. hefur verið endurnýjuð. Verð 59 m.

Sölumaður Stakfells sýnir þessa eign, s. 697 8600
Lágmúli 7, sími 535_1000

.is

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð
Opið hús í dag og á morgun á milli 14 og 16
Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 6. og
efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5. Glæsil. innrétt. og
skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar. Vandað baðh. með nuddbaðk.
Stórar svalir. Glæsilegt útsýni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja.
Stutt er í alla þjónustu. Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 29,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 139 fm neðri sérhæð ásamt 27,1 fm bílskúr og aukaherb. í kjallara, samtals 166 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, 4 svefnherb., stofu, borðstofu, eldhús og baðherb. Í kjallara
fylgir íbúðarherb.með snyrtingu. Íbúðin hefur mikið verið standsett,
m.a. er eldhús með nýlegri innréttingu, baðherbergið er nýlega
standsett allt frá grunni og fl. Nýtt járn er á þaki auk þess sem
gluggar og rafmagn hefur verið endurnýjað. Verð 49,6 millj. (7064)

Guðni, sími 895-0102, og Bertha sýna íbúðina
á milli kl. 14 og 16 laugardag og sunnudag.

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
LAUGARDAG FRÁ 13.00-14.00

Frum

Verð frá 18,5 millj. per bil!

Besta 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. Verð frá 18,5 millj. - 20,5 millj. per bil. Afhending í júní 2008. Traustur byggingaraðili. Umsjónaraðili Mest ehf.
Allar nánari upplýsingar veita Þórarinn sími 840 2277 eða Sigurður sími 896 2312

530 1811

LIND

S: 896 2312

Bæjarlind 12 – 201 Kópavogi

ÞÓRARINN JÓNSSON hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali
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²R UMR¾ÈUNNI

Andstæðingar húss Hæstaréttar voru í flestum tilfellum ósáttir við
staðsetningu þess en talið var að húsið mynda skyggja á önnur sögufræg hús á borð við Landsbókasafnið og Þjóðleikhúsið. Byggingin
náði þó þeim hæðum að eignast marga fylgismenn, fyrir byggingu,
enda féll arkitektúrinn mörgum í geð og staðsetningin var langt frá
því að vera jafn umdeild og
til dæmis Ráðhússins. Húsið
var tekið formlega í notkun
árið 1996 en arkitektar þess
voru þeir sömu og teiknuðu
Ráðhúsið.

²R UMR¾ÈUNNI
b¶AÈ ER OG NOKKUÈ MIKIÈ ATRIÈI
FYRIR HINN ALMENNA BORGARBÒA
ÖEGAR ÖRENGJA ¹ BYGGÈ ¹ EINUM
FEGURSTA STAÈ Å HJARTA BORGAR
INNAR OG BEINLÅNIS DRAGA FORTJALD
ÖVERT YFIR NORÈURHLUTA 4JARNAR
INNAR OG BYRGJA ÒTSÕNI GANGANDI
VEGFARENDA AÈ HLUTA TIL FYRIR
FULLT OG ALLT !È AUKI VERÈA
UNDIR ÖVÅ BÅLAST¾ÈI FYRIR 
BÅLA SEM ËHJ¹KV¾MILEGA MUN
SKAPA MEIRI RÎSKUN ËN¾ÈI OG
MENGUN EN R¹È ER GERT FYRIR ¡G
VIL L¹TA ÖAÈ ALVEG VERA AÈ DEILA
¹ SJ¹LFA BYGGINGUNA Å ÖESSU
STUTTA GREINARKORNI MÅNU EN
HÒN ER VAFALÅTIÈ HIN FRAMB¾RI
LEGASTA EN ÖAÈ ER RÁTT AÈ HÒN
STINGUR Å STÒF VIÈ Ö¾R BYGGINGAR
SEM FYRIR ERU (VORT ÖAÈ SÁ TIL
FEGURÈARAUKA EÈA EKKI ER M¹L
SEM KEMUR STAÈSETNINGUNNI
LÅTIÈ VIÈ EN M¹ VERA MAT HVERS
OG EINSn
"RAGI SGEIRSSON LISTAMAÈUR
-ORGUNBLAÈIÈ  JANÒAR


b&YRIRHUGUÈ BYGGING MYNDI SKAPA MUN ¹HUGAVERÈARI OG HEILSTEYPTARI
RÕMI EN NÒ ERU 'ÎTURÕMI MUN MYNDAST VIÈ ,INDARGÎTU OG Å STAÈ STËRS
VINDBL¹SINS SV¾ÈIS YRÈI TIL SKJËLGOTT GARÈRÕMI MILLI (¾STARÁTTARHÒSS OG
3AFNAHÒSS ¶AR G¾TI FËLK NOTIÈ SËLAR Å SKJËLI FYRIR NORÈAN¹TT OG UMFERÈ OG
VIRT FYRIR SÁR FAGRA NORÈURHLIÈ 3AFNAHÒSSINSn
'UNNLAUGUR "JÎRN *ËNSSON ARKITEKT -ORGUNBLAÈIÈ  FEBRÒAR 
b&YRIR UTAN ALLT ÖETTA MINNI ÁG ¹ HVERSU ÖRÎNGT VERÈUR UM AÈKOMU AÈ
HÒSINU OG AÈ BÅLAST¾ÈAVANDI ER FYRIRSJ¹ANLEGUR ÖVÅ AÈ ÖARNA ERU MANN
MARGIR VINNUSTAÈIR ALLT UM KRING SEM NÒ NÕTA ÖESSA LËÈ SEM BÅLAST¾ÈI
&YRIRHUGUÈ BÅLAST¾ÈI UNDIR HÒSINU VERÈA SVO F¹ AÈ FÎSTUM STARFSMÎNNUM
VERÈA EKKI ÎLLUM TRYGGÈ BIFREIÈAST¾ÈI ÖAR %R Ö¹ ËLEYSTUR VANDI ÖEIRRA SEM
ERINDI EIGA Å HÒSIÈ EÈA STUNDA VINNU Å N¹GRENNINU OG ÖEIRRA SEM S¾KJA
LEIKHÒS ¹ KVÎLDIN 6IÈ EIGUM AÈ VERA FRAMSÕN OG VELJA (¾STARÁTTI STAÈ ÖAR
SEM HÒSIÈ SËMIR SÁR VEL AÈKOMA ER FALLEG BÅLAST¾ÈI N¾G OG MÎGULEIKI
¹ AÈ BYGGJA VIÈ HÒSIÈ EFTIR ÖÎRFUM Å FRAMTÅÈINNI %NN ER EKKI OF SEINT AÈ
TRYGGJA AÈ SVO VERÈIn
'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR -ORGUNBLAÈIÈ  FEBRÒAR 

Úrval af sófum

á frábæru verði
Einungis fáanlegt í Smáralind og á markaði Hagkaupa Akureyri

b¶¹ RÎKSEMD AÈ 4JÎRNIN VERÈI
AÈEINS SKERT UM  HAFA
MENN SÁÈ Å GEGNUM FYRIR LÎNGU
6ATNSÖRËIN NORÈUR VIÈ HÒSIN
OG RENNAN ¹ MILLI ÖEIRRA KOMA
EKKI Å STAÈ ÖEIRRAR N¹TTÒRU
LEGU 4JARNAR SEM VIÈ VILJUM
VARÈVEITA 0RËSENTUREIKNING
UR VIRÈIST Å RAUN F¹R¹NLEGUR Å
ÖESSU SAMBANDI ÖVÅ S¹ SKAÈI
SEM UMHVERFI 4JARNARINNAR OG
HEILDARSVIPUR ÖESS MUN BÅÈA
VIÈ ÖESSAR FRAMKV¾MDIR VERÈUR
EKKI M¾LDUR HVORKI Å PRËSENT
UM NÁ KRËNUM OG AURUM 
"ORGARSTJËRI SEGIST ALDREI HAFA
ÖURFT AÈ BÒA VIÈ AÈRAR EINS
H¹RTOGANIR OG FALSANIR OG FRAM
HAFI KOMIÈ HJ¹ ANDST¾ÈINGUM
R¹ÈHÒSSINS UM ST¾RÈ ÖESS
 ¶ESSUM KVÎRTUNUM VÅSA
ÁG TIL FÎÈURHÒSANNA OG TEL AÈ
HUGARVÅL ;$AVÅÈS= STAFI FREMUR
AF ÖVÅ AÈ LOKS RÅSA UPP MENN
SEM HIKA EKKI VIÈ AÈ STANDA
UPPI Å H¹RINU ¹ HONUM OG VAR
SANNARLEGA KOMINN TÅMI TILn
'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR DËSENT
-ORGUNBLAÈIÈ  APRÅL 

319.000

kr

GOTT VERÐ

b2¹ÈHÒS 2EYKJAVÅKUR ¹ AÈ
VERA GL¾SILEGUR MIÈPUNKTUR
BORGARINNAR OG BORGARLÅFSINS
¡G GET EKKI ANNAÈ EN HRËPAÈ
HÒRRA FYRIR ÖVÅ AÈ LOKSINS SKULI
STJËRNENDUR 2EYKJAVÅKUR FARA
AÈ SINNA ÒTLITI HENNAR ¶AÈ ER
ÖJËÈARSKÎMM HVAÈ ÖAÈ HEFUR
LENGI VERIÈ FORSËMAÈ 2¹ÈHÒSIÈ
VERÈUR ANDLIT HÎFUÈBORGARINNAR
ÖAÈ ANDLIT SEM 2EYKVÅKINGAR
OG LANDSMENN ALLIR VERÈA STOLTIR
AF EKKI SÅST ÖEGAR GESTI BER AÈ
GARÈIn
2AGNAR ¶ËRÈARSON 2AGNAR Å
'LAUMB¾ -ORGUNBLAÈIÈ 
APRÅL 
b2EYKJAVÅKURBORG ER UM ÖESSAR
MUNDIR AÈ BYGGJA R¹ÈHÒS OG
FINNST SUMUM NËG UM SVO SEM
VONLEGT ER %N MENN GERA SÁR
EKKI GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ HÒSIÈ
SEM 4HOR *ENSEN REISTI YFIR
KÒABÒSKAP SINN ER Å FERMETR
UM TALIÈ ST¾RRA EN R¹ÈHÒSIÈ
SEM 2EYKVÅKINGAR ERU AÈ
REISA EF BÅLAGEYMSLUR ÖESS ERU
FR¹TALDAR 2¹ÈHÒSIÈ REISUM VIÈ
¹ GËÈ¾RISTÅMA +ÒABÒIÈ MIKLA
VAR REIST ÖEGAR HÁR HÁKK ALLT Å
HORRIMINNI OG KOTUNGSBÒSKAPUR
VAR LANDL¾GURn
$AVÅÈ /DDSSON R¾ÈA FLUTT ¹
+JARVALSSTÎÈUM VIÈ OPNUN SÕN
INGAR ¹ M¹LVERKUM EFTIR %RRË

Leðursófasett 3+1+1

199.000

199.000

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

kr

Leðursófasett 3+1+1 8185
Gildir til 14. nóvember eða á meðan birgðir endast.

8191

kr

Leðursófasett 3+1+1 8183
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SEM HANN HEFUR KENNT
MÁR ER AÈ VIÈ HÎLDUM AÈ
VIÈ BÒUM Å MJÎG OPNUM
FORDËMALAUSUM OG FRJ¹LS
LYNDUM ÖJËÈFÁLÎGUM
EN ÖAÈ ER EKKI SATT &ËLK
ER MIKLU FASTARA Å SÅNUM
FORDËMUM EN ÖAÈ VILL
TRÒAm
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Einhverfir
skilja oft
ekki að aðrir
hugsa öðruvísi. Það er
ekki hægt
að grínast
við Gabríel,
hann skilur
ekki húmor
eða kaldhæðni.

Samtal við föður einhverfs drengs
Halfdan Freihow er pabbi Gabríels, þrettán ára stráks í Noregi sem greindist einhverfur þriggja ára gamall. Til að skilja son
sinn, samfélagið og sjálfan sig settist Halfdan niður og skrifaði syni sínum bréf sem kom út í bókinni Kæri Gabríel. Nokkru
seinna settist Hanna Björk Valsdóttir niður með Halfdan og spurði hann út í daglegt líf með einhverfu barni.

H

alfdan er bókaútgefandi en Kæri
Gabríel er fyrsta
bókin sem hann
skrifaði sjálfur og
kom hún út í Noregi
2004. Bókin hlaut strax góða dóma
og þykir mjög vel skrifuð þar sem
tungumálið spilar stórt hlutverk.
Bókin er bréf til Gabríels og er einstaklega falleg, opinská og einlæg
og lýsir samskiptum föður og
sonar, fjölskyldunnar og samfélagsins. Og hvernig lífið breytist
við það að eignast einhverft barn
með ofvirkni og athyglisbrest.
Hvers vegna skrifaðirðu þessa
bók? „Ég hafði enga löngun til að
skrifa bækur og var mjög ánægður með að gefa út aðra höfunda. En
þetta var bara spurning um að
reyna að skilja Gabríel, hver hann
var og hver ég var og hvernig ég
bregst við hans hegðun ekki síður
en að reyna að skilja hans hegðun.
Lífð fer á hvolf við það að eignast
einhverft barn. Eina leið mín var
að skrifa um það. Ég varð að vanda
mig mjög mikið vegna þess að ég
var alltaf með það í huga að hann
myndi lesa bókina. Það er samt
kaldhæðið að ég þurfti að fara að
heiman til að geta skrifað, af því
að með hann á heimilinu er ekki
næði til að einbeita sér að
skriftum.“
Er henni ætlað að hjálpa öðrum?
„Ég var ekki að hugsa það á þeim
tíma, en einhverfa er mjög dularfullur sjúkdómur og læknar geta
ekki útskýrt hann. Þeir vita ekki
hvar í heilanum eitthvað hefur
farið úrskeiðis. Þegar Gabríel var
greindur var það rosalegt sjokk,
konan mín vissi að eitthvað var að
en ég hafði ekki áhyggjur. Hann er
fjórða barn okkar. Mín fyrstu viðbrögð voru að lesa allt sem ég gat
fundið um einhverfu en komst
fljótlega að því að enginn veit neitt
í raun og veru. Eftir að bókin kom
út höfðu margir samband við mig.
Það eru mjög margir foreldrar og
einhverfir einstaklingar sem eru
mjög einmana. Í bókinni er hvergi
minnst á einhverfu, og ég vil alls
ekki að fólk haldi að ég sé sérfræðingur um einhverfu en ég þekki
son minn mjög vel og þetta er

frekar bók um samband sonar og
föður og að þurfa að takast á við
eitthvað sem þú þekkir ekki.“

&LEIRI EINHVERFIR Å DAG
Heldurðu að einhverfa sé að aukast í heiminum eða eru fleiri
greindir í dag? „Ég held að læknar séu orðnir betri í að greina
þessi tilfelli en ekki það að fleiri
séu einhverfir í dag. Einhverfisrófið er mjög breitt, læknar eru
oft að hugsa um nákvæma greiningu, í staðinn fyrir að reyna að
finna af hverju eða hvort hægt sé
að gera eitthvað. Greiningin
breytti engu fyrir Gabríel. Svona
er hann bara. Foreldrar eyða
rosalegum tíma með læknum til
að reyna að komast að því hvað
hægt sé að gera, með draum í
maganum um að lækning finnist,
en þetta er tími sem væri hægt að
eyða með barninu.“
Hvernig er Gabríel ólíkur
öðrum? „Einhverfir eru mjög
ólíkir hver öðrum, en það sem
þeir eiga sameiginlegt er að skilja
ekki reglurnar sem stjórna samskiptum okkar við annað fólk og
umhverfið. Þar af leiðandi finnst
þeim þeir útundan og misskildir
sem veldur ruglingi, reiði, ýktum
viðbrögðum og ofsafengnum
reiðiköstum. Þetta er tilfinningin
að vera týndur og misskilinn.
Gabríel á ekki marga vini og er
félagslega einangraður, ég veit
ekki hvort það er af því að hann
er þreyttur á að vera misskilinn
og leitar þess vegna ekki í félagsskap eða hvort hann hafi enga
þörf fyrir hann. Einhverfir skilja
oft ekki að aðrir hugsa öðruvísi.
Það er ekki hægt að grínast við
Gabríel, hann skilur ekki húmor
eða kaldhæðni. Hann tekur tungumálið mjög bókstaflega og ég
þarf að vanda mig þegar ég tala
við hann. Ef þú hittir Gabríel þá
sérðu ekki að hann er öðruvísi,
þangað til hann byrjar að tala.
Hann getur labbað upp að ókunnugri manneskju úti á götu og sagt:
„Af hverju hættirðu ekki að borða
svona mikið, þú ert svo feit.“
Þetta er bara hans hreinskilni og
hann fattar ekki að maður segir
ekki svona.“

2ÎÈ OG REGLA
Hvernig kennir maður einhverfu
barni hvernig á að haga sér í samfélaginu? „Eitt af því er að halda
reglunni. Hlutirnir verða að vera
nákvæmlega eins, og eins og í gær.
Allt þarf að vera gert í réttri röð, í
sömu rútínu annars fer allt úr
skorðum. Ef við segjum um
morguninn að við ætlum í bíó um
kvöldið þá er ekki hægt að skipta
um skoðun um kvöldið og fara í
sirkus í staðinn. Kannski langar
hann frekar í sirkus en svona
breytingar og að hlutir séu ekki á
réttum stað fá veröldina hans til
að hrynja. Hann notar ótrúlega
orku á hverjum degi til að halda
hans veruleika í réttri röð og smá
breytingar rústa öllu. Ef eitthvað
eitt fer úrskeiðis þá hrynur allt.
Við reynum að fá hann til að samþykkja snöggar breytingar. Við
getum ekki alltaf verið þarna fyrir
hann þannig að við reynum að
sýna honum að ekkert hræðilegt
hefur gerst þó að eitthvað smá
breytist. Við reynum að gefa
honum eins mikla ást og öryggi og
við getum. Við tölum aldrei um
eitthvað sem gæti gerst á næsta
ári eða í næstu viku, þetta er bara
spurning um hvort dagurinn í dag
var góður eða ekki og svo er annar
dagur á morgun.“
&ËLK FAST Å FORDËMUM
Hvernig er daglegt líf? „Hann
gengur í venjulegan skóla, við
höfum lagt áherslu á það en hann
hefur eigin aðstoðarmann. Við
höfum líka alltaf verið opin með
það sem er öðruvísi við hann, við
tölum við kennara, foreldra annarra barna og reynum að útskýra.
Sumir foreldrar reyna að fela einhverfuna, en ég held að það hjálpi

ekki. Eitt af því sem hann hefur
kennt mér er að við höldum að við
búum í mjög opnum, fordómalausum og frjálslyndum þjóðfélögum, en það er ekki satt. Fólk
er miklu fastara í sínum fordómum en það vill trúa.“
Fólk má sem sagt ekki vera
öðruvísi? „Nei, alls ekki. Og sérstaklega ekki í okkar þjóðfélögum
sem þykjast vera svo opin og víðsýn. Við ferðuðumst með Gabríel
til Indlands og hvar sem við vorum
og hann fékk eitt af sínum reiðiköstum, þá komu Indverjarnir
alltaf til okkar, hópur af fólki um
leið, og hjálpuðu honum, sinntu
honum og sýndu umhyggju. Svo
komum við aftur til Noregs eftir
að hafa ferðast í langan tíma og
Gabríel var þreyttur og fékk
annað kast. Það sem gerist í okkar
þjóðfélagi er að allur vagninn
starir á okkur og labbar svo út. Við
erum að plata okkur svolítið þegar
við höldum að samfélögin okkar
séu opin og skilningsrík.“
Hvað með lyfjagjöf, umræðan
snýst oft um hana? „Við vorum
ekki tilbúin í það strax en á ákveðnum tímapunkti ákváðum við að
prófa það. Flest lyf eru ritalín eða
annað sem byggist á amfetamíni,
einhverf börn eða ofvirk eiga að
róast við þessi lyf. Gabríel brást
við eins og venjulegt fólk myndi
gera á örvandi efnum, þannig að
það tókst hræðilega, hann þoldi
ekki lyfin og við hættum. Eftir að
hafa talað við lækna og aðra foreldra um lyf, þá virka þau fyrir
suma og aðra ekki. Stundum hafa
þau versnandi áhrif.“

,ÅF MEÈ EINHVERFU BARNI
Snýst allt líf þitt um eina barnið
sem er einhverft? „Þetta er mjög
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flókið púsl. Við gætum eytt öllum
deginum í að hafa áhyggjur og
hugsa um hann, en við verðum að
horfast í augu við það að við eigum
líka líf og hin börnin okkar eiga
líka líf. Við eigum tvo eldri syni og
eina dóttur. Hann er auðvitað
yngstur og með þessi vandamál
þannig að hann fær miklu meiri
athygli. Þetta hefur breytt lífi
okkar á annan hátt, hvernig ég
hugsa um samfélagið, hvernig ég
sé annað fólk og hvernig ég upplifi
tungumál, vegna þess að Gabríel
byggir sína veröld út frá tungumálinu. Ef þú kallar eitthvað með
röngu nafni þá hrynur heimurinn
hans. Ég er farinn að skilja son
minn. En það þýðir ekki að ég
skilji hvað einhverfa er. Mér
finnst ég betri maður eftir að hafa
hugsað um hann. Ég hef kennt
honum margt en hann hefur líka
kennt mér mjög margt.“
Þú fékkst sjokk þegar Gabríel
var fyrst greindur einhverfur, en
hefurðu sætt þig við það? „Nei, ég
held ég sætti mig aldrei við það að
sonur minn er einhverfur. Það er
ákveðin djúp sorg sem fylgir
okkur sem fer ekki í burtu og
kemur upp öðru hverju. Maður
veltir fyrir sér hvernig framtíð
hans verður? Verður hann hamingjusamur? Þessar spurningar
fara aldrei í burtu. En ég hef sætt
mig við það að ég mun aldrei skilja
einhverfuna, alltént þangað til
læknar koma með svör, og ég hef
sætt mig við það að ég mun ekki
lækna hann. Það er ákveðin sorg,
en það er allt í lagi, svona er lífið.
Við höldum oft að lífið eigi að vera
án vandamála en það er rugl,
vandamálin eru hluti af lífinu.“
Sérðu fyrir þér framtíð hans?
„Gabríel er þrettán ára. Hann er
að komast á unglingsár og við
vitum ekki hvernig hann kemur
undan gelgjunni. Sumir einhverfir
lagast, aðrir versna á þessu viðkvæma aldursskeiði. Við veltum
spurningum fyrir okkur en ég hef
engin svör. Við reynum að lifa
einn dag í einu og ég er mjög glaður að við höfum ekki eytt síðustu
árum milli meðferða og spítala,
heldur eyðum meiri tíma með
Gabríel.“
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6ÅTISENGLAKLÒBBURINN ¹ .ORÈURLÎNDUM
VAR STOFNAÈUR Å +AUPMANNAHÎFN ¹RIÈ
 EN ALLS ERU ÖEIR NÒ 

Vítisenglar um víða veröld
Mótorhjólasamtökin Hells Angels, sem upp á íslensku eru kölluð Vítisenglar, eiga upptök sín í Kaliforníu meðal fyrrverandi hermanna úr síðari heimsstyrjöld. Þau eru elstu og stærstu samtök sinnar tegundar í heimi, með virka meðlimi í alls 29 löndum.

Þ

að var í Fontana í
Kaliforníu sem fyrsti
klúbburinn tók upp
nafnið Hells Angels
árið 1948, en fyrirmyndin að því var
fengin í viðurnefni 303. sprengjuflugsveitar bandaríska flughersins, sem tók þátt í Evrópustríðinu
í síðari heimsstyrjöld. Vængjaða
hauskúpumerkið, sem varð einkennismerki samtakanna, á sér
fyrirmynd í merki 85. vængs 552.
sprengjuflugsveitar, en höfundur
þess er talinn vera Frank Sadliek,
fyrsti „forseti“ Hells Angels í San
Francisco.
Fljótlega urðu til Hells Angelsklúbbar víðar í Kaliforníu og á
sjötta og sjöunda áratugnum
breiddust þeir út um Bandaríkin.
„Heilinn“ á bak við uppbyggingu
samtakanna á sjöunda og áttunda
áratugnum var Ralph „Sonny“
Barger, sem gerði klúbbhúsið í
Oakland að óopinberum heimshöfuðstöðvum samtakanna. Barger
er tvímælalaust frægasti meðlimur samtakanna, meðal annars fyrir
bækur þær sem hann hefur skrifað um lífið sem Vítisengill og selst
hafa vel víða um lönd.
Fyrstu Hells Angels-klúbbarnir
utan Bandaríkjanna voru stofnaðir á Nýja-Sjálandi árið 1961. Í Evrópu urðu ekki til formlegir Hells

Angels-klúbbar fyrr en árið 1969,
eftir að Bítlarnir buðu fáeinum
Vítisenglum frá San Francisco
með sér heim til Englands. Þá
komust á tengsl milli mótorhjólaklúbba í London og Vítisengla
vestanhafs, sem leiddi til stofnunar
fyrstu Hells Angels-klúbbanna
þar í borg.
Nú eru taldir yfir 100 Hells
Angels-klúbbar vera starfandi í 29
löndum. Heildarfjöldi meðlima í
heiminum er þó innan við tvö þúsund. Því til viðbótar koma svo
meðlimir tengdra klúbba.

(UNDRAÈSHLUTINN EINI
Talsmenn Vítisengla segja þá
ímynd samtakanna að þau séu
glæpasamtök komna til af því eina
prósenti svartra sauða sem móti
alla opinbera umfjöllun um samtökin og hin 99 prósent löghlýðinna félagsmanna sitji uppi með.
Þegar rýnt er í sögu samtakanna
er glæpastarfsemi þó ótvírætt
mjög snar þáttur í starfseminni.
Fortune Magazine hafði árið 1992
eftir bandarísku alríkislögreglunni að veltan af ólöglegri starfsemi Vítisengla og annarra „útlagamótorhjólaklúbba“ næmi þá allt
að einum milljarði Bandaríkjadala
á ári í heiminum, andvirði 60 milljarða króna. Eiturlyfjaviðskipti,
vændi, vopnasmygl og -sala, þjófn-

¨ "!2! -«4/2&+!2 &2 -),7!5+%%
.¹NAST UNDANTEKNINGALAUST ERU
VÁLF¹KARNIR SEM 6ÅTISENGLAR AKA UM
¹ SMÅÈAÈIR Å (ARLEY $AVIDSON VERK
SMIÈJUNUM Å -ILWAUKEE ¶AÈ HEFUR
TILHEYRT HUGMYNDAFR¾ÈI SAMTAKANNA
AÈ L¹TA EKKI SJ¹ SIG ¹ ÎÈRUM HJËLUM
EN ÖEIM SEM HVÅTIR MENN SETJA
SAMAN OG ÖVÅ KOMA JAPÎNSK HJËL
p SEM ANNARS DROTTNA YFIR HEIMS
MËTORHJËLAMARKAÈNUM p EKKI TIL
GREINA
¶ELDÎKKUR MAÈUR HEFUR ALDREI FENGIÈ

INNGÎNGU Å 6ÅTISENGLANA ¥ "ANDARÅKJ
UNUM ERU ÖESS ÖË D¾MI AÈ MENN
AF SUÈUR AMERÅSKUM EÈA ASÅSKUM
UPPRUNA F¹I INNGÎNGU

"2¨2!,!' 6ÅTISENGLAR VIÈ

ÒTFÎR FÁLAGA Å )BBENBÔHREN Å
¶ÕSKALANDI Å VOR

aður, fjárkúgun og morð eru talin
upp sem glæpir sem gjarnan
fylgdu starfsemi þessara klúbba.
„Vítisenglar, stærstu og þróuðustu samtökin, (...) hafa strangt
innra stjórnkerfi, þróuð fjarskiptakerfi og – þegar þörf krefur
– heraga,“ skrifar Fortune Magazine. Margir bandarísku meðlimanna séu uppgjafahermenn.
Mörgum sé klúbburinn ígildi fjölskyldu. „Þetta eru fóstbræður með
stífar reglur um gagnkvæman
stuðning. Sé ráðist á einn er hinum
skylt að koma honum til varnar.“

 .ORÈURLÎNDUM SÅÈAN 
Fyrsti Hells Angels-klúbburinn á
Norðurlöndum var stofnaður í
Kaupmannahöfn á gamlársdag
árið 1980. Hann átti sér fyrirrennara í svokölluðum rokkaragengjum. Smátt og smátt fjölgaði klúbbunum í Danmörku og víðar á
Norðurlöndum og nú eru þeir
orðnir sjö í Danmörku, sjö í Noregi, sex í Svíþjóð og fjórir í Finnlandi.
Margt kom upp á yfirborðið um
starfsemi og innri reglur Vítisengla í Danmörku og víðar á
Norðurlöndunum
þegar
hið
grimmilega stríð þeirra við
Bandidos-gengið geisaði á árunum
1994-1997. Í því stríði voru alls 11
manns myrtir, tilraun gerð til að
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MËTORHJËLAKLÒBBAm

myrða 74 og 96 særðust, þar af
margir alvarlega svo sem með að
missa útlim.
Síðan
„Norðurlandaófriðnum
mikla“ milli Hells Angels og
Bandidos lauk með handabandi
leiðtoga beggja gengja í sjónvarpsfréttum í Danmörku 25.
september 1997 hafa þau lært að
lifa hlið við hlið og hafa með sér
regluleg samskipti til að forðast
árekstra.
Allmargir meðlimir beggja

gengja hafa verið dæmdir fyrir
fíkniefnaglæpi síðan árið 1997.
Þau hafa þó aldrei verið fjölmennari og þótt í gengjastríðinu fyrir
rúmum áratug hafi verið sett lög í
Danmörku til að stemma stigu við
starfsemi samtakanna, meðal annars með því að meina meðlimum
þeirra
afnot
af
klúbbhúsa„virkjum“ sínum, hafa lagaleg
skilyrði til að réttlæta algert bann
við starfsemi þeirra aldrei talin
vera uppfyllt.
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Vinir og óvinir Íslendinga
Fyrir skemmstu komst hálfíslenskur maður í heimsfréttirnir fyrir tilraun til fjárkúgunar við bresku krúnuna. Þetta vakti vitaskuld mikla hneykslan og umræðu meðal þjóðarinnar og flestir virtust sammála um að maðurinn gæti nú vart talist Íslendingur. Þannig virðast kaupin á eyrinni líka gerast; Íslendingum sem hneyksla á erlendri grundu er afneitað, og misjafnt er hvernig
erlendum gestum er tekið. Fréttablaðið rifjaði upp nokkrar hetjur og skúrka sem tengjast þjóðinni.
0AUL !DALSTEINSSON

!2/. 0,-) '²3433/. &AGNAÈ VIÈ

0!5, !$!,34%).33/. %KKI ¹LITINN

KOMUNA HEIM OG FYRRI SYNDIR GLEYMDUST
FLJËTT

¥SLENDINGUR

Sú frétt fór eins og eldur í sinu um
heimsbyggðina
fyrir
tveimur
vikum að Íslendingur sæti í gæsluvarðhaldi í Bretlandi eftir að hafa
reynt að kúga fé út úr meðlimi
bresku
konungsfjölskyldunnar.
Hér var um að ræða Paul Adalsteinsson, sem reyndar kallar sig í dag
Ian Strachan, sem allt sitt líf hefur
búið í Bretlandi en á íslenskan
föður. Paul virðist litlu sambandi
hafa haldið við Ísland og því snerti
fréttin landsmenn ekki eins mikið
og ella. En þetta var samt sem áður
heitasta umræðuefnið á kaffistofunum þá vikuna. Lögfræðingur
Pauls, Giovanni Di Stefano, er auk
þess mikill Íslandsvinur. Hann
kvaðst í samtali við Fréttablaðið
hafa aðsetur í Vestmannaeyjum og
eiga í viðskiptum við Glitni.

!RON 0¹LMI GÒSTSSON
Það var í marsmánuði árið 2004
sem DV sagði fyrst frá raunum
Arons Pálma Ágústssonar, íslensks
pilts um tvítugt sem setið hafði
um árabil í fangelsi í Texas fyrir
kynferðisbrot sem hann framdi
sem barn. Í kjölfarið hóf RJF-hópurinn, sem unnið hafði að lausn
Bobbys Fischer, tilraunir til að fá
Aron framseldan heim. Það reyndist óvinnandi vígi, stjórnvöld í
Texas töldu afbrot hans svo alvarleg að ekki kæmi til greina að hann
yrði framseldur. RJF-hópurinn
studdi Aron því til háskólanáms
sem hann gat stundað þegar hann
var settur í stofufangelsi undir lok
afplánunarinnar. Aroni var vel
tekið við heimkomuna til Íslands í
lok sumars. Fjölmiðlar fjölluðu á
jákvæðan hátt um heimkomuna og
Aron hefur lýst höfðinglegum
móttökum sem hann hefur fengið.
Misjafn sauður er þó í mörgu fé og
fyrir skemmstu var ráðist á Aron í
miðbæ Reykjavíkur. Hann slapp
að mestu ómeiddur og er enn sáttur við lífið hér á landi.

$/22)4 -/533!)%&& +OM S¹ OG SIGRAÈI

,%/.#)% 5MDEILD EN ¹VALLT SKEMMTILEG

$ORRIT -OUSSAIEFF

,EONCIE -ARTIN

Forsetafrúin er líklegast sá gestur sem Íslendingar hafa tekið
best. Fæstir vissu hvernig þeir
ættu að bregðast við þegar fregnir bárust af því að Ólafur Ragnar
Grímsson ætti í sambandi við
aðra konu. Þá var ekki langt síðan
frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir
lést og fyrstu viðbrögð margra
voru neikvæð. Það tók Dorrit hins

vegar ekki langan tíma að vinna
hug og hjörtu þjóðarinnar. Einlægni hennar, ást hennar á forsetanum og einstakur áhugi hennar á
landinu, og viðleitni til að kynna
það erlendis, gerðu það að verkum að Íslendingar tóku Dorrit
opnum örmum. Og nú gætu fæstir
hugsað sér Ólaf Ragnar á Bessastöðum án hennar.

$AMON !LBARN
Þegar Oasis varð frægari en Blur í
Bretlandi flúði Damon til Íslands
til að losna undan áreitinu. Hér var
honum tekið með virktum, Ingvar
Þórðarson bauð honum eins prósents hlut í Kaffibarnum til að auglýsa staðinn og Damon klæddist
gömlum handboltatreyjum merktum Icelandair á tónleikum úti í
heimi.
$!-/. !,"!2. (ALDA M¾TTI AÈ HUG
Damon hefur haldið góðri tryggð
TAKIÈ ¥SLANDVINUR HEFÈI VERIÈ FUNDIÈ UPP
við Ísland síðan. Svo vel leið honum
UM HANN
hérna að hann lét byggja fyrir sig
hús í Grafarvogi. Byggingaraðilarnir voru reyndar ekki betri landkynning en svo að enn standa yfir
málaferli vegna aukakostnaðar við bygginguna.

*ULIAN $URANONA

$52!./.! &ÁKK RÅKISBORGARARÁTT OG

HVARF FLJËTLEGA

Kúbverskur handboltamaður sem
flúði land og settist að á Íslandi.
Gerði það gott með KA á Akureyri
og fékk að endingu íslenskan ríkisborgararétt. Ekki leið á löngu
þar til „Dúndranúna“, eins og
hann var stundum kallaður, fór í
atvinnumennsku til Þýskalands
og ekki hefur spurst til hans í
langan tíma.

+IO "RIGGS
Breskur djammari sem var handtekinn fyrir að smygla fíkniefnum
til landsins í kringum aldamótin.
Kio var fljótlega gerður að óvini
Íslands númer eitt. Þegar hann
var svo sýknaður í Hæstarétti
komu vöflur á marga. Sú samúð
sem hann fékk þá var þó fljót að
hverfa þegar Kio var skömmu
síðar handtekinn fyrir fíkniefnainnflutning í Danmörku.

+)/ "2)''3 «VINUR ¥SLANDS NÒMER EITT

"*!2.) 429''6!3/. (ETJA SEM ¥SLEND

INGAR EIGNUÈU SÁR

"JARNI GEIMFARI
Kanadískur geimfari með íslenskt
nafn. Þegar Kanadamenn skutu
geimskutlu upp í loftið fyrir áratug tóku Íslendingar að sjálfsögðu
eftir þessum manni og hann varð
þjóðhetja í kjölfarið. Jafnvel þótt
hann talaði ekki stakt orð í íslensku
eða hefði heimsótt landið. En hann
kíkti reyndar við í kjölfarið.

4/-!33/. $ANINN SEM AFNEITAÈI
ÅSLENSKUM UPPRUNA SÅNUM

*ON $AHL 4OMASSON
Danski fótboltamaðurinn sem er
svo heppinn, eða óheppinn eftir
því hvernig á það er litið, að eiga
íslenskan afa. Þegar Tomasson
varð þekkt nafn í boltanum reyndu
margir íslenskir fjölmiðlar að fá
hann til að ræða um íslenskan uppruna sinn. Hann væri jú eftir allt
Íslendingur. Tomasson gaf ekki
mikið fyrir þetta, var snubbóttur í
svörum og vildi lítið kannast við
íslenskan uppruna sinn. Síðan
hefur landinn lítið gefið fyrir
þennan fúllynda Dana.

"/""9 &)3#(%2 &ÁKK RÅKISBORGARARÁTT EN

VILL EKKI TEFLA

"OBBY &ISCHER
Umdeildi skáksnillingurinn Bobby
Fisher virtist ekki eiga sér viðreisnar von þegar hópur Íslendinga hóf að berjast fyrir lausn
hans úr varðhaldi í Japan í ársbyrjun 2005. Áður en langt um leið
hafði Alþingi hins vegar samþykkt
að veita honum ríkisborgararétt
af mannúðarástæðum og Fischer
var flogið hingað til lands í mars
sama ár. Mikill fjölmiðlasirkus
var við komu hans hingað, sirkus
sem venjulegt fólk áttaði sig engan
veginn á. Koma Fischer hingað til
lands virðist ekki hafa snert
almenning að nokkru marki, fæstir verða varir við skáksnillinginn
sem hefur sig ekkert í frammi.
Ómögulegt virðist vera að fá
manninn til að tefla, sem í augum
margra hefði kannski verið það
eina sem réttlætti að honum var
veittur ríkisborgararéttur.

Indverska prinsessan átti í áralöngu ástar- og haturssambandi
við Ísland og Íslendinga. Á níunda
áratugnum var hún áberandi sem
fatafella í Reykjavík en á síðari
árum gerðist hún athafnasamur
tónlistarmaður. Leoncie gaf út
fjölda af geisladiskum sem fengu
vægast sagt misjafnar viðtökur,
en alltaf mikið umtal. Titlar platnanna bera því góða vitneskju: Sexy
Loverboy, My Icelandic Man og
Radio Rapist Wrestler. Leoncie
var ætíð áberandi á síðum dagblaðanna. Þar talaði hún meðal
annars um sigra sína og vinsældir
í öðrum löndum, gagnrýndi aðra
fjölmiðla
fyrir
ósanngjarna
umfjöllun og var ósátt við að lög
hennar fengju ekki næga spilun í
útvarpi og sjónvarpi. Undir það
síðasta átti hún einnig í harðvítugum deilum við nágranna sína í
Sandgerði. Sagan segir að Sandgerðisbær hafi að lokum keypt
íbúð Leoncie til að flýta fyrir því
að hún flytti á brott. Leoncie er nú
búsett í Bretlandi en hún heldur
góðu sambandi við aðdáendur sína
hér á landi í gegnum Myspace.

4µ.$5 39.)2.)2

¥SLENDINGAR SEM
AÈRAR ÖJËÈIR HAFA
GERT TILKALL TIL
-AGNÒS -AGNÒSSON 6INS¾LL SJËN
VARPSMAÈUR Å "RETLANDI
«LAFUR %LÅASSON 3T¾RSTA NAFN OKKAR
Å MYNDLISTARHEIMINUM EN $ANIR
¹S¾LAST HANN
"ERTEL 4HORVALDSEN !NNAR SEM $ANIR
REYNDU AÈ STELA AF OKKUR
4HE "OYS 3TR¹KARNIR SEM SIGRUÈU
.OREG
3TEF¹N +ARL !LVEG AÈ SL¹ Å GEGN Å
(OLLYWOOD
!LDA "JÎRK .¹ÈI SJÎUNDA S¾TINU ¹
BRESKA VINS¾LDALISTANUM MEÈ LAGINU
2EAL 'OOD 4IME

NÚ Á
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STÖÐUM

Fellsmúla - Reykjavík
j
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2
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i
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i
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RAFMAGNSHEFILL

HITABYSSA 2000W M/6 HLUTUM

9990
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OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A - REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 17
Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)
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Var með asnalegustu
hárgreiðsluna árið 1980
Jónína Leósdóttir hefur í rúm 30 ár starfað við skriftir. Meðfram því að skrifa skáldsögur og þýða starfaði hún sem blaðamaður og aðstoðarritstjóri á tímaritinu Nýju lífi þar sem hún skrifaði meðal annars
áhugaverða pistla um mannleg samskipti. Nú hefur Jónína einmitt gefið út bókina Talað út, bók um
mannleg samskipti, og skáldsögu fyrir unglinga sem ber heitið Kossar og ólífur. Jónína var tekin í yfirheyrslu helgarinnar.

-,)34)+!.
N  UPPLEIÈ
,AUGARDAGSLÎGIN 3VO SKEMMTILEGA
VANDR¾ÈALEGUR Ö¹TTUR 6ERST AÈ "ARÈI
OG HNAKKARNIR VERÈA EKKI Å KVÎLD

&IAT  (VEN¾R
KEMUR ÖESSI D¹SAM
LEGA SNILLD TIL LANDSINS

Hver voru morgunverkin?
Fyrst: Létt ab-mjólk með Cheerios, blaðalestur og stór krús af assam-tei. (Lauftei, að
sjálfsögðu!) Síðan: Svaraði fyrirliggjandi
tölvupósti og skellti mér því næst á hlaupabrettið og gekk þrjá kílómetra.

,ITAGLEÈI ¹ HEIM
ILIÈ %FTIR HIÈ LANGA
SVARTHVÅTA ÖEMA KOMA
FJËLUBL¹IR KARRÅGULIR OG
SK¾RBLEIKIR STERKT INN

Ég var með asnalegustu hárgreiðsluna árið...
1980. Þá lét ég setja í mig tryllt permanent,
svona afró-krullur sem voru í tísku á þessum
tíma. Hvílíkur hryllingur!

3ÒKKULAÈIKÎKUR 3ERATONIN KIKK
ÒR DÎKKU SÒKKULAÈI LYFTIR SKAPINU Å
SKAMMDEGINU /G SVO ER SVO GAMAN
AÈ BAKA SAMAN

Hver er besta minning síðasta árs?
Ég safna góðum minningum – mjög meðvitað
– og á heilan helling af þeim. Sú síðasta
bættist í safnið fyrir nokkrum kvöldum
þegar sonur minn galdraði fram besta
grænmetislasanja allra tíma og mamma kom
og borðaði með okkur.

'ÒMMÅSTÅGVÁL ¶AÈ
RIGNIR OG ÖAÈ RIGNIR
OG ÖAU GETA LÅKA VERIÈ
NOKKUÈ SVÎL
,JËÈALESTUR %KKI BARA
FYRIR ARTÅFARTÅ KÒRISTA !LLIR
SEM ERU L¾SIR GETA
FUNDIÈ EITTHVAÈ
FYRIR SIG

Þú ert ofuruppfinningamaður – hvaða
sniðuga tæki býrðu til og gefur öllum í
jólagjöf?
Auðvitað tæki til að lengja sólarhringinn.
Flestir sem ég þekki eiga þá ósk heitasta að
hafa meiri tíma til umráða. Og það á að
sjálfsögðu líka við um sjálfa mig.
Hvaða kæki ertu með?
Ég er sífellt að rífa af mér gleraugun og
pússa þau. Ég þoli ekki skítug gleraugu og
hef stundum orðið mér til skammar með því
að bjóða öðrum að pússa gleraugun þeirra.
Svo er það hálfgerður kækur hjá mér að
klína á mig eldrauðum varalit. Mér finnst ég
alveg ómöguleg ef ég er ekki með varalit.
Poka af hverju gætirðu borðað án þess að
blása úr nös?
Ostapoppi. Þó er ég eiginlega hætt að þora að
borða popp. Ég hef nokkrum sinnum þurft að
leita á náðir tannlæknis þegar maís festist í
tannholdinu á mér. Afar vandræðalegt.

N  NIÈURLEIÈ

Hvað ættirðu í raun að vera að gera núna?
Mér heyrist garnirnar vera að gaula eitthvað
um að ég ætti að vera að borða kvöldmat.

9FIRDRIFNIR SKEMMTISTAÈIR 5PPAR
AÈ BOPPA UNDIR KRISTALSKRËNUM
HRAUNDRÎNGLUM OG SPEGLAKÒLUM AÈ
DREKKA ASNALEGA KOKKTEILA OG PISSA Å
SÁRHÎNNUÈ KLËSETT

Hvað fær þig alltaf til að brosa sama hversu
ómögulegur dagurinn var?
Sjónvarpsþáttur á BBC sem Stephen Fry
stjórnar og nefnist QI. Ég hlæ alltaf svo
undir tekur í Vesturbænum þegar sá þáttur
er á dagskrá og myndi varla slíta mig frá
sjónvarpstækinu þótt eldur kæmi upp í
íbúðinni.

,ÅKAMSFASISMI !UMINGJA .IGELLA ER
-9.$) 6),*! "²! -%¨ 34*.!
",! *ËNÅNA ,EËSDËTTIR RITHÎFUNDUR

G¾TI VEL HUGSAÈ SÁR AÈ LEYFA 3TJ¹NA
BL¹A AÈ BÒA INNI ¹ GAFLI HJ¹ SÁR ÖAR
SEM HENNI FINNST SPÅNAT SVO GOTT
"ASILÅKA FINNST HENNI SVO ENGU SÅÈRI

Vinsamlegast gefið mér ...
... óskastein með ótæmandi innistæðu. Ég
lofa að nota hann allri heimsbyggðinni til
hagsbóta.
Hvaða leikkonu myndir þú fá til að leika í
ævisögulegri kvikmynd um þig? Hver yrði
lokasetning kvikmyndarinnar?
Það verður náttúrulega að ráða nokkrar
leikkonur ef myndin á að spanna alla ævina.
Lokasenan yrði svona: Grátbólgnir ættingjar
og vinir í jarðarförinni, miður sín af sorg og
söknuði. En ég sit í lótusstellingu uppi á
kistunni – gegnsæ en ekki með vængi – og
segi: „Hættið nú að gráta, greyin mín, og
verið glöð!“
Hvaða frasa ofnotar þú?
Ooo, ég þoli ekki að missa út úr mér
„nákvæmlega“ í staðinn fyrir „einmitt“. Samt
er þetta alltaf að gerast.
Ef þú yrðir að fá þér tattú – hvernig tattú
myndirðu fá þér og hvar myndirðu láta setja
það?
Ég myndi berjast um á hæl og hnakka og
aldrei, aldrei, aldrei láta tattúera mig á
meðan ég væri með fulla meðvitund. En
sniðugasta tattú sem ég hef séð er örsmátt
letur á ökkla systurdóttur minnar. Þar
stendur: Made in Iceland. Skemmtilegur
húmor!
Hvaða teiknimyndapersónu myndirðu búa
með ef þú yrðir að velja eina?
Stjána bláa. Ekki spurning. Hann er svo
sterkur að hann gæti varið mig fyrir öllu illu.
Svo er ég líka mjög sólgin í spínat, eins og
hann.

¶2)¨*! '2¨!.
&5,,4 .!&. *ËNÅNA ,EËSDËTTIR
&¨).'!22  3AMA ¹R VAR ¶VER¹R
VIRKJUN Å 3TEINGRÅMSFIRÈI VÅGÈ
 (5.$!6!¨) ¶ÕÈANDI BLAÈAMAÈUR
RITHÎFUNDUR OG LEIKSK¹LD p ALLT Å BLAND SÅÈ
ASTLIÈINN ALDARFJËRÈUNG 3VO SAT ÁG ¹ ÖINGI
Å HEILAR TV¾R VIKUR FYRIR "ANDALAG JAFNAÈ
ARMANNA EN HÁLT ENGA JËMFRÒRR¾ÈU ENDA
FANN ÁG STRAX AÈ ¹ !LÖINGI VAR ÁG ¹ RANGRI
HILLU

Eftirlætislykt?
Er til betri lykt en af gróskumikilli basilíkuplöntu? Ég efa það stórlega.
Hvað er það hégómlegasta sem þú veist um?
Líf okkar Vesturlandabúa er einn allsherjarhégómi.
Snögg – skáldaðu nýtt heiti á gosdrykk!
Gosi. Er svoleiðis drykkur kannski þegar til?
Hverju tekurðu fyrst eftir í fari fólks?
Hvort það er einlægt eða að leika.

Å RÒST EFTIR AÈ FJÎLMIÈLAR DISSUÈU HANA
FYRIR AÈ B¾TA ¹ SIG TVEIMUR KÅLËUM
(OLD ER SEXÅ

+AUPÖINGSBANKI ¥MYNDARM¹L HANS
HAFA ALDREI VERIÈ Å VERRA STANDI EN NÒ
EFTIR AÈ ÖEIR H¾KKUÈU VEXTI HJ¹ ÖEIM
SEM YFIRTAKA L¹N ¹ HÒSN¾ÈI

Þú tekur að þér gæludýraapa. Hvað nefnirðu
hann?
Níels, í höfuðið á apa Línu langsokks.

3KAMMDEGIS TUÈ ,ÅTUM ¹ BJÎRTU
HLIÈARNAR ¹ SKAMMDEGINU 6IÈ ERUM
ÎLL FALLEGRI Å MYRKRINU

Frægasti ættingi þinn?
Ætli það sé ekki Loftur Guðmundsson,
móðurafi minn, sem var ljósmyndari og einn
af fyrstu kvikmyndagerðarmönnum á
Íslandi.

-ONT !È

Þú ert heygð að víkingasið – hvaða þrjá hluti
viltu láta grafa með þér?
Í fyrsta lagi vil ég láta brenna mig og í öðru
lagi finnst mér illa farið með góða hluti að
grafa þá með dauðum skrokkum.
Besta bók allra tíma?
Það getur engin bók staðið undir slíkum titli.
Ég get hins vegar nefnt bók sem hafði mikil
áhrif á mig. Hún er eftir Brian L. Weiss,
nefnist Many Lives, Many Masters og er til í
íslenskri þýðingu.
Hvert sækirðu innblástur?
Ég sæki hann ekkert. Hann mætir bara á
staðinn.
Á hvaða tíma sólarhrings hentar þér best að
skrifa?
Frá níu á morgnana til miðnættis.
Og að lokum – um hvað er skemmtilegast að
skrifa?
Mannleg samskipti, mannleg samskipti,
mannleg samskipti.
JULIAM FRETTABLADIDIS

GANGA MEÈ
MYND AF
EINBÕLIS
HÒSINU SEM
MAÈUR ER
AÈ BYGGJA
OG DRAGA
ÖAÈ FRAM ¹
BARNUM ER
EKKI TÎFF

4OYS 2 5S 6IÈSTÎÈULAUS HEILA
ÖVOTTUR ¹ SM¹FËLKINU SEM SVO DREGUR
FORELDRA INN Å ÖENNAN HRYLLINGSHEIM ÒR
3TEPHEN +ING MYND -C$ONALDS DJÎF
ULLINN BÅÈUR LÅKA HANDAN VIÈ HORNIÈ
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
6ERKSTJËRINN
Verkstjórinn var hálftröll af Vestfjörðum og oft kallaður Jón fúli, ef
hann var hvergi nærri. Skeggvöxtur hans var með slíkum ágætum, að
þó hann særði af sér skeggið að
kvöldi, þá vaknaði hann með alskegg
að morgni. En á morgnana var ekki
um rakstur að tala í þeirri þrældómsforherðingu, sem beið okkar
dag hvern. Hann gekk með svartan
sjóhatt alla daga og barði sig með
honum utan, ef honum varð mikið
niðri fyrir. En hann hafði þann ljóð
á sínu ráði, sem er foringjum erfiðari en öðrum: honum var tregt
tungu að hræra. Það var ekki af því
að hann væri heftur á tungunni eða
stamaði svo tiltakanlegt væri, ef
hann á annað borð náði sér á stað,
heldur var því líkt, sem hann væri
seldur undir meinlæti. En að þrífa í
axlir manna, benda og pata, og segja
uhn-uhn gegnum nefið, það var
hans verkstjórn og dagskipan.
Guðmundur Böðvarsson: Dyr í
vegginn (1958)
(VAÈ VARÈAR KRABBAMEIN
„Bændastéttin stendur sig betur en
aðrar stéttir hvað varðar krabbamein.“ Þetta las fréttaþulur Sjónvarpsins 30. okt. og er nú ekki fallegt málfar. Bæði nástaða (stétt) og
svo þetta árans „hvað varðar (varðandi)“ sem einkennir málfar þeirra
sem ekki kunna forsetningar. En í
tíufréttum var þetta lagað. Þá var
lesið: „Bændur fá sjaldnar krabbamein en aðrar stéttir.“ Mig grunar
að málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins hafi brugðist við. En þarna
má sjá þann mikla mun sem er á
stofnanamáli og mannamáli.
(¾KKUNARHRAÈI
Þann sama dag, 23. okt. sagði viðmælandi í sjónvarpi um fasteigna-

6ERSLUNARLEIÈ
ANGURINN +ÅKTU Å

verð eitthvað á þá leið, að búast
megi við „að hækkunarhraðinn
verði minni“. Og þetta er auðvitað
hroðalegt stofnanamál. Raunar
skil ég ekki alveg hvernig fólk
hugsar sem talar svona. Þykir einhverjum þetta fínna en venjulegt
mælt mál?

+OLAPORTIÈ OG KEYPTU
G¹FULEGAN OG ËDÕRAN
$6$ DISK Å T¾KIÈ
3VO ER H¾GT AÈ KAUPA
STAFLANA ALLA AF FLATKÎK
UM SEM ERU GERLAUSAR
OG HOLLAR

-ORGUN
MATURINN
-¾LUM
MEÈ ENSKUM
MORGUNVERÈI
MEÈ DAGBLAÈ
INU 3TEIKT BEIKON
SP¾LEGG BAKAÈAR BAUN
IR STEIKTIR BANANAR STEIKTIR SVEPPIR
OG GRILLAÈIR TËMATAR ¹SAMT STËRUM
KAFFIBOLLA .AMMINAMM

3ITJANDI TËNLEIKAR
28. okt. mátti lesa hér í Fbl. um
fyrirhugaða tónleika tenórsins
Bocelli: „Tónleikarnir verða sitjandi og hefur miðasala gengið
mjög vel.“ Sitjandi tónleikar?
Hvernig dettur einhverjum í hug
að skrifa svona vitleysu? Er það
kannski vegna þess að á sumum
popp-rokktónleikum
neyðast
gestir til að standa upp á endann?
Það ætti nú að vera auðvelt að
skilja að tónleikar sitja hvorki né
standa.

&YRIR BÎRNIN 3KILABOÈASKJËÈAN VAR
BYRJA Å ¶JËÈLEIKHÒSINU &YRIR SVANGA
MAGA ER SVO PÅTSUHLAÈBORÈIÈ ¹ 0IZZA
(UT ALLTAF OFARLEGA ¹ VINS¾LDALIST
ANUM
"ARINN +AFFIBARINN KLIKKAR ALDREI
0ASSAÈU ÖIG BARA ¹ LANGRI RÎÈ

(¹DEGISVERÈUR ¹ SUNNUDEGI
+VÎLDMATURINN 6ÅN OG SKEL HEFUR
F¾RT SIG UM SET OG ER NÒ NEÈAR ¹
,AUGAVEGINUM OG ER HLÕLEGUR OG KËSÅ
STAÈUR TIL AÈ HEFJA KVÎLDIÈ -¾LUM
MEÈ KR¾KLINGI OG FRÎNSKUM EÈA SEX
D¹SAMLEGUM OSTRUM TIL AÈ SKOLA
NIÈUR MEÈ KAMPAVÅNI

%INHVER p EITTHVERT
Á sömu blaðsíðu er ranglega farið
með óákv. fornafnið einhver, eða
réttara sagt hvorugkynsmyndina
eitthvað. Þar stendur: „Ólíkt
nútímamanninum sem bítur í sig
eitthvað áhugamál...“. Blaðamaður veit ekki að eitthvað er ævinlega sérstætt, en eitthvert er haft
hliðstætt. Hér á því að segja eitthvert áhugamál.

-¾LUM MEÈ AÈ BJËÈA STËRFJÎLSKYLD
UNNI Å MATARMIKLA MINESTRONE SÒPU
%INFALT HEITT OG ËTRÒLEGA GOTT

"ÅËFERÈIN ,IONS FOR THE ,AMBS
SEM ER FRUMSÕND UM HELGINA 3TËR
STJÎRNUR Å HVERJU HLUTVERKI

"RAGHENDA
Hafliði Magnússon sendir þessa
braghendu:

3ÕNINGIN ,ANDSLAG FYRIR HINA OG

Í Reykjavík er rifist um
hvað rífa eigi.
Götusvip ei glata megi,
glerhús spilli Laugavegi.

ÖESSA EFTIR 2ÎGNU 2ËBERTSDËTTUR Å
'ALLERÅ I ER SÕNING SEM ENGINN ¾TTI
AÈ L¹TA FRAM HJ¹ SÁR FARA 3VO ER KÅN
VERSKUM MENNINGARDÎGUM AÈ LJÒKA
Å 'ERÈARSAFNI OG ALLRA SÅÈUSTU FORVÎÈ
AÈ N¹ SÁR Å KÅNVERSKT HÎFUÈNUDD AÈ
LEIÈSÎGN LOKINNI

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

3KYNDIBITINN +JÒKLINGA SHAWARMA HJ¹
(ABIBI Å (AFNARSTR¾TI ER ALGJÎRT LOST¾TI
SÁRSTAKLEGA AÈ N¾TURLAGI
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Fóstbræður
á DVD
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Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón: Þá
sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON
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Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ
á númerið 1900!
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99 kr. smsið

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Ég þoli ekki þegar fyrirtæki eyða ómældum
fjárhæðum í að auglýsa eitthvað sem ég
skil hvorki upp né
niður í. Mér finnst að
auglýsingar eigi að segja
manni svo gott sem alla söguna. Maður á að vita hvað er verið
að auglýsa og nokkurn veginn
hvernig það virkar. Annaðhvort er
ég að verða heimskari eða auglýsendur gera í því að auglýsa eitthvað
sem er illskiljanlegt.
Bankarnir eru sérstaklega duglegir í þessu. Aukakrónur og Glitnispunktar? Það segir mér nákvæmlega ekki neitt að aukakrónur „komi
bara“ og að Glitnispunktar séu
„góðir“. Og hvað? Hvað á ég að gera

við þá vitneskju? Er til fólk sem sér
svona auglýsingar og drífur sig
beint í næsta útibú til þess að kynna
sér málið? Sest hjá gjaldkeranum
og segir upptjúnað af spenningi og
áhuga: „Ég sá auglýsinguna frá
ykkur í sjónvarpinu. Segðu mér
betur frá þessum punktum!“ Ég
þekki engan. Ég þekki heldur engan
sem fer á netið í þeim erindagjörðum að afla sér nánari upplýsinga
um þessi fyrirbæri.
Kolefnisjöfnun Kolviðar er svo
kapítuli út af fyrir sig. Mér er sagt
dag eftir dag í útvarpi, sjónvarpi og
blöðum að ég þurfi að kolefnisjafna
útblásturinn. Auglýsingarnar enda
á orðunum „kolvidur.is“. Svo situr
maður eftir – eitt stórt spurningarmerki. Í tilefni af þessum greina-

skrifum fór ég inn á heimasíðuna
sem er vel skiljanleg. Þar getur
maður reiknað út hversu mörgum
trjám maður þarf að planta til að
bæta fyrir útblástur bifreiðar sinnar í umferðinni eftir því hversu
mikið maður keyrir og hvaða bíltegund maður notar til þess að komast
á milli staða. Ekki bara það heldur
hvað það kostar mann að láta planta
trjánum. Svo stimplar maður inn
kreditkortanúmerið sitt og einhver
góður maður eða kona fer og gróðursetur svo maður geti keyrt um
með betri samvisku. Af hverju var
ekki bara hægt að segja það í auglýsingunni? Og hversu mörgum
trjám ætli hefði verið hægt að
planta fyrir fjárhæðina sem fór í
illskiljanlegar auglýsingar?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE /VERLI

*¹ 2 FYRIR 2OGER
3AGAN ¹ AÈ FJALLA UM
SJ¹LFAN MIG 5M VINI
MÅNA %KKERT ER MÁR
HEILAGT

2

TT ÖÒ
VINI

(AH ¶ÁR ¾TTI
EKKI AÈ FINNAST
ÖÒ ËHULTUR ÖAR
SEM ÖÒ SÎTRAR
BJËRINN ÖINN
¡G MUN AFHJÒPA
ÖIG ALGJÎRLEGA

.Ò
'ANGI
ÖÁR VEL
¡G HEFÈI
REYNDAR
NOTAÈ
KRAFTANA Å
*ËA

N 'ELGJAN

.EI NEI
3EGÈU
EITTHVAÈ
FYNDIÈ

.Ò SKAL ÁG KREISTA
ÖETTA GULA ÒT ÒR
EYRUNUM ÖÅNUM
"RAKAR Å
HAUSKÒPUNNI
¶AÈ ER EÈLILEGT

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

¶VÅ ELDRI SEM ÁG VERÈ ÖEIM
MUN VITRARI VERÈ ÁG

¶VÅ ELDRI SEM ÖIÈ VERÈIÈ ÖEIM
MUN MINNA VITIÈ ÖIÈ

!NDVARP ,ÅFIÈ ER FULLT AF SVONA
SKEMMTILEGHEITUM
%F ÖEIR FINNA UPP LYF GEGN
KYNÖROSKA KAUPI ÁG
HLUTABRÁF Å FYRIRT¾KINU

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

(VERSU VEL KANNAÈIR ÖÒ
ÖENNAN MEINDÕRAEYÈI

SMS
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DWHV'H

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

-J¹SI OG ,ALLI

2ËSIR ERU RAUÈAR
OG FJËLAN ER BL¹
6IÈ TENGDUMST BÎNDUM
UM LEIÈ OG ÁG ÖIG S¹
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6ALENTÅNUSARDAGUR %GON

N "ARNAL¹N
(¾ *ËNA ÁG ER SV¾FINGA
L¾KNIRINN ¶ARFTU AÈ F¹
EITTHVAÈ GEGN
.EI MÁR
VERKJUNUM
LÅÈUR ¹G¾T
LEGA NÒNA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

 ÖAÈ ER AÈ SEGJA 3KILGREINDU
EF ÖÒ SLEPPIR HLUST
b¹ EFTIRm
UNARPÅPUNNI MINNI

&LOTT ¶¹ KÅKI ÁG AFTUR
INN TIL ÖÅN ¹ EFTIR

!LLT Å LAGI

B:BDGN86B8DG9:G
EVcVhdc^X=98"H9&

KYNNINGARTILBOÐ
AGNARSMÁ EN ALVÖRU HÁSKERPU TÖKUVÉL
3CCD

AVCHD Nýja háskerpu myndkerfið með FULL HD
upplausn (1920x1080) á SD/SDHC minniskort.
3CCD 3 myndflögur fyrir bestu myndgæðin.
Advanced OIS titringsvörn og myndin verður skýrari.
LEICA DICOMAR linsa tryggir betri liti.
Vélin er hlaðin búnaði eins og 10x aðdráttarlinsu,
2,7" breiðtjaldsskjá, HDMI tengi og mörgu fleiru.

KAUPAUKI MEÐ HDCSD5
Vandað Sandisk 8GB SD kort að verðmæti
kr. 14.995 fylgir frítt með vélinni!

VERÐ

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

109.990

NÚ FÁANLEGT
HJÁ OKKUR!

FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹

HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

B>CC>HKORT
1971 - 2007

G6;I¡@?6K:GHAJCHÏ JBÖA6'HÏB>*+-.%.%www.sm.is

6AA6G<:GÁ>G

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
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Kiri á styrktartónleikum
Kl. 14
Barnabókahöfundarnir Bruce
McMillan og Gunnella hitta lesendur
sína og árita bækur í bókabúðinni
Iðu, Lækjargötu 2a, í dag frá kl. 1416. Þau Bruce og Gunnella gáfu
nýverið út bókina „Hvernig konurnar
stöðvuðu blásturinn“ en árið 2005
sendu þau frá sér bókina „Hænur eru
hermikrákur“. Sagan sú hlaut
fjölmargar viðurkenningar, meðal
annars frá New York Times.

MENNING FRETTABLADIDIS

3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¥SLANDS OG
FJ¹RFESTINGAFÁLAGIÈ &, 'ROUP
STANDA FYRIR STYRKTARTËNLEIKUM
FYRIR VERKEFNIÈ ,ÅFIÈ KALLAR 
DESEMBER Å (¹SKËLABÅËI MEÈ
+IRI 4E +ANAWA OG 'ARÈARI 4HËR
#ORTES ¶ETTA ER Å ANNAÈ SKIPTI
SEM 'ARÈAR OG +IRI 4E +ANAWA
SYNGJA SAMAN EN ÖAU SUNGU
SAMAN Å HAUST ¹ *ERSEY TIL AÈ AFLA
FJ¹R HANDA UNGU TËNLISTARFËLKI
,ÅFIÈ KALLAR ER SAMSTARFS
VERKEFNI FJ¹RFESTINGAFÁLAGSINS &,
'ROUP OG "5', BARNA OG UNGL
INGAGEÈDEILDAR ,ANDSPÅTALANS TIL
AÈ STYRKJA BR¹ÈAÖJËNUSTU "5',
SEM HLÒIR AÈ BÎRNUM ¹ ALDRINUM
  ¹RA SEM HAFA ORÈIÈ FYRIR
¹FALLI OG Å KJÎLFARIÈ MISST LÅFS
LÎNGUN &, 'ROUP HEFUR FR¹ ¹RINU

 VERIÈ AÈALSTYRKTARAÈILI VERK
EFNISINS OG BEINN FJ¹RSTUÈNINGUR
FÁLAGSINS ER AÈ MINNSTA KOSTI FIMM
MILLJËNIR KRËNA ¹ ¹RI Å FJÎGUR ¹R
&, 'ROUP ER JAFNFRAMT AÈAL
STYRKTARAÈILI 3INFËNÅUHLJËMSVEITAR
¥SLANDS !LLUR ¹GËÈI TËNLEIKANNA
RENNUR TIL VERKEFNISINS ,ÅFIÈ KALLAR
ÖVÅ &, 'ROUP STENDUR STRAUM AF
KOSTNAÈI VIÈ TËNLEIKAHALDIÈ -IÈA
SALAN HEFST M¹NUDAGINN  NËV
EMBER KL  ¹ WWWSINFONIAIS
WWWMIDIIS OG Å SÅMA  
-IÈAVERÈ ER  KR

 %KKI MISSA AF
3ÕNINGU ¹ ¾VAFORNUM
KÅNVERSKUM LISTMUNUM Å
'ERÈARSAFNI Å +ËPAVOGI EN
HENNI LÕKUR NÒ UM HELGINA
¥ TILEFNI AF SÕNINGARLOKUM
VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹ LEIÈ
SÎGN UM SÕNINGUNA Å DAG
OG ¹ MORGUN KL  ¹SAMT
ÖVÅ AÈ SÕNINGARGESTIR GETA
FENGIÈ AÈ REYNA KÅNVERSKT
HÎFUÈNUDD ¹ EIGIN SKINNI
'ERÈARSAFN ER OPIÈ ALLA
VIKUDAGA AÈRA EN M¹NU
DAGA FR¹ KL  

4«.,)34 +IRI 4E +ANAWA ER EIN VIRTASTA
SÎNGKONA Å HEIMI OG LEGGUR NÒ SITT TIL
AÈ STYRKJA "5', ¹SAMT &, GRÒPPUNNI

&JÎLMIÈLARNIR OG ËBRAGÈIÈ
Söngleikurinn Hér og nú!
verður frumsýndur á Litla
sviði Borgarleikhússins
annað kvöld. Söngleikurinn er samstarfsverkefni
Borgarleikhússins og leikhópsins Sokkabandsins.
Leikkonurnar Elma Lísa Gunnarsdóttir og Arndís Hrönn Egilsdóttir eru stofnendur Sokkabandsins. Hópurinn hefur það að
markmiði að stuðla að nýsköpun í
íslensku leikhúsi og þróa nýjar
vinnuaðferðir. Hópurinn hefur
staðið að nokkrum sýningum sem
hafa vakið mikla athygli undanfarin ár, til að mynda Mindcamp í
Hafnarfjarðarleikhúsinu og Ritskoðarann í Sjóminjasafninu.
Leikstjóri sýningarinnar Hér og
nú! er Jón Páll Eyjólfsson.
Innblásturinn að Hér og nú! er
sóttur í heim glanstímarita,
bloggsíðna og annarra fjölmiðla
sem hafa það að leiðarljósi að
skemmta okkur Íslendingum með
lífsreynslusögum og fréttum af
fræga fólkinu.
Arndís segir sýninguna hafa
átt sér nokkurn aðdraganda. „Við
fengum styrk frá Leiklistarráði
til að setja þetta verk upp og
fengum í kjölfarið í lið með okkur
þetta frábæra fólk sem kemur að
sýningunni, en við höfðum unnið

&2 &).'5  (¡2 /' .²

með þeim flestum áður í fyrri
uppsetningum
Sokkabandsins.
Þetta er búin að vera heilmikil
vinna; við sóttum um styrkinn í
fyrra og byrjuðum í vor að vinna
heimildarvinnu með því að
sökkva okkur niður í slúðurblöð
og aðra íslenska fjölmiðla.“
Heimildavinnan var skemmtilegt ferli en líka erfitt að mörgu
leyti. „Vinur okkar lýsti þessu
vinnuferli mjög vel um daginn
þegar hann sagði að það væri
eins og við værum búnar að borða
ruslfæði í öll mál í tvo mánuði.

Það er ofboðslega mikill skítur
og drulla sem maður þarf að vaða
í gegnum þegar maður sekkur
sér í þennan heim. Maður verður
stundum svolítið sorgmæddur og
fær óbragð í munninn þegar
maður fer svona á kaf í slúðurmenninguna,“ segir Elma Lísa.
Það hefur vart farið fram hjá
nokkrum manni að framboð fjölmiðlaefnis og þá sérstaklega
afþreyingarefnis hefur aukist
gríðarlega á fáum árum. Sokkabandið langaði til þess að spegla
þessa þróun í verkinu og velta

fyrir sér hvaða áhrif hún hefur á
samtímann.
„Það kom okkur svolítið á óvart
þegar við byrjuðum að vinna
þetta að í þessum fjölmiðlaheimi
er allt sett í sömu hítina; krabbameinssjúklingurinn og Séð og
heyrt-stúlkan eru sett fram á
sama hátt. Það er sama hversu
alvarlegt eða léttvægt umfjöllunarefnið er, allt fær sams konar
umfjöllun í æsifréttastíl. Við
þurfum öll að fá útrás fyrir vanlíðan okkar og deila tilfinningum
með öðrum, en það er nýjung að

fólk geti borið líf sitt á borð fyrir
alþjóð. Okkur langaði til að velta
fyrir okkur hvað fólk fær út úr
því að viðra líf sitt í fjölmiðlum
og hvað við hin fáum út úr því að
lesa um það,“ segir Arndís.
Leikritið er þó ekki einhliða
gagnrýni á fjölmiðlaheiminn.
Elma segir Sokkabandið ekki
vera að setja sig í predikunarstellingar í verkinu. „Við erum þó
ekki að setja okkur á neinn stall
eða að dæma fólk sem kemur
fram í þessum miðlum. En að
sjálfsögðu finnst okkur eitthvað
íhugunarvert við fjölmiðla í dag,
annars værum við varla að setja
upp verk um þetta efni.“
Fyrirhugaðar eru sex sýningar
á verkinu fyrir áramót og verður
hver þeirra einstök þar sem nýr
leynigestur kemur fram á hverri
sýningu. Áhorfendur eru hvattir
til að taka með sér myndavél í
leikhúsið og reyna að ná myndum
af atburðunum sem eiga sér stað
á sviðinu. „Yfirleitt er bannað að
hafa með sér myndavél í leikhúsið, en á þessari sýningu hvetjum
við til þess. Við erum svolítið að
vísa í það að blöðin hafa sum
boðið fólki greiðslur fyrir myndir sem það nær af fræga fólkinu,
til dæmis þegar það er í sundi.
Hver sýning er því mikið ævintýri þar sem allt getur gerst,“
segir Elma að lokum.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Íslensk menning í útrás
Tvisvar á ári er úthlutað úr Menningarsjóði Egils Skallagrímssonar, en sjóður sá
hefur það að markmiði að styrkja uppgang
íslenskrar menningar og listar í Bretlandi.
Sendiráð Íslands í London er í forsvari fyrir sjóðnum.
Sr. Sigurður Arnarson, prestur íslenska safnaðarins í
London, er ritari sjóðsins. „Menningarsjóður Egils
Skallagrímssonar var stofnaður árið 1997 með það að
markmiði að styðja við framgang íslenskrar menningar á breskri grund. Á þessum ellefu árum hefur
sjóðurinn veitt um 100.000 pund til um 70 verkefna.“
Styrktaraðilar að sjóðnum eru íslensk fyrirtæki sem
eru með starfsemi í Bretlandi. „Ég hóf að vinna við
sjóðinn árið 2002. Á þessum fimm árum sem liðin eru
síðan hefur fjöldi þeirra fyrirtækja sem styrkja
sjóðinn aukist talsvert, og segir það sína sögu um
uppgang íslensks viðskiptalífs í Bretlandi. Okkar
reynsla er sú að fyrirtæki eru yfirleitt boðin og búin til
að leggja sjóðnum lið, enda útrás íslenskrar menningar verðugt verkefni,“ segir Sigurður.
Mikil hefð er fyrir styrkveitingastarfsemi sem
þessari í Bretlandi. „Bretar eru afar meðvitaðir um
nauðsyn styrkveitinga til málefna sem ekki eru alltaf
arðbær en eru þó mikilvæg og fellur menningarstarfsemi í þann flokk. Lagaumhverfið hér er því afar
hagstætt fyrir sjóði sem þennan. Hér þarf til að mynda
ekki að greiða neina skatta af sjóðum sem þessum sem
gerir okkur kleift að reka hann án mikils tilkostnaðar
og að veita myndarlegri styrki en ella.“
Úthlutað er úr sjóðnum tvisvar á ári og rennur
umsóknarfrestur út 1. maí og 1. nóvember hvert ár.
Sigurður segir sjóðnum berast fjöldinn allur af
umsóknum á ári hverju en að því miður þurfi alltaf að
hafna einhverjum þeirra. Starfsemi sjóðsins hefur
vakið nokkra athygli hjá íslenskum sendiráðum í
öðrum löndum. „Við höfum orðið vör við þó nokkurn
áhuga annarra íslenskra sendiráða á að starfrækja
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3ÕNINGIN 2ËMEË
OG *ÒLÅA ER ¹
MEÈAL ÖEIRRA
VERKEFNA SEM HAFA
HLOTIÈ STYRK ÒR
-ENNINGARSJËÈI %GILS
3KALLAGRÅMSSONAR
6IÈ SÅÈUSTU
ÒTHLUTUN FENGU
MEÈAL ANNARRA
(ILDUR 'UÈNA
DËTTIR OG
HLJËMSVEITIN
3)'. STYRKI ÒR
SJËÈNUM

svipaða sjóði í sínum löndum. Við höfum þannig fengið
fyrirspurnir frá þeim um rekstur sjóðsins og annað
slíkt. En það er ekki gefið að það sé alls staðar jafn
hagstætt að reka svona sjóð eins og hér í Bretlandi og
því má segja að íslensk menning eigi sérlega góða
möguleika á því að ryðja sér til rúms hér,“ segir
Sigurður að lokum.
VIGDIS FRETTABLADIDIS
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Stríð um Stríð og frið Naflinn á blaðamanni
sögunnar sem kom
Þrátt fyrir að liðin
út á bók í Rússlandi
séu næstum 140 ár
árið 2000, en sú
frá því að skáldsaghefur að geyma sögan Stríð og friður
una eins og hún birteftir Leo Tolstoj kom
ist í þrennu lagi í
fyrst út í bókarformi
rússnesku tímariti
ríkir ekki friður um
árin 1965 og 1866.
hana, því um þessar
Þremur árum síðar
mundir geisar stríð
var hún svo fyrst
vestur í Bandaríkjgefin út á bók, en þá
unum
bókaútgefhafði Tolstoj lengt
enda í millum um
hana talsvert og
verkið.
bætt fjölda persóna
Þannig er málum
og atburða við.
háttað að nú á haustÞýðendur
þessmánuðum komu út 2)4(®&5.$52).. ,%/
arra verka og útgáftvær nýjar enskar 4/,34/9 (ATRAMMUR
þýðingar sögunnar. BARDAGI ÒTGEFENDA STENDUR ur þeirra eru nú í
beinni samkeppni
Önnur þeirra, þýdd NÒ VEGNA SÎGU HANS 3TRÅÈ
um hylli bandaaf hjónunum Richard OG FRIÈUR
rískra lesenda og
Pevear og Larissu
því hafa ófrægingarherferðir
Volokhonsky, er rúmar tólf
farið af stað þar sem hvert tækihundruð blaðsíður. Þýðingin sú
færi er nýtt til þess að draga í
er trú og trygg upphaflegri bókefa ágæti þýðingu hinna. En
arútgáfu sögunnar og inniheldvelta má upp spurningunni
ur því rúmlega 500 persónur og
hvort hér séu ekki í raun á ferð
fjöldann allan af útúrdúrum og
tvær ólíkar sögur og því gæti
vangaveltum höfundar.
verið vel þess virði fyrir áhugaHin þýðingin er stutt í samanmenn um bókmenntir að kynna
burði, eða rúmar átta hundruð
sér þær báðar.
blaðsíður að lengd. Þýðandi
hennar, Bretinn Andrew BromVIGDIS FRETTABLADIDIS
field, byggir verk sitt á útgáfu
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Einar blaðamaður er að verða
lesendum sínum nokkuð kunnur,
enda hér á ferðinni fimmta bók
höfundar um þennan unga mann
sem sífellt flækir sig í glæpamál
samfara því að segja frá þeim í
,,Síðdegisblaðinu“. Einar er því
orðinn nokkuð þekkt stærð í
glæpasöguheiminum á Íslandi.
Hann er dæmi um andhetju sem
ekki er óalgeng í glæpasögum, í
sjálfu sér algjörlega óspennandi
týpa.
Death of a Clown, slagari frá
Kinks, er kveikjan að titli bókarinnar og slagarinn sjálfur rauður
þráður í gegnum hana. Hjá Kinks
er það sagnamaðurinn sem liggur dauður á gólfinu, enda engin
þörf fyrir þjóðsögur meir. Árni
notar þekkta þjóðsögu um útburð,
,,Móðir mín í kví, kví“ sem tilvísun til tilfinninga mæðra sem
aldrei verða mæður, vegna fóstureyðingar eða annarra ástæðna
sem leiða til þess að fóstur verður ekki að barni í fangi móður
sinnar.
Bókin hefst með bréfi sem lesandinn fær ekki að vita hver
skrifaði fyrr en seinna. Í bréfinu
er sagan um móður mína í kví,
kví, en að sögunni lokinni veltir
bréfritari fyrir sér fram og aftur
hver barnaði konuna og lýkur
þeim vangaveltum með hrottalegri lýsingu á hópnauðgun.
Lesandanum er þá strax ljóst að
líklega verði um slíkan glæp að
ræða í þessari glæpasögu. Sagan
verður hins vegar ekki glæpasaga fyrr en langt er liðið á
bókina. Hún er mun nær
því að vera samtímasaga
um miðaldra blaðamann
sem þó er ekki nema 37
ára. Sagan er vel á veg
komin þegar loksins
finnst lík. Eftir það

hefst atburðarás sem er ákaflega
hæg og á lítið skylt við spennusögu sem heldur lesandanum við
efnið.
Allar persónur Árna eru heldur
heilsteyptar og lausar við klisjur,
en þær eru líka lausar við að vera
spennandi til viðkynningar. Einar
hefur átt í vandræðum með vín í
fyrri bókum Árna. Nú er hann
laus við það böl og fer meðal annars inn á meðferðarstofnun. Í
bókinni er með hreinskilnum
hætti fjallað um það að eiga í baráttu við brennivínið og mörgum
spurningum svarað um það
hvernig það er að fara í meðferð.
Bæði hvað fram fer í áfengismeðferð og minnt á að öll erum
við jöfn þegar vanda ber að höndum.
Smám saman verður flétta glæpasögunnar snúnari, fleiri og fleiri
eru bendlaðir við málið en fáir fá
stöðu grunaðra í hugum lesenda.
Sagan gerist í samtímanum á
Íslandi, á því er ekki nokkur vafi,
persónurnar eru margar hverjar
orðljótar
sem
mögulega
er
hluti af þeirri
samfélagsádeilu sem
hér er á
ferðinni.
Árni er

"«+-%..4)2
$AUÈI TRÒÈSINS EFTIR RNA ¶ËR
ARINSSON
*06 ÒTG¹FA
((
¶OKKALEG GL¾PASAGA ÖAR SEM NAFLA
SKOÈUN SÎGUMANNS VERÈUR SPENNUNNI
YFIRSTERKARI

óhræddur við að varpa upp
skuggahliðum sem óneitanlega
hljóta að birtast þegar Ísland er
kynnt fyrir heimsbyggðinni sem
staðurinn til þess að vaka næturlangt og kynnast fögrum og
lauslátum konum. Hann nýtir sér
fréttir og atburði úr samfélaginu
máli sínu til stuðnings og heldur
lesandanum þannig við raunveruleika efnisins og þann óhugnað
sem því fylgir. Dauði trúðsins er
glæpasaga úr samtímanum. Samtíminn fær þó meira pláss en
glæpurinn sem dregur úr mátti
spennusögunnar.
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INSSON BLAÈAMAÈUR OG
GL¾PASAGNAHÎFUNDUR
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Í óravíddum hugarflugsins
Mánudagsblús
Rithöfundurinn Iðunn Steinsdóttir hefur skrifað fjölmargar bækur
fyrir börn og unglinga auk skáldsögu sem ætluð er fullorðnum.
Hún hefur komið víða við í sínum
ritstörfum, meðal annars hefur
hún sinnt handritaskrifum bæði
fyrir leikhús og sjónvarp og skrifað kennsluefni fyrir grunnskóla.
Nýjasta bók hennar, Mánudagur
– Bara einu sinni í viku, fjallar
um hóp af ungum og uppátækjasömum krökkum í áttunda bekk.
Aðalpersónur bókarinnar eru
Unnur, Fannar og Ingvi – ólíkir
krakkar sem eiga óvænta samleið
einn afdrifaríkan skólavetur.
Þetta er sumpart mjög hefðbundin unglingabók þar sem ákveðin
stef eru til staðar – vinátta, kynþroski, einelti og stríðni koma við
sögu ásamt pælingum um samskipti kynjanna og kynslóðabil.
Mér er nær að halda að þessi
saga hafi átt að verða mynduð
fremur en lesin. Uppsetning
hennar, samtöl og lýsingar virka í
þeim anda – setningar eru stuttar,
lýsingar fáar og persónusköpunin
nokkuð óskýr.
Þetta er heilmikill hópur sem
kemur við sögu en fæstar þeirra
fá nokkurt bakland. Aðkoman er
oft brött í þessari viðburðaríku
sögu sem spannar einn vetur í lífi
krakkanna og það er skjótt skipt
milli „sena“, stundum svo ört að
ég var alls ekki viss hvar krakkarnir voru staddir né hvað klukkan sló.
Það er heilmikill boðskapur í
þessari bók – jafnvel óþarflega
mikill. Að mínu mati er það vel að
vilja beina ungum lesendum inn á
réttar brautir en kakódrykkja og
bænir þykja mér ekki til þess
fallnar og það rýrir trúverðugleika sögunnar. Bókin fellur líkt
og milli þilja því viðfangsefni
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hennar er mjög dramatískt og
grafalvarlegt en afgreiðslan einföld og á köflum barnaleg, til
dæmis eftirmálar líkamsárásarinnar sem Fannar verður fyrir og
eineltismálið sem upp kemur í
skólanum.
Mögulega hefði sagan orðið
skýrari ef aðalpersónan hefði
verið ein en ekki þrjár. Krakkarnir búa við mismunandi aðstæður
sem leggja grunn að býsna spennandi sögusviði; Unnur á foreldra
sem vinna mikið en á ömmu, afa
og langömmu í næsta húsi sem
elda og annast systkinahópinn
hennar, Fannar á ólánsama og
veika móður með fortíð og Ingvar
er nýi strákurinn í bekknum sem
pönkast er á af einhverjum óskilgreindum ástæðum. Þau eru öll
hetjur á sinn hátt en öðlast litla
rödd í sjálfri sögunni – það er líkt
og við fylgjumst bara með þeim
úr fjarlægð. +RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Skáldið yrkir af mikilli kappgirni í
anda frum-módernismans (sem
var mótsvar við harmagráti
(ný)rómantíkurinnar) þar sem
einstaklingnum er vikið til hliðar
og persóna ljóðmælandans er nánast hlutlaus áhorfandi (undantekningar þó nokkrar, sbr. síðustu 4
ljóðin). Ljóðin eru enda tilvistarleg, fjalla um ábyrgð mannsins á
eigin velferð og val hans á lífsgildum, ábyrgð hans gagnvart samfélagi sínu og jörð. Bestu sprettir
bókarinnar eru fersk og sjálfstæð
átök við markverðar hugmyndir,
og ljóðasmíðin er víða prýðileg
(t.d. 15-16, 28, 35 og „tilraunirnar“
bls. 30-32). Ágallinn er náskyldur;
mynd- og táknmál sem ætlar sér
um of, óþroskuð rödd sem á stundum þekkir ekki takmörk sín og
verður þá ansi víðmælt fyrir vikið
(t.d. 10-13 og hér og þar).
Skáldið fléttar saman þrjú meginstef – sem við skulum nefna (1)
andi/efni, (2) einangrun/nánd og
(3) samryskja. Fyrsta stefið er
fyrirferðarmest en átak skáldsins
þar ófrumlegast. Síðari stefin tvö
eru hins vegar giska athyglisverð
og hræra eftirtekt lesandans. Sýn
skáldsins er þar víða djúp og tökin
fersk þótt braga vefjist þar tunga
um tönn inn á milli.
Í fyrsta stefinu er áberandi
vandlæting, skáldið stillir þar upp
andstæðum ólíkra gilda; andi gegn
efni, fortíð gegn nútíð, „rómantíker“ gegn „uppa“, skáldskapur
gegn tísku, náttúra gegn borg,

andríki gegn (stór)iðju, hóf gegn
græðgi, mýkt gegn valdi, orð gegn
æði – og tvær markverðustu andstæðurnar; falin eilífð gegn forgengileika tímans (samruni =
ódauðleiki, sbr. þriðja stef) og
tónn gegn sundrungu; hljóðið í
skáldskap náttúrunnar sem ábending og viðvörun (tónn/hljóð t.d. 20,
22-23, 30, 54-55, frískar hugmyndir).
Annað stefið snýst um einangrun,
nálgun og nánd; ótta mannsins við
eigin ástríðu, hræðslu hans (og
vanmátt) við að „stinga lyklinum í
skráargat eigin andlits“ – sbr.
Borg bls. 15-16 og „lykilljóð“ þess
bls. 51-52 (og 49-50). „Ekki snerta
mig!“ (19), „Láttu mig í friði“ (32)
segja varnarraddir ljóðsins, tímgun tilfinninga er þeim forboðin ...
má ég nálgast þig, má ég kafa
undir? spyr mælandinn; „svarið er
hurðaskellur, lokað fyrir hjartaopin, og flæðið staðnar, í óravíddum
hugarflugsins“ (30). Einangrun er
því andsköp, „bergmál einbúans“
(50) er þögn, stöðnun sem einungis taktföst hreyfing við tóna náttúrunnar fær fært úr stað með
umbreytingu og samruna; „gufa
ummyndast í kúlu“ sem „kynkraftur“ breytir í „veru“ sem færist „nær, nær, nær“ (36) og krefur
manninn um afstöðu og ábyrgð,
krefur hann um sitt annað hálf.
Og þá hefur annað stefið runnið
saman við það þriðja, samryskjuna – og brúað „gapið“ (sbr. 25 og
bókarheiti). Samryskja er sam-

"«+-%..4)2
'¹RUNGAGAP
%MIL (JÎRVAR 0EDERSEN
.YKUR
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.IÈURSTAÈA «ÖROSKUÈ RÎDD SK¹LDLEG
SÕN

bland (e. fusion, sbr. kápa),
bræðsla, ummyndun og umbreyting = samruni og ný verund; forsenda sköpunar og ódauðleika,
andsvar einangrunar, ringulreiðar
og fánýtis; undankomuleið frá
öngþveiti og tómi – formbreyting,
tímgun; maður og jörð í eina sæng,
eina kúlu, eina veru (22-23, 33, 35,
54-55) Eilíf sæla? Ekki svo einfalt:
Samryskja getur nefnilega líka
verið „kímera“ (43); samruni
óskyldra efna og þátta, blanda
sem ekki blandast, óskapnaður,
heilaspuni, fjarstæða, „skáldastökk“? (58). Niðurstaða? Platónsk. Maðurinn á sér annað hálf
(eðli, jafnvel frummynd) sem
hann hefur glatað. Lausnin felst í
því að „opna“ gáttir hjarta og sálar
og sameinast því sem hann hefur
týnt (55) – í tónaflóði „lostafullrar
einingar sannleika og syndar“(33).
Skáldleg sýn, mikið hugarflug,
áflog við Braga. Skáld í leit að
rödd. Skáld sem sér lengra en nef
þess nær.
3IGURÈUR (RËARSSON

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Gamalt góss
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Á morgun býður Þjóðminjasafn
Íslands fólki að koma með forngripi eða gamla muni í skoðun og
greiningu. Víða á heimilum fyrirfinnast gripir frá eldri tíð, en fljótt
fennir yfir slóðina og eigendur
vita fátt um gripina, til hvers voru
þeir notaðir, hvað eru þeir gamlir?
Þetta geta verið útskornir munir,
skart eða hvaðeina það sem gamalt virðist vera. Gripirnir þurfa
alls ekki að vera frá miðöldum til
að teljast gamlir og má í því samhengi benda á að grunnsýning
Þjóðminjasafnsins spannar öll
1200 árin í sögu Íslands byggðar,
frá landnámstíma til 20. aldar.
Þannig eru margar nýjungar síðustu áratuga nú orðnar „gamlar“
eða „fornlegar“. Fyrir mörgum

eldri muni hér á landi
árum var gerð
vanþróaður
þótt
gangskör að því
erlendis séu viðskipti
með
dönskum
með fornmuni mikil
sérfræðingi að
og söfnun eldri muna
greina silfur í
tómstundagaman
einkaeign
og
fyrir marga. Eigendkom þá margt
ur taka gripina með
fróðlegt í ljós.
sér aftur að lokinni
Sérfræðingskoðun og verða þá
ar Þjóðminjasafnsins verða ¶*«¨-).*!2 (LUTI AF GJÎF 3VÅA FYRR ¹ nokkru fróðari.
Þetta er einstakt
á staðnum milli ÖESSU ¹RI TIL ¶JËÈMINJASAFNSINS 6ÅÈA
tækifæri sem er um
klukkan 14 og LEYNAST ELDRI MUNIR Å EINKAEIGN
að gera að nýta sér.
16 og munu taka
Að þessu sinni gefst kostur á að
vel á móti öllum. Tekið skal fram
koma með alls konar gripi til
að einungis verður reynt að greina
greiningar. Mælist þessi þjónusta
muni með tilliti til aldurs, efnis,
vel fyrir hyggst Þjóðminjasafnið
uppruna o.s.frv. en starfsmenn
efna til fleiri greiningardaga á
safna meta ekki verðgildi gamalla
næsta ári.
gripa enda eftirmarkaður með
PBB
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Í byrjun mánaðarins
opnuðu tvær einkasýningar
í START ART listamannahúsi á Laugavegi 12b.
Inga Rósa Loftsdóttir
sýnir í Forsal ljósmyndaröð
sem hún nefnir „Ársskammtur af blómum“.
Ljósmyndirnar, sem eru
nærmyndir af íslenskum
blómum, eru teknar á einu
ári, frá júní 2006 til júní
¥36%2+ %ITT AF VERKUM !LISTAIRS -ACINTYRE ¹ SÕN
2007. Inga Rósa heillaðist
af fegurð blóma í nærmynd INGUNNI Å 3TART!RT
og ákvað því að búa til
ljósmyndasyrpu með öllum þeim blómum sem fyrir augu hennar bar í
heilt ár. Á Loftinu sýnir Alistair Macintyre þrjú stór verk sem hann
nefnir „Schiehallion“. Verkin eru unnin í framhaldi af fyrri einkasýningum listamannsins í Gallerí Turpentine og á Kjarvalsstöðum.
Eins og í fyrri verkum vinnur Alistair með náttúruöflunum og lætur
þau taka þátt í að skapa einstök listaverk í ferðalagi um tímann með
þeim efnahvörfum og umskiptum sem eiga sér stað á slíku ferðalagi.
Verkin eru unnin á þykkan pappír og vega salt milli þess að teljast tvíeða þrívíð.
START ART er opið virka daga frá kl. 10-17 og laugardaga frá kl. 11–
16. Sýningarnar standa báðar yfir til 28. nóvember.
VÖ
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Með fyrirvara um prentvillur,myndbrengl og uppseldar vörur.
Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum.

Hver sería

3KEIFAN s +RINGLAN s 3MÉRALIND s 'RAFARVOGUR s (AFNARFJÚR¡UR s 3ELFOSS s ·SAFJÚR¡UR s !KRANES s %GILSSTA¡IR s !KUREYRI s 2EYKJANESBR



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

 %,$2) +/.52 +9.¶/++!&9,,34!2

SKEMMTILEGA bRETROm
SNYRTIBUDDU FR¹ !NYA
(INDMARCH F¾ST Å
¶REMUR H¾ÈUM ,AUGA
VEGI

&YRRVERANDI FYRIRS¾T
AN #ATHERINE "AILEY
EIGINKONA LJËSMYNDARANS
$AVIDS "AILEY SITUR FYRIR
Å NÕRRI AUGLÕSINGAHERFERÈ
FYRIR N¾RFATALÅNU !GENT
0ROVOCATEUR "AILEY ER
 ¹RA OG ER EINSTAKLEGA
GL¾SILEG ¹ MYNDUNUM
OG SEGIR b ¡G ER STOLT AF
VEXTINU ¡G ER ¹N¾GÈARI
MEÈ LÅKAMA MINN NÒNA
EN ÖEGAR ÁG VAR TVÅTUGm

GULLFALLEGA bSVANAm
PEYSU FR¹ ,IBORIUS
,AUGAVEGI

/++52
,!.'!2 ¥
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AFSKAPLEGA SVALA 0URPLE
(ALF #AB STRIGASKË FR¹
"ELLEVILLE ,AUGAVEGI

UTLIT FRETTABLADIDIS
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!NNA -ARGRÁT "JÎRNSSON

$¹SAMLEGUR GAM
ALDAGS GLAMÒR
FR¹ !LEXANDER
-C1UEEN

3%8¥ &ÎLGR¹R KJËLL

FR¹ .INU 2ICCI OG
SVARTUR OG BLEIKUR
KIMONO FR¹ !LEX
ANDER -C1UEEN

Berir bossar í garðinum
Fólk er eins misjafnt og það er margt og það er líka eins gott. Það
frumlegasta sem á mínar fjörur hefur rekið varðandi klæðaburð eða
lífsstefnu átti sér stað um dálítið skrautlega helgi á unglingsárum
mínum. Ég var í sumarfríi í Bretlandi og vinur minn hafði boðið mér og
nokkrum hressum krökkum að dvelja um helgi á sveitasetri foreldra
sinna í um tveggja tíma fjarlægð frá Lundúnum. Ég og vinkona mín
tókum lest og vorum svo sóttar á stöðina og keyrðum í sólskini gegnum
dásamlega græn engi og fallega skóga. Á leiðarenda var stórt og
stæðilegt gamalt hús umkringt endalausum görðum í blóma. Þegar við
hringdum dyrabjöllunni fékk ég hins vegar mesta áfall minna sautján
ára. Til dyra kom vingjarnlegur miðaldra maður sem hélt á garðkönnu og
var í strigaskóm. Já, ekki misskilja. Hann var EINGÖNGU með garðkönnu og í strigaskóm og með bros á vör. Utan þess var hann allsnakinn.
Ég er frekar diplómatísk týpa og reyndi eftir mesta
megni að má sjokkið af andliti mínu og setja upp
pókerfeisið og reyna að kynna mig með kurteisasta móti
en vissi hreinlega ekki hvert ég átti að horfa. Þegar við
gengum inn hnippti vinur minn í mig og hvíslaði, „Æ,
sorrí, ég gleymdi að segja þér að foreldrar mínir eru
nektarsinnar.“ Svo var það ekki útskýrt neitt frekar og ég
þurfti bara að ganga í humátt á eftir dálítið gömlum
nöktum bossa inni í eldhús og vera boðið upp á te eins og
ekkert væri eðlilegra. Stundarkorni síðar opnuðust
eldhúsdyrnar sem lágu að garðinum og þar geystist inn
afar brosmild kona með garðyrkjuhanska og í vaðstígvélum.
Og engu öðru. Það er einstaklega furðuleg reynsla að reyna
að eiga kurteislegar samræður við foreldra vina þinna þegar
þeir sitja allsnaktir í eldhúsinu en ég held að mér hafi tekist
ágætlega upp. Um kvöldið mætti fullt af unglingum til
grillveislu og þá bauð húsfreyjan upp á kampavín og eiginmaðurinn grillaði dýrindis mat ofan í liðið.Ég get hiklaust sagt
að ég dáðist að þeim fyrir hversu laus við alla spéhræðslu þau
voru og dáðist enn meir að hinum sautján ára syni þeirra,
sem lét þetta ekkert á sig fá. Honum fundust foreldrar
sínir bara dálítið sérvitrir .

%8«4¥3+ 36%&.(%2"%2')334%-.).'

(ÎNNUÈIR S¾KJA
INNBL¹STUR TIL
UNDIRFATNAÈAR

Næturklæði ýmiss konar og „boudoir“-stemning ríkti hjá mörgum
hönnuðum fyrir tískusýningarnar í vor. Breski hönnuðurinn
Alexander McQueen sýndi guðdómlega línu sem var innblásin af
tískudrottningunni Isabellu Blow sem lést fyrr á árinu. Kimonosloppar og gamaldags blúndukjólar ásamt fögrum herðapúðum og
níðþröngum mittislínum minntu á kvikmyndir frá um 1930. Viktor
og Rolf, Nina Ricci og Christian Dior sýndu einnig silki og
blúndur og stemningin varð eins konar miðnæturfantasía
sem gengur líka alveg upp í glæsileg kokteilboð. Það væri
nú skemmtileg tilbreyting að sjá kimono-kjóla á Eddunni í
stað smekklausra kerlingarkjóla...
AMB
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SMSR
LEIKU

IÐ
SENDU SMS JA WFF Á NÚMER
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Vinningar eru Bíómiðar fyrir

tvo, DVD myndir, varningur

tengdur myndinni og margt

fleira!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

3¾TAR BLÒNDUR
HJ¹ 6IKT
OR2OLF
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N 0RËFAÈU AÈ LEITA Å BÒÈUM SEM
SELJA NOTUÈ FÎT AÈ FALLEGUM UND
IRKJËLUM ÒR SILKI SEM GETA LÅKA
GENGIÈ SEM KVÎLDKJËLAR

N %KTA JAPANSKIR KIMONO SLOPP
AR ÒR SILKI ERU FR¹B¾R KVÎLD
KL¾ÈNAÈUR .OTAÈU Ö¹ VIÈ SVART
AR SOKKABUXUR OG SÅÈBUXUR

N %KKI VERA OF ¹BERANDI SEXÅ

N 3VÎRT BLÒNDA KEMUR STERKT INN

¶ETTA ER EKKI LÒKK SEM ¹ AÈ NOTA
MEÈ bPUSH UPm BRJËSTAHÎLDUM
EÈA MIKILLI NEKT

Å VETUR OG NÒ ER UM AÈ GERA AÈ
DRAGA HANA FRAM Å BLAND VIÈ SILKI
FLAUEL OG SATÅN
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Konur hafa meiri húmor en karlar

 $2!5-!2 6)#4/2)5

Þorgrímur Þráinsson stendur í ströngu
við að fræða landsmenn um samskipti
kynjanna á skemmtikvöldum um
land allt í kjölfarið á útgáfu bókar
hans, Hvernig gerirðu konuna þína
hamingjusama? Hann hefur komið
fram á kvennakvöldum og karlakvöldum og heimsótt blandaða hópa og
kveðst hafa orðið var við mikinn mun á
kynjunum í umræðum um samlíf og
kynlíf.
„Ég held að konur hafi mun meiri
húmor fyrir þessari bók en karlmenn.
Ég les ekki það sama fyrir karla- og
kvennahópa, ég er búinn að finna út
hvað virkar á hvorn hóp fyrir sig,“ segir
Þorgrímur, og tínir til dæmi. „Konur
hlæja til dæmis alltaf rosalega mikið
þegar ég spyr hver munurinn sé á gbletti og golfkúlu. Svarið er að karl-

¶EGAR 6ICTORIA "ECKHAM HÁT ENNÖ¹ 6ICTORIA
!DAMS HAFÈI HÒN ¹KVEÈNAR SKOÈANIR ¹
ÖVÅ HVERJU HINN FULLKOMNI MAÈUR ÖYRFTI AÈ
BÒA YFIR b-ÁR LÅKAR VIÈ MANN SEM GETUR
VERIÈ ALVÎRU VINUR HEFUR GOTT SKOPSKYN ¹
FLOTTA SKË OG ALMENNILEGT GULLKORT m SAGÈI
HÒN Ö¹ OG ¾TTI ÖVÅ AÈ VERA ¹N¾GÈ MEÈ
$AVID SINN "ECKHAM SEM UPPFYLLIR Å ÖAÈ
MINNSTA EITT SKILYRÈI

FOLK FRETTABLADIDIS

Vill stöðva
verkfallið

+6%..!+6®,$ ¥ ",«-!6!,) ¶ORGRÅMUR ¶R¹INS
SON FERÈAST SKEMMTIKVÎLDA ¹ MILLI OG R¾ÈIR UM
SAMSKIPTI KYNJANNA
&2¡44!",!¨)¨"2).+

3TJÎRNURNAR STYÈJA HANDRITSHÎFUNDA

Vöðvabúntið
Arnold Schwarzenegger,
ríkisstjóri
Kaliforníu, vill
gera allt sem í
sínu valdi
stendur til að
binda endi á
!2./,$
verkfall hand3#(7!2:%.
ritshöfunda í
%''%2
Hollywood.
„Það er mjög
mikilvægt að komast að samkomulagi sem fyrst vegna þess að
þetta hefur gríðarlega mikil
efnahagsleg áhrif á ríkið okkar,“
sagði leikarinn fyrrverandi.
Verkfallið, sem hófst síðastliðinn
mánudag, er fyrsta verkfall
handritshöfunda í Hollywood
síðan 1988. Hefur tökum á þáttum
á borð við Aðþrengdar eiginkonur
og 24 verið frestað þess vegna.
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Fékk þrjár
tilnefningar
Hasarmyndin
The Bourne
Ultimatum
hefur verið
tilnefnd til
þrennra
People´s
-!44 $!-/.
Choiceverðlauna, sem verða afhent í 34.
sinn í Los Angeles 8. janúar. Er
hún tilnefnd sem besta myndin og
besta hasarmyndin auk þess sem
Bourne-serían er tilnefnd sem
besti þríleikurinn.
Johnny Depp var tilnefndur
sem besti leikarinn og besta
hasarmyndahetjan fyrir hlutverk
sitt í Pirates of the Caribbean.
Vann hann í báðum þessum
flokkum á síðasta ári. Í ár keppir
hann um hasarverðlaunin við
Matt Damon sem lék í The
Bourne Ultimatum og Bruce
Willis sem lék í fjórðu Die Hardmyndinni.

menn geta varið klukkutíma í að leita
að golfkúlunni. Karlarnir hlæja ekki
jafn mikið og finnst þetta kannski
feimnismál,“ segir Þorgrímur, sem
kveðst þó skilja þá afstöðu. „Konur eru
náttúrulega flóknar, rétt eins og við,“
segir hann.
Eins og Fréttablaðið hefur greint frá
er Þorgrímur þéttbókaður fram að
jólum. „Það er eitthvað að gerast á
kvöldin hjá mér svona þrisvar, fjórum
sinnum í viku,“ segir Þorgrímur.
Aðspurður hvort hann óttist þá ekki að
sofna ofan í jólamatinn hlær hann við.
„Ég æfi alltaf í hádeginu, þá hef ég
endalaust þrek, en kannski meira samviskubit yfir því að vera alltaf að hlaupa
út frá fjölskyldunni á kvöldin. Þetta er
samt bara ákveðin vertíð og ég sinni
henni,“ segir Þorgrímur.
SUN
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-ARGAR STJÎRNUR ÒR ENGLABORGINNI HAFA SÕNT STUÈN
ING SINN VIÈ HANDRITSHÎFUNDA Å VERKI *AY ,ENO OG
2AY 2OMANO GLÎDDU Ö¹ MEÈ MAT OG *ULIANNE
-OORE OG 2OBIN 7ILLIAMS SLËGUST Å HËP
MEÈ MËTM¾LENDUM Å .EW 9ORK ¶AR
VAR EINNIG AÈ FINNA $AVID $UCHOVNY
OG 4INU &EY EN ÖAU TILHEYRA EINNIG
HËPI HANDRITSHÎFUNDA

Verkfall handritshöfunda í Hollywood
setur strik í reikninginn hjá mörgum. Þó
hafa margar stjörnur sýnt stuðning sinn
við höfundana í verki.
Verkfallið hefur sett mark sitt á helstu vígstöðvar kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins í Bandaríkjunum frá því á mánudag, þegar höfundar
lögðu pennana frá sér. Lausn á deilu þeirra við
fulltrúa kvikmyndaiðnaðarins er ekki í sjónmáli
og klukkan tifar jafnt fyrir spjallþætti og
leiknar þáttaraðir. Framleiðsla á þáttum
Jays Leno og Davids Letterman liggur
niðri. Ekki er búið að semja fleiri handrit
að Aðþrengdum eiginkonum og telur
framleiðandinn að sjónvarpsstöðin ABC
muni verða uppiskroppa með þætti fyrir
jól. Ugly Betty, einn vinsælasti þátturinn
vestra, á í svipuðum vanda, en handritshöfundar hans breyta handritunum
gjarnan með mjög skömmum fyrirvara.
Þó að verkfallið setji strik í reikninginn hjá mörgum hafa ófáar stjörnur
sýnt stuðning sinn við handritshöfunda í verki. Jay Leno slóst í hóp
mótmælanda í Los Angeles, eins og
allur leikhópur Ugly Betty, og bauð
mótmælendum upp á kleinuhringi.
„Ég hef unnið með þessu fólki í
tuttugu ár. Án þess er ég ekki
fyndinn,“ sagði hann. Hinn sívinsæli
Ray Romano, sem bauð mótmælendum fyrir utan Paramount Studios upp
á beyglur, ávexti og appelsínusafa,
segir Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóra
Kaliforníu, eiga að beita sér fyrir því að leysa
deiluna í ljósi eigin reynslu af kvikmyndaiðnaðinum. „„I’ll be back“ – það skrifaði einhver. Hann
bjó það ekki til sjálfur,“ sagði Romano.
Robin Williams og Julianne Moore slógust í
hóp mótmælenda í New York, eins og Holly
Hunter, David Hyde Pierce og Christopher
Meloni úr Law and Order: Special Victims Unit.
Þar var David Duchovny einnig að finna, en
hann er einn af mörgum leikurum sem tilheyra
einnig samtökum handritshöfunda. Tina Fey, úr
Saturday Night Live og 30 Rock, er í sömu
sporum, og hún lét sig ekki heldur vanta í
stuðningsliðið. „Ég er fyrst og fremst handritshöfundur. Ég hefði aldrei fengið að leika ef ég
hefði ekki skrifað fyrst,“ sagði Fey.
Verkfall handritshöfunda er það fyrsta í nítján
ár. Síðast stóð það yfir í 22 vikur og kostaði
iðnaðinn þá um 500 milljónir dala.

TAKTU ÞÁTT Í JÓLALEIK HARRY POTTER
Límmiðinn á myndinni gæti fært þér 42 TOMMU PHILIPS PLASMA
SJÓNVARP, Ipod, árskort í Sambíóin og margt ﬂeira.

Nánari upplýsingar á www.fm957.is

komin í verslanir
og leigur á DVD

Komin á DVD

með íslenskum texta

TAKTU ÞÁTT Í JÓLALEIK PIRATES 3 *
Límmiðinn á myndinni gæti fært þér 42 TOMMU PHILIPS PLASMA
SJÓNVARP, Ipod, árskort í Sambíóin og margt ﬂeira.

Nánari upplýsingar á www.fm957.is

ATH!

* PIRATES
RA
3 með jólaleiksmiðanum fæst í
öllum verslunum nema BT og Skífunni
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HEFUR ÕTT ÒR VÎR SAMKEPPNI UM BESTA
MYNDBANDIÈ

Samkeppni
Sigur Rósar
Hljómsveitin Sigur Rós hefur ýtt
úr vör samkeppni í tengslum við
heimildarmyndina Heima sem
kom út víða um heim fyrir
skömmu. Aðdáendum sveitarinnar gefst kostur á að búa til sína
eigin heimildarmynd í kringum
óútgefið myndefni úr Heima, sem
þeir geta sótt á netinu.
Senda þeir síðan myndina inn á
heimasíðuna Youtube og munu
meðlimir Sigur Rósar ásamt
leikstjóra Heima, Dean DeBlois,
og fleiri aðilum sem unnu við
gerð myndarinnar velja þar
sigurvegarann. Skilafrestur er til
fimmta desember og í fyrstu
verðlaun eru innrammaðar
ljósmyndir úr Heima, áritaðar af
Sigur Rós.

6EÈRAMËT LÅKLEGUR SIGURVEGARI
Edduverðlaunin verða afhent í beinni útsendingu á
sunnudag. Fréttablaðið talaði við tvo formenn kvikmyndafélaga í framhaldsskólum og fékk þá til að spá
í spilin.
„Mér finnst Veðramót skara fram
úr í flokki kvikmynda,“ segir
Geoffrey Þ. Huntingdon-Williams, oddviti myndbandaráðs
Menntaskólans við Hamrahlíð.
„Bæði Veðramót og Foreldrar
eru góðar myndir sem fjalla um
áhugavert efni en mér finnst undarlegt að mynd eins og Vandræðamaðurinn sé tilnefnd og Astrópía ekki. Ég held að Veðramót
taki þetta, leikurinn kemur meira
á óvart en í Foreldrum og hún var
skemmtilegri áhorfs.“ Hann
spáir Sigtinu án Frímanns Gunnarssonar sigri í flokki leikins
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sjónvarpsefnis. „Þættirnir um
Næturvaktina eru frábærir. Allt
sem Jón Gnarr snertir virðist
verða að gulli. Ég myndi engu að
síður skjóta á að Sigtið sigri þótt
þetta sé tvísýnt. Sá þáttur hefur
meiri rótfestu, er frábærlega
leikinn og fer vel með áhugavert
efni. Mér finnst þessir þættir
þrepinu ofar en Stelpurnar hvað
gæði varðar. Sketsaþættir verða
þreyttir til lengdar.“ Geoffrey
spáir Gunnari B. Guðmundssyni
leikstjóraverðlaununum
fyrir

Astrópíu. „Hann var mikið til að
vinna með leikara sem ekki eru
menntaðir sem slíkir og tókst vel
upp. Auk þess er myndin sjónrænni en báðar hinar. Það þarf að
vera gott til að ganga upp eins og
í Astrópíu.“ Hann telur að Veðramót verði sigurvegari kvöldsins
á Eddunni. „Myndin er frábær og
verður tvímælalaust sett í flokk
með bestu myndum síðustu áratuga.“
Árni Pétur Arnarsson, formaður kvikmyndafélags Menntaskólans á Akureyri, finnst Vandræðamaðurinn besta kvikmyndin sem
tilnefnd er. „Hún er frumleg og
fjallar um annað efni en hefðbundnar íslenskar myndir. Hinar
myndirnar eru báðar ágætar en
helst til „íslenskar“ – of líkar
öðrum íslenskum myndum og
ófrumlegar. Ég er samt alls ekki
viss um að Vandræðamaðurinn
sigri.“ Árni Pétur spáir því að
Næturvaktin beri sigurorð af

Stelpunum og Sigtinu. „Það er
mikið afrek að búa til svona marga
fáránlega karaktera og fá það til
að ganga upp eins og í Sigtinu.
Húmorinn er góður og virkar. Ég
held að Næturvaktin vinni engu að
síður. Nýir, vinsælir, stórir og
góðir þættir sem eru að slá í gegn.
Þeir verða að teljast líklegir.“ Árni
Pétur spáir því að Ragnar Bragason vinni leikstjóraverðlaunin.
„Þótt Guðný hafi staðið sig vel
myndi ég veðja mínum peningum
á Ragga. Mér finnst það einhvern
veginn liggja beint við. Foreldrar
er bara meiri „leikstjóramynd“ en
Veðramót. Þar er sagan ekki bara
sögð með leikurum heldur uppsetningu, myndatöku og sjónrænum elementum.“ Og hver verður
sigurvegari hátíðarinnar? „Mér
finnst líklegt að Veðramót fái flest
verðlaun en tel að Foreldrar muni
standa sig vel í þeim flokkum þar
sem hún er tilnefnd.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS
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Furðar sig á
Eddutilnefningum

NÝJAR VÖRUR Í JÓLALÍNUNA Í HVERRI VIKU

Heimildarmyndin Reiði guðanna
vann til enn einna verðlauna á
dögunum á kvikmyndahátíðinni
Red Rock í Bandaríkjunum sem
besta heimildarmyndin. Þetta eru
sjöttu verðlaunin sem myndin
vinnur til eftir að hafa verið sýnd
á átta hátíðum víðs vegar um
heiminn. „Myndin hefur alls staðar hlotið mjög góða dóma,“ segir
Jón Ármann Steinsson, annar
framleiðenda myndarinnar. Reiði
guðanna var sýnd í Sjónvarpinu
fyrir skemmstu en hún fjallar um
þær raunir sem kvikmyndalið
Bjólfskviðu rataði í þegar tökur á
myndinni fóru fram hér á landi.
„Reiði guðanna hefur tvisvar verið
send inn sem
kandídat
til
Eddutilnefningar en í hvorugt
skiptið
hefur hún hlotið náð fyrir
augum nefndarinnar,“ segir
Jón Ármann

sem segist spyrja sig þeirrar
spurningar hvort kjarkleysi valdi
því að heimildarmynd sem sýni
kvikmyndaiðnað á Íslandi í óþægilegu ljósi sé ekki tilnefnd. „Er
bransinn á Íslandi ekki þroskaðri
en svo að þeir þori ekki að tilnefna
þessa mynd? Ég er ekki að segja
að Reiði guðanna sé endilega verðlaunamynd á íslenskan mælikvarða en mér finnst skrítið að
hún skuli ekki einu sinni tilnefnd
miðað við það lof sem hún fær alls
staðar annars staðar. Vonandi er
yrkisefninu ekki um að kenna því
þá eru tilnefningarnar mjög pólitískar á kvikmyndagerðarvísu.“
Hann bætir því við að það veki
einnig furðu sína að Astrópía skuli
ekki fá fleiri tilnefningar. „Það er
út í hött. Veðramót fær ellefu tilnefningar en Astrópía, mynd sem
hefur hlotið hylli áhorfenda, er
bæði frumleg skemmtun og góð
kvikmyndagerð er nánast hundsuð. Það hefur ekki komið betri
kvikmyndagerð úr íslenskum
ranni í mörg herrans ár.
SËK
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20% afsláttur
af allri íslenskri tónlist
-úrval af nýrri tónlist á íslenskum tónlistardögum
Einar Ágúst
ﬂytur lög af væntanlegri
plötu sinni laugardaginn
kl. 16:00 í Smáralind og kl.
14:00 í Kringlu
á sunnudag

Magni spilar og áritar
kl. 14:00 í Smáralind á
laugardag og kl 16:00 í
Smáralind á sunnudag

Sprengjuhöllin áritar
í Smáralind kl. 14:00
á sunnudag

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

1.599

1.599

1.599

Verð áður
1.999,-

Verð áður
1.999,-

Verð áður
1.999,-

kr

Einar Ágúst
- Það er ekkert víst að það klikki

Regína Ósk áritar í
Kringlunni
kl. 14:00 á laugardag

Sprengjuhöllin
- Tímarnir okkar

kr

kr

Regína Ósk - Ef væri ég

Magni

TILBOÐ

TILBOÐ

1.599

1.999

Verð áður
1.999,-

Verð áður
2.499,-

kr

Astrópía

kr

100 Íslensk Barnalög

TILBOÐ

1.599

kr

TILBOÐ

1.999

1.599

Verð áður
2.499,-

Verð áður
1.999,-

kr

Verð áður
1.999,-

Páll Óskar - Allt fyrir ástina

TILBOÐ

Íslandslög 1 - 6

kr

Guðrún og Friðrik
- Ég skemmti mér um jólin

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

1.599

3.759

1.999

1.599

Verð áður
1.999,-

Verð áður
4.699,-

Verð áður
2.499,-

Verð áður
1.999,-

kr

Megas - Megas og senuþjófarnir

Gildir til 15. nóvember eða á meðan birgðir endast.

kr

Ný Dönsk - allt

kr

Ný Dönsk - 1987-2007

kr

Cortes

Sími: 553 2075

- bara lúxus

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 8 og 10.10
kl. 2, 4 og 6
kl. 8 og 10.10
kl. 2
kl. 5.50
kl. 3.50
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(EIÈRAÈUR MEÈ "JARKARLAUFI
Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu,
varð sá fyrsti til að fá
afhent Bjarkarlaufið á Degi
íslenskrar tónlistar í gær.

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
MR. WOODCOCK
ROGUE ASSASSIN
ÆVINTÝRAEYJA IBBA
EASTERN PROMISES
HÁKARLABEITA
CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY



L
16
L
16
L
L
L

Árni segir að um mikinn heiður sé
að ræða. „Það kemur alltaf þægilega á óvart að fólk skuli lesa það
sem ég skrifa því ég er alltaf að
skrifa fyrir sjálfan mig,“ segir
Árni, sem telur að íslenskt tónlistarlíf standi traustum fótum. „Það
hefur aldrei verið eins mikil
umfjöllun um íslenskt tónlistarlíf
og nú um stundir, bæði hér og
erlendis. Það segir mikið um það
hvernig staðan er og hversu
gróskan er mikil. Þetta hefur verið
sveiflukennt í gegnum árin. Ég
hef fylgst með þessu í tuttugu ár
og sum árin hefur verið ofboðslega mikil gróska en sum ekki. Í
heildina séð fer þetta alltaf stækkandi,“ segir hann.
Árni segir að margar ástæður
séu fyrir sterkri stöðu íslenskrar
tónlistar í dag. „Umfjöllun fjölmiðla skiptir miklu máli því ef
hún er mikil þá virkar hún hvetjandi og örvar tónlistarmenn til
dáða. Síðan er svo mikið af hæfileikaríku fólk hér og tónlistarnám
er líka almennt og útbreidd.

www.laugarasbio.is - Miðasala á

NÝTT Í BÍÓ!

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

2.) -!44(¥!33/. RNI FÁKK AFHENT "JARKARLAUFIÈ ¹ $EGI ÅSLENSKRAR TËNLISTAR Å G¾R
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Smæðin hjálpar okkur líka því
fólk er að vinna svo mikið saman.
Einn maður spilar kannski í rokkhljómsveit í dag, djammar á morgun með djössurum og spilar síðan
tilraunakennda tónlist eftir það.
Það er margt sem spilar inn í og
þessi gróska er ekkert að fara að
minnka.“
Árna finnst alltaf jafngaman að

heyra eitthvað nýtt í tónlist og
segir að það drífi hann áfram í
skrifum sínum. „Ég hef ekki tölu á
því hve margar íslenskar hljómsveitir ég hef séð á sviði. Stundum
eru þær ekki góðar og eru að
reyna meira en þær geta en það er
alltaf jafngaman að heyra lifandi
tónlist.“

2².!2 *²,¥533/. 'OÈSÎGNIN 2ÒNNI *ÒL

(%--) /' !.$2%! (EMMI 'UNN OG

LÁT SIG EKKI VANTA ¹ SAMKOMUNA

ÒTVARPSKONAN !NDREA *ËNSDËTTIR S¹TU
SAMAN TIL BORÈS

FREYR FRETTABLADIDIS

ATH: EKKERT
HLÉ

*!+/" &2¥-!.. &ORMAÈUR 3AMTËNS
3TUÈMAÈURINN *AKOB &RÅMANN -AGNÒS
SON HÁLT R¾ÈU Å TILEFNI DAGSINS
"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

LIONS FOR LAMBS
LIONS FOR LAMBS LÚXUS
BALLS OF FURY
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
HÁKARLABEITA 600 KR.
SÍMI 530 1919

MR. WOODCOCK
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE
EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
VEÐRAMÓT

SÍMI 551 9000

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 1.30 - 3.45 - 5.50
kl. 8 - 10.30
kl. 10.10
kl. 8
kl. 2 - 4

12 LIONS FOR LAMBS
THIS IS ENGLAND
7 ROUGE ASSASSIN
SUPERBAD
7 GOOD LUCK CHUCK
12
16
14

kl.3 - 6 - 8 - 10
kl.3-6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl.3-5.30 - 8 - 10.30
kl.3- 5.40

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Háskólabíói merktar með rauðu

kl.4-6 - 8 - 10
kl.3-5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 4 - 6 - 10.20
kl. 3.20 - 5.40 - 8

12
12
16
12
14

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

12
16
12
14

450 kr. í bíó!
SÍMI 462 3500

MR. WOODCOCK
ÆVINTÝRAEYJA IBBA
BALLS OF FURY
DARK IS RISING

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

kl. 6 - 8 - 10
kl.2 - 4
kl. 4 - 8 - 10
kl.2 - 6

12
7

Frítt
Nizza
með
hverjum
bíómiða

450 kr

Sýnd kl. 2

450 kr
Sýnd kl. 5.50

450 kr

450 kr

Sýnd kl. 2, 4 og 6

Sýnd kl. 2, 4 og 6

450 kr

Sýnd kl. 3.50
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Segist ekki vera furðufugl
Fyrrverandi
konungur
poppsins,
Michael Jackson, segist gera sér fulla
grein fyrir orðrómi um að hann sé
furðufugl en hann láti sér það í léttu
rúmi liggja. „Að mínu mati er það
fáfræði. Oftast er það ekki byggt á
staðreyndum. Á öllum stöðum er
náungi sem þú sérð ekki en slúðrar
um hann. Þú heyrir sögur um hann og
það eru sögusagnir um að hann hafi
gert hitt og þetta. Fólk er bara ruglað
að halda þetta,“ sagði Jackson í viðtali
við tímaritið Ebony.
Jackson, sem er tvífráskilinn
þriggja barna faðir, segist lítið hafa
breyst síðan hann gaf út metsöluplötu
sína Thriller fyrir 25 árum. „Sá
Michael er líklega ennþá til staðar. Ég
vildi bara ljúka við ákveðna hluti fyrst.
Mig langaði alltaf til að ala upp börn
og eignast börn. Ég nýt þess mikið.“

-)#(!%, *!#+3/ &YRRVERANDI KONUNG
UR POPPSINS SEGIST EKKI VERA FURÈUFUGL
EINS OG SVO MARGIR HALDA

Lesið úr vinjettum

Jackson, sem stundum hefur
verið kallaður Wacko Jacko, segir
að frægð sín hafi verið dýru verði
keypt. „Þegar þú ert upp á þitt
besta og ert frumherji á þínu
sviði reynir fólk að gera lítið úr
þér. Ég er samt þakklátur fyrir
allar þessar metsöluplötur,“ sagði
Jackson, sem hefur selt 750 milljónir platna á ferli sínum.
Heyrst hefur að Jackson ætli
að starfa með Kanye West á væntanlegri plötu sinni. Síðasta plata
hans, Invincible, kom út 2001 og
seldist vel þó að ekkert lag hafi
náð miklum vinsældum. Eftir það
var hann ákærður fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn ungum dreng
en var á endanum sýknaður.
Hefur hann farið huldu höfði
allar götur síðan.

Vinjettusíðdegi
verður haldið á
kaffistofu Listasafn
Íslands frá 15 til 17 í
dag. Ármann Reynisson rithöfundur sendi
nýlega frá sér sjöundu
vinjettubók sína og
mun lesa upp úr henni
ásamt góðum gestum
á safninu. Á meðal
þeirra gesta eru
Sigrún Hjálmtýsdóttir
söngkona, Svandís
6).*%4453¥¨$%') RMANN 2EYNISSON OG
Svavarsdóttir borgarGËÈIR GESTIR LESA VINJETTUR Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
fulltrúi og Aðalheiður
Å DAG
&2¡44!",!¨)¨6),(%,Héðinsdóttir, forstjóri
Kaffitárs.
Boðið verður upp á vinjettukaffi, vinjettukonfekt og annað
meðlæti. Þá syngur barnakór Grafarvogskirkju nokkur lög undir
stjórn Gróu Hreinsdóttur. Aðgangur er ókeypis.

&2¡44)2 !& &«,+)
,OST STJÎRNURNAR %VANGELINE ,ILLY
OG $OMINIC -ONAGHAN ERU H¾TT
SAMAN SAMKV¾MT HEIMILDUM %NT
ERTAINMENTWISECOM -ONAGHAN
SEM ER EINNIG ÖEKKTUR FYRIR FRAMMI
STÎÈU SÅNA SEM HOBBITI Å ,ORD OF
THE 2INGS S¹ST Å FANGI
ANNARAR KONU ¹ VEIT
INGASTAÈ Å ,OS !NGELES
SÅÈASTLIÈINN LAUGARDAG
(ANN GRÁT Å ÎRMUM
HENNAR EN HEIMILD
ARMENN S¹U PARIÈ
EINNIG KYSSAST
OPINBERLEGA
(VORKI ,ILLY NÁ
-ONAGHAN
HAFA TALAÈ
OPINBERLEGA
UM SAMBAND
SITT EN ÖAU
TRÒLOFUÈU SIG
FYRR ¹ ¹RINU

0IERCE "ROSNAN ÖAKKAR LEIK
SÅNUM Å "OND MYND
UNUM ÖAÈ AÈ HANN
R¹ÈI VIÈ HLUTVERK SITT Å
KVIKMYNDINNI -AMMA
-IA SEM GERÈ ER EFTIR
SAMNEFNDUM !BBA
SÎNGLEIK "ROSNAN ÖARF
ÖAR AÈ DANSA
OG SYNGJA
OG ¹ "OND
MARGT AÈ
ÖAKKA b¶AÈ
ER LÅKA MIKIL
KËREËGRAFÅA
AÈ BAKI SLAGS
M¹LAATRIÈA SVO
ÖETTA ER EKKI SVO
ËLÅKT m SEGIR HANN

!MY 7INEHOUSE HEFUR FENGIÈ LEYFI
TIL AÈ SNÒA AFTUR TIL VINNU Å "ANDA
RÅKJUNUM 3ÎNGKONUNNI VAR NEITAÈ
UM INNGÎNGU Å LANDIÈ EFTIR AÈ HÒN
VAR HANDTEKIN Å .OREGI Å
OKTËBER VEGNA GRUNS UM
AÈ HÒN HEFÈI EITURLYF
Å FËRUM SÅNUM 7INE
HOUSE MUN
ÖË SNÒA TIL
%NGLANDS ¹
M¹NUDAG
ÖEGAR EIGIN
MAÈUR HENN
AR VERÈUR
LEIDDUR FYRIR
RÁTT VEGNA
LÅKAMS¹R¹SAR

INNIHELDUR M.A. STÓRSMELLINA

"ALLT FYRIR ÁSTINA"
"INTERNATIONAL"
& "BETRA LÍF"
ÚTGÁFA OG DREIFING:
POP EHF.
(PAUL OSCAR PRODUCTIONS)
www.pÁllÓskar.is

DAGSKRÁ TIL ÁRAMÓTA

*ENNIFER ,OPEZ STAÈFESTI LOKSINS AÈ
HÒN V¾RI ËLÁTT ¹ TËNLEIKUM SÅNUM
Å &LËRÅDA Å VIKUNNI * ,O GAF ÖË EKKI
UPP HVEN¾R FYRSTA BARN HENNAR
OG EIGINMANNSINS
-ARCS !NTHONY
ER V¾NTANLEGT
Å HEIMINN !È
AUKI HEFUR S¹
ORÈRËMUR LENGI
VERIÈ ¹ KREIKI AÈ
* ,O GANGI MEÈ
TVÅBURA UNDIR BELTI
OG SÁST HEFUR TIL
HENNAR KAUPA B¾ÈI
BL¹ OG BLEIK BARNAFÎT
Å STËRUM BUNKUM
%NN ERU ÖVÅ MARGIR
FORVITNIR UM V¾NT
ANLEGT AFKV¾MI
LATÅNË HJËNANNA

SJALLINN AKUREYRI
(ÚTGÁFUPARTÝ)*
NASA REYKJAVÍK
(ÚTGÁFUPARTÝ)*
SKÍðASKÁLINN HVERADöLUM
ELDHÚSPARTÝ FM 95,7
24. NÓV. TRIX KEFLAVÍK
1. DES. BREIðIN AKRANESI
21. DES. NASA REYKJAVÍK
PRÓFLOKABALL HÁSKÓLANS
29. DES. MÆLIFELL SAUðÁRKRÓKi
30. DES. BÍÓCAFÉ SIGLUFirði
31. DES. SJALLINN AKUREYRI
Ath!
Í SJALLANUM (10. NÓV.)
& NASA (17. NÓV.) VERðA EINNIG
BARNABÖLL KL. 16 TIL 18.
ÞÁ ER AÐGANGUR ÓKEYPIS.
EN BANNAÐ FYRIR FULLORÐNA
NEMA Í FYLGD MEÐ BÖRNUM.

10. NÓV.
17. NÓV.
22. NÓV.

*
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 "OLTASPARKIÈ BYRJAR ¹ NÕ
(IÈ GRÅÈARLANGA UNDIRBÒNINGSTÅMABIL KNATTSPYRNULIÈA HÁR
¹ LANDI M¹ SEGJA AÈ HEFJIST FORMLEGA Å DAG
ÖEGAR FYRSTI AUGLÕSTI ¾FINGARLEIKURINN
VERÈUR SPILAÈUR "REIÈABLIK SEM SPILAR
Å ,ANDSBANKADEILD TEKUR ÖAR ¹ MËTI
 DEILDAR LIÈI 3TJÎRNUNNAR OG VERÈUR
LEIKURINN SPILAÈUR Å &ÅFUNNI Å +ËPAVOGI
OG HEFST KL  "REIÈABLIK M¾TIR
ÖAR SÅNUM GAMLA ÖJ¹LFARA "JARNA
*ËHANNSSYNI SEM LÁT NÕLEGA
AF STARFI SEM AÈSTOÈARÖJ¹LFARI
ÅSLENSKA LANDSLIÈSINS OG TËK
VIÈ LIÈI 3TJÎRNUNNAR OG STÕRIR
ÖVÅ Å DAG Å FYRSTA SINN

SPORT FRETTABLA

Þetta er engin óskastaða hjá mér eins og er
4HEODËR %LMAR "JARNASON LEIKMAÈUR
SKOSKA LIÈSINS 'LASGOW #ELTIC OG
5  ¹RS LANDSLIÈS ¥SLANDS HEFUR VERIÈ
AÈ BÅÈA EFTIR T¾KIF¾RI MEÈ SKOSKU
MEISTURUNUM OG ER AÈ VINNA SIG JAFNT
OG ÖÁTT UPP HJ¹ LIÈINU b4EDDYm EINS
OG HANN ER KALLAÈUR Å 3KOTLANDI ER AÈ
GERA GËÈA HLUTI MEÈ VARALIÈI #ELTIC OG
TIL AÈ MYNDA ¹ SÅÈASTLIÈINN MIÈVIKU
DAG LAGÈI HANN UPP TVÎ AF ÖREMUR
MÎRKUM VARALIÈSINS Å   SIGRI ÖESS
b¶ETTA ER KANNSKI ENGIN ËSKASTAÈA
EINS OG ER AÈ VERA BARA AÈ SPILA MEÈ
VARALIÈINU EN MAÈUR VERÈUR BARA AÈ
HALDA ¹FRAM AÈ LEGGJA MIKIÈ ¹ SIG OG
VONAST TIL ÖESS AÈ F¹ T¾KIF¾RIÈ HJ¹
AÈALLIÈINU m SAGÈI 4HEODËR OG KVAÈST
LÅKA BARA S¾MILEGA VEL VIÈ 'ORDON
3TRACHAN STJËRA LIÈSINS b-ÁR HEFUR

ALVEG LÅKAÈ BETUR VIÈ ÖJ¹LFARA EN HANN
ER ¹G¾TUR KALLINN OG ÖAÈ ER ALLA VEGA
LÅTIÈ H¾GT AÈ SETJA ÒT ¹ HANN ÖAR SEM
HANN HEFUR N¹È FR¹B¾RUM ¹RANGRI m
SAGÈI 4HEODËR OG KVAÈST VERA AÈ
L¾RA MIKIÈ AF ÖESSARI REYNSLU b¡G ER
MJÎG S¹TTUR VIÈ ¹KVÎRÈUN MÅNA MEÈ
AÈ FRAMLENGJA SAMNING MINN OG ÁG
VISSI SVO SEM ALVEG AÈ ÖAÈ YRÈI ERFIÈ
BAR¹TTA AÈ KOMAST Å BYRJUNARLIÈIÈ
%N ÁG ER N¹TTÒRLEGA AÈ ¾FA MEÈ
HEIMSKLASSALEIKMÎNNUM SÁRSTAKLEGA
Å MINNI STÎÈU ¹ MIÈJUNNI ¶EIR HJ¹LPA
MÁR MJÎG MIKIÈ OG SEGJA MÁR HVAÈ
MEGI BETUR FARA Å MÅNUM LEIK OG ÖAÈ
ER FR¹B¾RTm -EÈ #ELTIC LIÈINU LEIKA
MEÈAL ANNARRA ¹ MIÈJUNNI SKOSKU
LANDSLIÈSMENNIRNIR 0AUL (ARTLEY
OG 3COTT "ROWN JAPANSKI LANDSLIÈS

MAÈURINN 3HUNSUKE .AKA
MURA OG TÁKKNESKI LANDSLIÈ
MAÈURINN *IRI *AROSIK
4HEODËR KVAÈST ÖË ALLS
EKKI VERA MËTFALLINN ÖVÅ
AÈ FARA Å L¹NI FR¹ #ELTIC
EITTHVERT ANNAÈ OG ÎÈLAST
ÖANNIG REYNSLU ¹ ÖVÅ AÈ
SPILA REGLULEGA Å BYRJUNAR
LIÈI b¡G ER N¹TTÒRLEGA TVÅTUG
UR OG ÖARF AÈ FARA AÈ SPILA
REGLULEGA EN ÖAÈ HEFUR
EKKERT VERIÈ R¾TT VIÈ MIG
UM MÎGULEIKANN ¹ ÖVÅ AÈ
FARA EINHVERT ¹ L¹NI %N EINS
OG STAÈAN ER NÒNA MYNDI
ÁG TAKA ÖVÅ FAGNANDI EF S¹
MÎGULEIKI K¾MI UPP m SAGÈI
4HEODËR

(UGMYNDIR UM SKÅÈAHÒS Å ²LFARSFELLI
Skíðasamband Íslands er með stórhuga hugmyndir um að reisa yfirbyggt skíðasvæði í Úlfarsfelli, með löglegri keppnisbraut, snjóbrettabraut, verslunar- og veitingarekstri og hóteli. Undirbúningsvinna er vel á veg
komin og viðræður standa yfir við borgaryfirvöld um landsvæði fyrir skíðahúsið.
3)'2) &!'.!¨ +RAKKARNIR ÒR %NGIDALS
SKËLA UNNU ÎRUGGAN SIGUR ¹ FYRSTA
SKËLASUNDMËTI 33¥
&2¡44!",!¨)¨*!.! 3452,!5'3$«44)2

&YRSTA SKËLASUNDMËT 33¥

Engidalsskóli
vann örugglega
35.$ Engidalsskóli úr Hafnarfirði vann sigur á fyrsta skólasundmót SSÍ fyrir sjötta bekk
grunnskóla. Mikil stemning ríkti
á mótinu og skólarnir mættu allir
með stuðningslið.
Keppt var í 6 boðsundsgreinum
og var þetta liðakeppni á milli
skóla. Engidalsskóli varð efstur
með 116 stig en krakkarnir þaðan
leiddu keppnina allan tímann.
Hörkukeppni var hins vegar um
næstu þrjú sæti en þar náði
Ölduselsskóli 2. sætinu með 99
stig, Engjaskóli varð í 3. sæti með
98 stig og Foldaskóli kom síðan í
4. sæti með 97 stig. Í fimmta sæti
varð Borgaskóli með 84 stig og í
því sjötta Hamraskóli með 68
stig.
Við upphaf móts var sundsýning þar sem að landsliðsmennirnir og Ólympíufararnir Jakob
Jóhann Sveinsson, Ragnheiður
Ragnarsdóttir og Örn Arnarson
syntu boðsund og sýndu hvernig
skal ræst á sundmótum.
Brian Marshall, framkvæmdastjóri SSÍ, sagði að mót þetta er
hluti af stefnu SSÍ í að efla
lýðheilsu á Íslandi með því að láta
skólakrakka upplifa sund á annan
hátt og einnig að gefa auka
áherslu á kennslu í skólasundi. Í
vor verður haldið álíka mót fyrir
4. bekk grunnskóla og verður það
mót opið öllum.
ËËJ

3+¥¨) Samkvæmt frétt sem birtist

nýverið á opinberri heimasíðu
Alþjóða skíðasambandsins eru
uppi hugmyndir um að reisa risastórt skíðahús á Ísland þar sem
gert er ráð fyrir um 800 metra
langri löglegri keppnisbraut, auk
snjóbrettasvæðis, veitingastaða,
verslana og hótels. Fréttablaðið
forvitnaðist um málið og sló á
þráðinn til Daníels Jakobssonar,
formanns Skíðasambandsins, og
Helga Geirharðssonar, verkfræðings og formanns mannvirkjanefndar Skíðasambandsins.
„Þetta mál er komið talsvert
lengra en að vera bara einhver
draumur og við erum komin talsvert á veg í hönnunarvinnu og
rekstraráætlunum,“ sagði Daníel
og Helgi tók í sama streng og
útskýrði nánar. „Við erum búin að
vinna hörðum höndum við að koma
þessu verkefni á koppinn og eftir
forvinnu og rekstraráætlanir
stöndum við núna í samningaviðræðum við borgaryfirvöld um lóð
fyrir húsið,“ sagði Helgi og staðfesti að þegar hefðu nokkrir fjárfestar sýnt verkefninu mikinn
áhuga.
„Skíðasambandið er félagasamtök og sækir um lóðina með því
markmiði að skapa varanlega
skíðaaðstöðu fyrir skíðasambandið og áhugafólk um skíðamennsku,
en við leitum svo eftir sjálfstæðum fjárfestum í verkefnið án fjárhagslegs stuðnings sveitarfélaga,
borgar eða ríkis. Framlag borgarinnar til verkefnisins er því fyrst
og síðast að leggja til land fyrir
skíðahúsið,“ sagði Helgi og kvað

',3),%'4 ¶VÅ ER EKKI AÈ NEITA AÈ HUGMYNDIR UM HVERNIG SKÅÈAHÒSIÈ ¹ AÈ LÅTA ÒT ER
TILKOMUMIKLAR
&2¡44!",!¨)¨30/24)-!'% 3$-%$)!

+%00.)3"2!54). 'ERT ER R¹È FYRIR LÎG

LEGRI KEPPNISBRAUT Å HEIMSBIKARNUM
&2¡44!",!¨)¨30/24)-!'% 3$-%$)!

¶*«.534! 'ERT ER R¹È FYRIR AÈ VERSLUNAR
OG VEITINGAAÈSTÎÈU Å SKÅÈAHÒSINU AUK
HËTELS
&2¡44!",!¨)¨30/24)-!'% 3$-%$)!

staðsetningu verkefnisins afar
mikilvæga.
„Úlfarsfellið er draumastaður
fyrir okkur í sambandi við skíða-

húsið og við teljum að sú staðsetning sé lykillinn að því að fá tilsettan fjölda viðskiptavina til þess að
skíðahúsið og rekstur þess geti
með góðu móti staðið undir sér.
Við gerum ráð fyrir því að skíðahúsið standi á eigin fótum en auðvitað munum við svo gera samninga við sveitarfélögin í kring, t.d.
í sambandi við aðgengi að húsinu
fyrir skólakrakka og svo framvegis, auk þess að þjónusta þau
íþróttafélög sem tengjast skíðaíþróttinni,“ sagði Helgi og kvað
skíðahús vera þá leið sem flestir
væru að fara í dag.
„Það eru einhver 60-70 svona
hús annaðhvort í bígerð eða þegar
komin upp í heiminum og það
hefur sýnt sig að þetta er góð leið
til þess að þjónusta skíðaíþróttina,“ sagði Helgi og kvaðst ekki
bara eiga við höfuðborgarsvæðið.
„Við höfum einnig fengið viðbrögð af landsbyggðinni þar sem
eru góð skíðasvæði þar sem menn
telja að með þessari starfsemi
fáist enn fleiri gestir en áður þar
sem fleiri íbúar höfuðborgarsvæðisins muni stunda íþróttina.
Við sjáum þetta heldur ekki sem
samkeppni við rekstur núverandi
skíðasvæða þar sem skíðafólk
mun ávallt leita eftir fjölbreytni.
Okkar vonir standa helst til að
hægt sé að reka skíðahús og skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins sem
eina heild. Slíkur rekstur getur
skapað verulega hagræðingu á
núverandi skíðasvæðum, sem í
dag þurfa að halda úti nokkrum
fjölda starfsfólks allt árið,“ sagði
Helgi.
OMAR FRETTABLADIDIS

+2 INGAR ERU BYRJAÈIR AÈ STYRKJA SIG FYRIR ,ANDSBANKADEILDINA N¾STA SUMAR OG SÎMDU VIÈ ÖRJ¹ NÕJA LEIKMENN

Lið eins og KR á að vera í toppbaráttu
&«4"/,4) KR hélt blaðamannafund
í fyrradag þar sem þrír nýir leikmenn voru kynntir til sögunnar:
þeir Guðjón Baldvinsson, Gunnar
Örn Jónsson og Grétar Sigfinnur
Sigurðsson, ásamt því að framlengdir voru samningar við nokkra
leikmenn sem voru fyrir hjá liðinu. Logi Ólafsson var að vonum
sáttur með gang mála hjá KR
þegar Fréttablaðið tók stöðuna á
honum.
„Ég tel að nýju leikmennirnir
eigi allir eftir að styrkja KR-liðið
mikið. Ég lagði ríka áherslu á að fá
þá til félagsins og það er mikill
fengur fyrir félagið að samningar
við þá séu í höfn. Gunnar Örn
kemur með mikinn hraða inn í
kantspilið hjá okkur, hann sýndi
hvers hann er megnugur með
Breiðabliki síðasta sumar og á
eftir að nýtast okkur mjög vel.
Guðjón er að sama skapi snöggur
og ég hef fylgst lengi með honum.
Ég tel að hann sé öðruvísi en þeir
framherjar sem eru fyrir hjá KR
og það á eftir að gefa okkur nýja
möguleika
í
sóknarleiknum.
Grétar Sigfinnur er auðvitað gam-

*!2¨"5.$).. ,OGI «LAFSSON ÖJ¹LFARI +2 ¾TLAR EKKI AÈ KOMA MEÈ NEINAR STËRAR

YFIRLÕSINGAR HELDUR UNDIRBÒA LIÈIÈ VEL OG L¹TA VERKIN TALA

all KR-ingur og hefur mikinn
metnað og getu til þess að standa
sig fyrir okkur og ég er viss um að
hann geri það,“ sagði Logi og ítrekaði enn fremur mikilvægi þess að
framlengja samninga við leikmenn sem voru þegar til staðar
hjá KR. „Það er mjög mikilvægt
að halda ákveðnum kjarna áfram,
þar sem við erum búnir að missa
reynslumikla menn eins og Sigþór

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Júlíusson, Ágúst Gylfason og
Rúnar Kristinsson, en sá síðastnefndi mun reyndar áfram vera
mikilvægur hlekkur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu,“ sagði Logi en einnig er búið
að ganga frá áframhaldandi samningi við Sigurstein Gíslason
aðstoðarþjálfara, varnarjaxlinn
Þormóð Egilsson og svo sérstakan
styrktarþjálfara. „Ég er mjög

ánægður með að vera áfram með
Sigurstein mér við hlið og að sama
skapi er það mjög jákvæð og metnaðarfull þróun að nýta Rúnar með
stöðu sinni til þess að miðla þeirri
reynslu sem hann býr yfir. Ég
reikna með því að Rúnar verði
með séræfingar fyrir miðjumenn
og sóknarmenn og Þormóður á svo
eftir að hjálpa til með varnarmennina. Við erum svo búnir að
ráða sérstakan styrktarþjálfara
sem mun sjá til þess að liðið verði
líkamlega vel á sig komið og við
munum leggja mikla áherslu á
hans vinnu á undirbúningstímabilinu,“ sagði Logi ákveðinn en
kvaðst þó ekki finna fyrir neinni
sérstakri pressu fyrir komandi
tímabil. „Við ákváðum það í sameiningu að vera ekki með neinar
stórar yfirlýsingar, heldur ætlum
við að einbeita okkur að því að
vinna okkar mál vel og sjá til þess
að leikmannahópurinn verði tilbúinn þegar að mótið hefst. Það getur
tekið tíma að ná árangri en auðvitað geri ég mér grein fyrir því
að lið eins og KR á og vill vera í
toppbaráttunni.“
ËÖ
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"IRGIR ,EIFUR ER SEM STENDUR Å EFSTA S¾TI ¹ ÒRTÎKUMËTI ¹ 3P¹NI SEM ER LIÈUR Å ÒRTÎKU FYRIR %VRËPUMËTARÎÈINA

Birgir Leifur átti þvílíkan draumahring
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

%++%24 .%-! 4®0 3IGNÕ (ERMANNSDËTT

IR OG FÁLAGAR Å 6AL BÅÈA ENN EFTIR FYRSTA
SIGRI VETRARINS
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Ekkert gengur
hjá Valskonum
+®2&5"/,4) Kvennalið Vals er eina

liðið í Iceland Express-deild
kvenna sem hefur ekki náð að
vinna leik en liðið hefur tapað
fimm fyrstu leikjum sínum á
tímabilinu.
Valskonur töpuðu síðast 42-45
fyrir Hamar á fimmtudagskvöldið þrátt fyrir að vera með gott
forskot nánast allan leikinn og
með níu stiga forskot, 40-31,
þegar fimm mínútur voru eftir.
Hamarsliðið skoraði þá 14 stig í
röð, komst fimm stigum yfir og
lagði grunninn að sínum fyrsta
sigri í vetur.
Lakiste Barkus skoraði 10 af 27
stigum sínum í lokaleikhlutanum
og gerði útslagið en Valsliðið er
enn án erlends leikmanns. Helga
Þorvaldsdóttir lék þarna sinn
fyrsta leik í vetur en hún er að
byrja aftur eftir barnsburðarfrí.
ËËJ

!LEX -C,EISH ÖJ¹LFARI 3KOTA

Ítalir hræddir
&«4"/,4) Alex McLeish, þjálfari

Skota, ætlar að nýta sér það að
Ítalir séu hræddir fyrir leik
þjóðanna á Hampden Park í
undankeppni EM um næstu helgi
en Skotar komast í úrslitakeppnina með sigri.
„Ítölsku leikmennirnir eru bara
mennskir og það er mikil pressa á
þeim. Það verður stórslys fyrir
ítalska knattspyrnu ef þeir vinna
ekki þennan leik,“ sagði McLeish
sem ætlar greinilega að setja alla
pressuna á Ítali fyrir leikinn. ËËJ

kylfingur úr GKG, gerði frábæra
hluti á úrtökumóti fyrir Evrópumótaröðina á Arcos Gardens-vellinum á Spáni í gær og er í efsta
sæti mótsins eftir þrjá hringi.
Birgir lék einstaklega gott golf í
gær og fór þriðja hring mótsins á
65 höggum, eða sjö höggum undir
pari og er því samtals á ellefu
höggum undir pari eftir þrjá
hringi í mótinu. Fyrir lokahringinn, sem fram fer í dag, er Birgir
Leifur í efsta sæti mótsins, einu
höggi betri en David Dixon, en
Englendingurinn leiddi mótið eftir
tvo hringi. Birgir Leifur átti þvílíkan draumahring í gær og spil-

aði best allra keppenda gærdagsins ásamt Finnanum Roope Kakko,
sem fór hringinn einnig á sjö höggum undir pari og er sem stendur í
þriðja sæti á eftir þeim Birgi og
Dixon. En Birgir fékk í gær sjö
fugla og engan skolla og hitti allar
brautir nema eina eftir teighöggin.
Árangur Birgis hefur vakið
verðskuldaða athygli en 308 kylfingar taka þátt á 2. stigi úrtökumótsins en aðeins 74 þeirra komast áfram á lokaúrtökumótið sem
mun fara fram í næstu viku. Á
Acros Gardens-vellinum, þar sem
leikið er nú, komast svo hins vegar
einungis nítján efstu kylfingarnir

áfram á lokaúrtökumótið. Á lokaúrtökumótinu sjálfu komast síðan

./2$)#0(/4/3'%449

30 efstu menn inn á Evrópumótaröðina á næsta tímabili.
ËÖ

Keflavík rúllaði upp Íslandsmeisturum KR með 22 stiga mun, 107-85, í toppleik Iceland Express-deildar
karla í gær. Bobby Walker átti sannkallaðan stórleik og var með 37 stig og 8 stoðsendingar í leiknum.
Keflvíkingar hafa
unnið sex fyrstu leiki sína í Iceland Express-deild karla og eins
og liðið spilar í upphafi móts þá er
ekki margt sem getur staðið í vegi
fyrir því að endurheimta Íslandsmeistaratitilinn sem það hefur
þurft að horfa á eftir til Njarðvíkinga og KR undanfarin tvö ár.
Keflvíkingar fylgdu eftir 15 stiga
sigri á Njarðvík á dögunum með
því að rasskella Íslandsmeistara
KR með 22 stiga sigri í sláturhúsinu í gær.
Keflavíkurliðið hafði frumkvæðið mest allan leikinn. Keflavík leiddi með tveimur stigum
eftir fyrsta leikhltua, 28-26, eftir
magnaða þriggja stiga körfu miðherjans Sigurðar Gunnars Þorsteinssonar frá miðju. Keflavík
var síðan fimm stigum yfir í hálfleik, 47-42, og komst í 56-43 í upphafi seinni hálfleiks og eftir það
var á brattann að sækja hjá KRliðinu. Keflavíkurliðið fékk blóðbragðið og eftirleikurinn var auðveldur. Bobby Walker fór mikinn í
liði Keflavíkur, skoraði 19 stig í
fyrri hálfleik og var síðan með 18

+®2&5"/,4)

stig og 7 stoðsendingar í þeim
seinni og hann leit út fyrir að vera
algjörlega óstöðvandi þegar hann
gerði lítið úr KR-vörninni hvað
eftir annað. Tommy Johnson var
einnig sterkur og þá má ekki
gleyma
innkomu
Sigurðar
Gunnars sem skoraði 11 stig og
leysti það vel þegar Anthony
Susnjara lenti í villuvandræðum.
„Við lítum mjög vel út og þessi
liðsheild er bara með betri liðum
sem hefur spilað fyrir Keflavík.
Þessi liðsheild er bara svakalega
góð,“ sagði Gunnar Einarsson sem
ætti að þekkja það enda búinn að
spila yfir 300 úrvalsdeildarleiki
fyrir Keflavík.
„Þessi leikur sýnir bara hverjir
eru bestir í dag. Það er stígandi í
okkar leik og í dag spiluðum við
allar 40 mínúturnar á fullum krafti
og það kom enginn slæmur kafli
hjá okkur,“ sagði Gunnar Einarsson sem átti að vanda sterka innkomu af bekknum.
„Það segir sig bara sjálft að
þegar menn koma eins litlir hræddir kettlingar inn í Keflavík þá eru
þeir bara rasskelltir. Ef menn koma

&2"2 "OBBY 7ALKER ¹TTI SANNKALLAÈAN STËRLEIK FYRIR +EFLAVÅK OG VAR MEÈ  STIG OG

Å  LIÈA ÒRSLIT Å B¾ÈI EINLIÈALEIK OG
TVÅLIÈALEIK Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

 STOÈSENDINGAR Å G¾RKVÎLDI

)CELAND %XPRESS )NTERNATIONAL

16-liða úrslit
voru háð í gær
alþjóðlega badmintonmótinu
Iceland Express International
fóru fram í gær. Annars vegar
tvíliðaleik karla og kvenna og
hins vegar í einliðaleik karla og
kvenna.
í tvíliðaleik karla sigruðu
Magnús Ingi Helgason og Tryggvi
Nielsen Danina Peter Mörk og
Niklas Hoff í þremur lotum, en í
tvíleik kvenna sigruðu Katrín
Atladóttir og Ragna Ingólfsdóttir
dönsku stúlkurnar Camilla
Overgaard og Lotte Bonde
örugglega í tveimur lotum. Þrjú
önnur íslensk pör eru komin
áfram í tvíliðaleik kvenna en þau
sátu öll hjá í sextán liða úrslitum.
Í einliðaleik kvenna komust
Tinna Helgadóttir, Katrín
Atladóttir og Ragna Ingólfsdóttir
áfram í 8-manna úrslit, en Sara
Jónsdóttir tapaði fyrir hini
dönsku Camillu Overgaard og
Birgitta Rán Ásgeirsdóttir tapaði
fyrir bandarísku stelpunni
Lauren Todt.
Engir íslendingar voru meðal
keppanda í 16-manna úrslitum í
einliðaleik karla.
ËÖ

%VRËPUMËTARÎÈINA ¹ !RCOS 'ARDENS VELLINUM

¥SLANDSMEISTARARNIR FENGU STËRAN SKELL

®&,5' 2AGNA )NGËLFSDËTTIR KOMST ¹FRAM

"!$-).4/. 16 liða úrslit á

3*«¨!.$) (%)452 "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON LÁK FR¹B¾RT GOLF Å G¾R ¹ ÒRTÎKUMËTI FYRIR

&2+!34 *ËN .ORÈDAL (AFSTEINSSON LEIKMAÈUR +EFLAVÅKUR TEKUR HÁR FR¹KAST OG +2

INGARNIR HORFA R¹ÈALAUSIR ¹ HANN

&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

hræddir þá er bara valtað yfir
menn hér í Keflavík. Menn verða
að berja frá sér í þessu húsi,“ sagði
Fannar Ólafsson, fyrirliði KR,
öskureiður eftir leik. „Þetta er
fáránlegt tap og við gáfumst bara
upp. Við fengum ekkert varnarlega
frá atvinnumönnunum okkar. Þeir
skoruðu bara þegar þeir vildu. Það
er vissulega erfitt að spila hérna í

¶ËR VANN (AMAR   Å )CELAND %XPRESS DEILD KARLA ¹ !KUREYRI Å G¾RKVÎLDI

Þórsarar rúlluðu yfir Hamar
+®2&5"/,4) Þór lagði Hamar að

velli 92-74 í Iceland Express-deild
karla í körfubolta á Akureyri í
gærkvöldi í leik sem heimamenn
leiddu allan tímann.
Þórsarar byrjuðu leikinn betur
og náðu snemma góðri forystu á
gestina. Þórsarar keyrðu upp
hraðann og pressuðu gestinna
stíft. Með hraðaupphlaupum og
góðri vörn náðu Þórsarar fljótt 17
stiga forystu.
Hamarsmenn náðu í öðrum leikhluta að saxa aðeins á forskot
heimamanna og náðu að minnka
muninn niður í 10 stig en lengra
komust þeir ekki í öðrum leikhluta
og Þórsarar fóru með 10 stiga forystu í hálfleik 50-40 og ekkert leit
út fyrir annað en heimasigur.

Hamarsmenn byrjuðu seinni
hálfleikinn þó betur en heimamenn. Heimamenn létu ekki
slæma byrjun á sig fá og náðu
fljótt að auka á forystu sína aftur
og leiddu eftir þriðja leikhluta
með 12 stiga mun. Í fjórða og síðasta leikhlutanum náðu gestirnir
aldrei að ógna heimamönnum,
sem hreinlega kafsigldu gestinna,
þar sem gestirnir réðu lítið við
Cedric Isom og Óðinn Ásgeirsson
sem fóru hreinlega á kostum í liði
heimamanna. Leiknum lauk því
með sanngjörnum sigri heimamanna 92-74. Þar sem Cedric og
Óðinn voru allt í öllu í liði heimamanna og skoruðu saman 57 stig.
Á meðan Marvin Valdimarsson og
George Byrd voru allt í öllu í liði

gestanna. En Marvin skoraði 20
stig í leiknum en George Byrd 18
stig.
SP
3TIG (EIMAMANNA #EDRIC )SOM
 «ÈINN SGEIRSSON  ¶OR
STEINN 'UNNLAUGSSON  -AGNÒS
(ELGASON  ,UKA -AROLT  (RAFN
*ËHANNESSON  OG "IRKIR (EIMIS
SON 
3TIG (AMARS -ARVIN 6ALDIMARS
SON  'EORGE BYRD  2EAD
-USTAFA  ,¹RUS *ËNSSON 
"OJAN "OJOVIC  6IÈAR (AFSTEINS
SON  OG "JARNI ,¹RUSSON 

&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

Keflavík og við vissum það. Þess
vegna verða menn að koma tilbúnir og þess vegna er ég svona pirraður því við vorum ekki tilbúnir og
ég sá það strax í upphitun,“ bætti
Fannar við en það fór ekki fram
hjá neinum þegar hann var að
reyna að rífa menn í gang í upphitunni en það dugði ekki til.
OOJ FRETTABLADIDIS

²23,)4). ¥ '2
Iceland Express deild karla:
+EFLAVÅK +2

 

3TIG +EFLAVÅKUR "OBBY 7ALKER  HITTI ÒR  AF
 SKOTUM OG  AF  VÅTUM  STOÈS 4OMMY
*OHNSON  'UNNAR %INARSSON  -AGNÒS ¶ËR
'UNNARSSON  3IGURÈUR 'UNNAR ¶ORSTEINSSON 
 FR¹K  VARIN  MÅN *ËN .ORÈDAL (AFSTEINS
SON   FR¹K  STOLNIR !RNAR &REYR *ËNSSON 
¶RÎSTUR ,EË *ËHANNSSON  3IGURÈUR 3IGURBJÎRNS
SON  !NTHONY 3USNJARA 
3TIG +2 !VI &OGEL   STOÈS *OSHUA (ELM
  FR¹K &ANNAR «LAFSSON   FR¹K (ELGI
-¹R -AGNÒSSON   FR¹K  MÅN "RYNJAR
"JÎRNSSON  3KARPHÁÈINN )NGASON   STOLNIR 
FR¹KS  STOÈS  MÅN *OVAN :DRAVEVSKI  $ARRI
(ILMARSSON 

¶ËR !K (AMAR

 

1. deild karla í handbolta
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-ARKAH¾STIR HJ¹ &( «LAFUR 'UÈMUNDSSON 
'UÈMUNDUR 0EDERSEN  !RON 0¹LMARSSON 
-ARKAH¾STIR HJ¹ ¥2 $AVÅÈ 'EORGSSON 

EDDA 2007
ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSVERÐLAUNIN
Edduverðlaunin verða veitt annað kvöld á Hilton Reykjavik Nordica
Bein útsending Sjónvarpsins hefst kl. 19:40

Ert þú búin(n) að kjósa vinsælasta sjónvarpsþátt ársins?
900-9901:

Game tíví

900-9902:

Kompás

900-9903:

Næturvaktin

900-9904:

Stelpurnar

900-9905:

Venni Páer

Símtalið kostar 99 krónur

Úrslit kynnt í beinni útsendingu á sunnudagskvöldið

Dagskrá:
18:40

Fordrykkur

19:40

Bein útsending hefst í Sjónvarpinu

21:40

Samkvæmi að útsendingu lokinni
á Hilton Reykjavik Nordica

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2007
er í höndum
Sagaevents

www.apple.is

EDDA 2007
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-ARKVERÈIR
0AUL 2OBINSON
4OTTENHAM (OTSPUR
$AVID *AMES
0ORTSMOUTH
3COTT #ARSON
!STON 6ILLA
6ARNARMENN
7ES "ROWN
-ANCHESTER 5NITED
3OL #AMPBELL
0ORTSMOUTH
!SHLEY #OLE
#HELSEA
*OLEON ,ESCOTT
%VERTON
.ICKY 3HOREY
2EADING
0HIL .EVILLE
%VERTON
-ICAH 2ICHARDS
-ANCHESTER #ITY
7AYNE "RIDGE
#HELSEA
-IÈJUMENN
$AVID "ECKHAM
,! 'ALAXY
3HAUN 7RIGHT 0HILLIPS
#HELSEA
3TEVEN 'ERRARD
,IVERPOOL
'ARETH "ARRY
!STON 6ILLA
*OE #OLE
#HELSEA
&RANK ,AMPARD
#HELSEA
!SHLEY 9OUNG
!STON 6ILLA
$AVID "ENTLEY
"LACKBURN 2OVERS
3TEWART $OWNING
-IDDLESBROUGH
/WEN (ARGREAVES
-AN5NITED
3ËKNARMENN
-ICHAEL /WEN
.EWCASTLE 5NITED
7AYNE 2OONEY -AN 5TD MEIDDUR
!LAN 3MITH
.EWCASTLE 5NITED
0ETER #ROUCH
,IVERPOOL
*ERMAIN $EFOE
4OTTENHAM (OTSPUR

%NSKI LANDSLIÈSHËPURINN KL¹R FYRIR VIN¹TTULEIK GEGN !USTURRÅKI OG LOKALEIKINN Å UNDANKEPPNI %- GEGN +RËATÅU

Nær Beckham leikjum númer 98 og 99?
&«4"/,4) Steve McClaren, landsliðsþjálfari Englendinga, valdi
David Beckham í hópinn fyrir
leiki á móti Austurríki og Króatíu
en Beckham snýr nú aftur eftir
meiðsli sem héldu honum frá síðustu landsleikjum.
Englendingar mæta Austurríkismönnum í vináttulandsleik á
föstudaginn eftir tæpa viku og
spila síðan afar mikilvægan lokaleik í undankeppninni gegn
Króatíu á Wembley 21. nóvember
næstkomandi.
Króatar eru á toppi riðilsins
með 26 stig og tvo leiki eftir. England er með 23 stig og einn leik
eftir en Rússar, sem eru með 21
stig, eiga tvo leiki eftir á móti
Ísrael og Andorra. Ef Rússar
vinna sína leiki þá eru þeir
öruggir áfram en Englendingar
verða að treysta á að þeir misstígi
sig á sama tíma og þeir klára sinn

leik við geysisterkt lið Króata.
„Aðalvonbrigðin
við
þessa
stöðu er að þetta er ekki lengur í
okkar höndum. Ég hélt alltaf að
þetta myndi ráðast í Króatíuleiknum og ég er enn á þeirri
skoðun. Pressan er á Rússum,“
sagði Steve McClaren um leið og
hann tilkynnti hópinn en hann
segist bjartsýnn um að komast í
úrslitakeppnina næsta sumar og
að hann treysti á að Ísraelar geti
náð stigum af Rússum þegar þeir
heimsækja Jerúsalem.
David Beckham er á höttunum
eftir því að verða fimmti leikmaðurinn sem nær að spila 100
leiki fyrir enska landsliðið en
hann hefur spilað 97 leiki til dagsins í dag. McClaren flaug til Los
Angeles til að kanna stöðuna á
Beckham áður en að hann valdi
hann í hópinn.
„Hann er í góðu standi, búinn

að ná sér af meiðslunum og hann
er í hópnum þrátt fyrir að hafa
ekki spilað lengi vegna þess að
hann er maður stóru leikjanna.
John Terry og Rio Ferdinand
verða ekki með og við þurfum á
reynslumiklum manni eins og
honum að halda,“ sagði McClaren
á blaðamannafundi.
Annar leikmaður sem kemur
inn í hópinn eftir meiðsli er Owen
Hargreaves
hjá
Manchester
United sem hefur ekki spilað með
landsliðinu á þessu ári. Þá eru
Ashley Cole og Wayne Bridge
einnig í hópnum en þeir hafa
glímt við meiðsli.
ËËJ

"²).. !¨ . 3¡2 $AVID "ECKHAM HEFUR

N¹È SÁR AF MEIÈSLUNUM OG VERÈUR MEÈ
%NGLENDINGUM Å N¾STU LEIKJUM
./2$)#0(/4/3'%449

$IMITAR Å STUÈI SEM SKOTBAKVÎRÈUR
Bragi Magnússon, þjálfari Stjörnunnar, færði Dimitar Karadzovski úr stöðu leikstjórnanda í byrjun leiktíðar og leyfði honum að einbeita sér að því að vera skytta. Nýliðar Stjörnunnar hafa unnið þrjá af fyrstu
sex leikjum sínum og Dimitar hefur verið illviðráðanlegur það sem af er í Iceland Express-deild karla.
&)--4.$) "JÎRGVIN "JÎRGVINSSON ER NÒ
Å  S¾TI Å SVIGI Å %VRËPUBIKARNUM
&2¡44!",!¨)¨'5¨-5.$52 *!+/"33/.

%VRËPUBIKAR Å (OLLANDI

Björgvin stóð
sig vel í sviginu
3+¥¨) Björgvin Björgvinsson náði
27. sæti í svigi á Evrópubikarmóti
í Landgraaf í Hollandi í gær.
Þetta er mjög góður árangur hjá
Björgvini þar sem allir sterkustu
svigmennirnir í Evrópubikarnum
í vetur voru með á þessu móti.
Björgvin fór niður brekkuna á
23,67 sekúndum eða tæpri
sekúndu á eftir Svíanum Hans
Olsson sem vann. Þar með er
Björgvin í 15. sæti í stigakeppni
Evrópubikarsins eftir tvö mót.
Björgvin er nú á leið til
Reiteralm í Austurríki þar sem
hann keppir í svigi í Heimsbikarnum á sunnudaginn. Síðan
verður karlalandsliðið við
æfingar í Austurríki út næstu
viku en verði veður hagstætt
hefur stefnan verið sett á að liðið
æfi á Íslandi eftir 18. nóvember.
ËËJ

%.. %). -%)¨3,). 7AYNE 2OONEY HEFUR

VERIÈ ËHEPPINN MEÈ MEIÈSLI Å VETUR
./2$)#0(/4/3'%449

7AYNE 2OONEY HJ¹ -AN 5TD

Frá næstu fjórar vikurnar
&«4"/,4) Wayne Rooney, leik-

maður Manchester United og
enska landsliðsins, verður ekki
með næstu fjórar vikurnar vegna
ökklameiðsla sem hann var fyrir
á æfingu.
Meðal leikja sem Rooney
missir af er lokaleikur enska
landsliðsins á móti Króatíu en
hann gæti ráðið úrslitum hvort
England komist á EM.
Rooney meiddist í fyrsta
deildarleiknum en var kominn í
hörkuform og var valinn besti
leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar í októbermánuði. Þessi
snjalli framherji var sem dæmi
búinn að skora 8 mörk í síðustu 7
leikjum United.
ËËJ

hafa vakið mikla athygli í Iceland
Express-deild karla. Stjarnan
sem tapaði öllum 22 leikjunum
þegar þeir voru síðast í deildinni
hefur unnið þrjá af fyrstu sex
leikjum sínum, þar á meðal
þriggja stiga sigur í Ljónagryfjunni í Njarðvík á fimmtudagskvöldið.
Lykillinn að góðum leik liðsins
hefur verið frammistaða Makedóníumannsins Dimitars Karadzovski sem hefur skorað 20
stig, sett niður 4,3 þrista og gefið
5,3 stoðsendingar að meðaltali í
fyrstu sex leikjum tímabilsins.
Bragi Magnússon er að gera
góða hluti á sínu fyrsta ári sem
úrvalsdeildarþjálfari. „Ég sem
leikmaður í 12 til 13 ár í úrvalsdeild fór ekkert oft til Njarðvíkur
og vann. Þetta var fyrsti útisigurinn í sögu félagsins og við erum
eigilega að slá met í hverjum leik
sem við spilum. Okkar markmið
er úrslitakeppnin og hefur verið
það frá byrjun. Við erum á áætlun,“ segir Bragi, sem sá annað og
betra í Dimitar en að hann væri
leikstjórnandi.
„Dimitar er búinn að vera mjög
góður í öllum leikjunum. Hann
var notaður mikið sem leikstjórnandi hjá Skallagrími en ég nota
hann meira sem skotbakvörð. Þá
opnast meira fyrir hann og hann
getur einbeitt sér meira að því að
vera skytta og skorari. Það gat ég
gert af því að ég fékk líka Sævar
frá Haukunum. Sævar sér um hitann og þungann af leikstjórnandastöðunni og það er að koma
rosalega vel út fyrir Dimitar að
geta einbeitt sér að því að vera
skotbakvörður,“ segir Bragi, sem
hefur einnig náð miklu út úr
öðrum reynsluminni leikmönnum
liðsins.

„Kjartan [Kjartansson], Sigurjón [Lárusson] og Fannar [Helgason] eru þessir Íslendingar sem
eru að spila einna mest hjá okkur.
Fannar hefur spilað lengi í úrvalsdeild en Sigurjón og Kjartan eru
að stíga sín fyrstu skref og eru
samt oft og tíðum að spila eins og
reyndir menn. Ég hef verið að
reyna að vinna með þessum strákum og reyna að fá þá til þess að
átta sig á því að spila leikinn en
ekki bara hverja sókn fyrir sig.
Ég er að reyna að koma því inn í
hausinn á þeim að hugsa um heildina og ég held að það sé að takast
á margan hátt,“ segir Bragi, sem
er ánægður með alla leiki nema
einn.
„Það hefði reyndar mátt vera
meiri baráttuandi í liðinu í Fjölnisleiknum sem við töpuðum því
með fullri virðingu fyrir Fjölni þá
var það kannski eini leikurinn
sem við spiluðum illa. Alla aðra
leiki spiluðum við vel hvort sem
við höfum tapað eða unnið.
Grindavík rétt skreið út úr
Ásgarði með sigurinn og við
fórum upp á Stykkishólm og
vorum yfir lengi í leiknum þangað til að við misstum þetta á lokamínútunum. Eftir því sem meiri
reynsla dettur inn þá eigum við
eftir að klára fleiri leiki,“ segir
Bragi. Hann er ánægður með nýja
Bandaríkjamanninn
sinn,
Maurice Ingram.
„Ein af ástæðunum fyrir því að
við tókum hann inn var að vega
upp reynsluleysið innan liðsins.
Maurice er að skila okkur því sem
við vorum að leita að en Steven
var ekki að skila okkur. Það er
klárt að Steven Thomas var góður
leikmaður en var ekki það sem
okkur vantaði,“ segir Bragi.
Stjörnuliðið er að spila allt annað
en auðvelda leiki þessa dagana.
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„Við sáum að við værum að
fara að spila við þrjú bestu liðin á
landinu í einni röð. Við vorum
nýbúnir að spila við Grindavík og
Snæfell og tapa naumlega og við
sögðum því að ef við næðum að
vinna einn af þessum þremur
leikjum þá yrðum við glaðir.
Við gerðum ekki ráð fyrir að
vinna neinn þeirra en ef við
myndum vinna einn þá værum
við voðalega ánægðir. Við byrjuð-

um á því að vinna Njarðvík þannig
að við erum strax búnir að ná
markmiðum okkar út úr þessum
leikjum. Ef við vinnum annan leik
þá sef ég ekkert af gleði næstu
vikurnar. Við mætum bara í leikina á móti KR og Keflavík alveg
eins og við gerðum í Njarðvík,
reiðubúnir að leggja okkur alla
fram og sjá síðan til hver staðan
verður í lokin,“ sagði Bragi að
lokum.
OOJ FRETTABLADIDIS

&JÎLNISMENN BÒNIR AÈ MISSA TVO SERBNESKA LEIKMENN ¹ EINNI VIKU

Pavlovic sagði upp fyrir leik
Serbinn
Drago
Pavlovic hefur sagt upp hjá Fjölni
og yfirgefið liðið, sem er í harðri
baráttu í Iceland Express-deild
karla. Þessi 27 ára og 201 cm
framherji hefur skorað 21,0 stig
og tekið 5,5 fráköst að meðaltali í
fyrstu sex leikjum liðsins. Hann
er annar Serbinn sem yfirgefur
Grafarvoginn á einni viku en
Nemanja Sovic gekk til liðs við
Breiðablik í síðustu viku.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins sagði Pavlovic upp fyrir
leik ÍR og Fjölnis í Seljaskóla á
fimmtudagskvöldið en lék hann
þó. Fjölnisliðið vann þar mikilvægan en nauman 83-85 sigur.
+®2&5"/,4)

Þetta var aðeins annar sigur liðsins í vetur en liðið hafði fyrir leikinn tapað þremur leikjum í röð.
Ákvörðunin um að segja upp
var algjörlega komin frá Pavlovic
sem var gagnrýndur á dögunum
fyrir að gefa ekki boltann en hann
náði ekki að gefa eina einustu
stoðendingu á þeirri 151 mínútu
sem hann spilaði í Fjölnisbúningnum. Pavlovic tók aftur á móti
99 skot á þessum tíma.
Í leiknum á móti ÍR skoraði
Pavlovic 11 stig og tók 4 fráköst á
27 mínútum en hann klikkaði hins
vegar á 12 af 16 skotum sínum í
leiknum. Fjölnir hafði tólf stiga
forskot fyrir lokaleikhlutann en

tapaði honum 13-23. Pavlovic
hjálpaði ekki mikið á lokasprettinum því hann klikkaði á fimm af
sex skotum sínum í fjórða leikhlutanum.
Í öllum útlendingavandræðunum gátu Fjölnismenn þó glaðst
yfir framgöngu Karltons Mims
sem skoraði 23 stig í ÍR-leiknum
sem var 6,2 stigum yfir meðalskori hans fyrir leikinn. Það er þó
ljóst að Bárður Eyþórsson þarf
að finna menn í stað þeirra Sovic
og Pavlovic ætli Grafarvogsliðið
að keppa á jafnréttisgrundvelli
við öll hin lið deildarinnar sem
eru flest með þrjá erlenda leikmenn.
ËËJ
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LEIÈINLEGT AÈ FYLGJAST MEÈ (OLLYWOOD STJÎRNUNUM
HLUSTANDI ¹ MISGËÈA BRANDARA OG ÖAÈ V¾RI AÈ FYLGJAST
MEÈ UNGSK¹TUM HLUSTA ¹ LÁLEGT UPPISTAND %KKI SK¹NAR
ÖAÈ ÖË AÈ (OLLYWOOD STJÎRNUNUM SÁ SKIPT ÒT FYRIR
Ö¾R ÅSLENSKU ¡G EFAST EKKI UM AÈ GESTIR ¹ %DDUNNI
SKEMMTA SÁR MARGIR STËRVEL ¡G HEF BARA MJÎG TAK
MARKAÈA ÖÎRF FYRIR AÈ FYLGJAST MEÈ ÖEIM SKEMMTA SÁR
OG MUN L¹TA MÁR N¾GJA AÈ LESA FRÁTTAVEFINA AÈ KVÎLDI
DAGS
¥ KRINGUM VERÈLAUNAH¹TÅÈIR LIÈINS ¹RS UPPGÎTVAÈI ÁG
HINSVEGAR AÈRA OG SKEMMTILEGRI HLIÈ ¹ H¹TÅÈUNUM ¶AR
LEGGJA SPYRLAR STJÎRNURNAR Å EINELTI ¹ RAUÈUM DREGLI OG
SPYRJA Ö¾R ÒT Å KL¾ÈNAÈ SKARTGRIPI OG MERKILEGT NOKK
N¾RFÎT ¡G F¾ HINS VEGAR EKKI HIÈ SAMA ÒT ÒR NIÈURRIGNDUM RAUÈUM
DREGLUM HÁR ¹ LANDI ENDA EFAST ÁG UM AÈ ÅSLENSKAR LEIKKONUR F¹I
MIKIÈ AF $IORKJËLUM EÈA 4IFFANYlS DEMÎNTUM L¹NAÈ FYRIR %DDUNA
¡G LEYFI ÖEIM ÖVÅ AÈ VERA Å FRIÈI FYRIR MÁR .JËTIÈI KVÎLDSINS
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Verðlaunahátíðir lítil sjónvarpsskemmtun
¡G GET LÕST ÖVÅ YFIR HÁR OG NÒ AÈ ÁG MUN EKKI SITJA LÅMD
VIÈ SJËNVARPIÈ ANNAÈ KVÎLD ÖË AÈ SJËNVARPSSËFINN
KOMI YFIRLEITT STERKUR INN ¹ SUNNUDAGSKVÎLDUM !NNAÈ
KVÎLD RENNUR STUNDIN UPP %DDUVERÈLAUNIN  HALDA
INNREIÈ SÅNA ¹ SJËNVARPSSKJ¹INN LANDSMÎNNUM ÎLLUM
TIL MIKILS FAGNAÈAR %KKI MÁR SAMT
¶EGAR ÁG VAR YNGRI AÈ ¹RUM SYRGÈI ÁG REGLULEGA ALGERAN
SKORT ¹ 3TÎÈ  ¹ HEIMILI MÅNU ¶¹ ËSKAÈI ÁG MÁR EINSKIS
HEITARA EN AÈ F¹ AÈ FYLGJAST MEÈ EINUM «SKARSVERÈ
LAUNUM Å BEINNI ÒTSENDINGU HÒKANDI YFIR POPPSK¹L
INNI MEÈ SÒKKULAÈIK¹M ¹ N¹TTBUXUNUM Å HATRAMMRI
BAR¹TTU VIÈ EIGIN AUGNLOK &YRIR RÒMU ¹RI ÖEGAR STÎÈIN
GËÈA HAFÈI LOKS BLESSAÈ MIG MEÈ N¾RVERU SINNI ¾TLAÈI
ÁG AÈ L¹TA VAÈA -EÈ POPPIÈ Å FANGINU BEIÈ ÁG EFTIR UPPLJËMUNINNI
(ÒN KOM ALDREI
¥ STAÈINN KOMST ÁG AÈ ÖVÅ AÈ MÁR HUNDLEIÈAST VERÈLAUNAH¹TÅÈIR
SAMA HVAÈAN OG HVERNIG ÖEIM ER SJËNVARPAÈ ¶AÈ ER ALVEG JAFN

Jólafötin
tímanlega
Jólafötin streyma nú í verslanir Kringlunnar.
Gefðu þér góðan tíma til þess að undirbúa
jólin í rólegheitunum.
Nýtt kortatímabil

Opið til 18 í dag og frá 13–17 á morgun

SEM HEFUR SLEGIÈ Å GEGN UM VÅÈA VERÎLD
!ÈALSÎGUHETJURNAR ERU VENJULEGT FËLK MEÈ
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"ANDARÅKJUNUM SL SUMAR
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&JÎLSKYLDUBÅË 3HARK 4ALE
(RESSANDI OG SKEMMTILEG FJÎL
SKYLDUMYND UM LÅTINN FISK SEM
VERÈUR SKYNDILEGA HETJA ÖEGAR S¹
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Bráðskemmtileg saga sem byggir á hinum vinsæla söngleik Abbababb!
Leynifélagið Rauða hauskúpan fæst hér við dularfullt sakamál þar sem
við sögu koma meðal annars diskóboltar og pönkarar, Pála spákona og
Doddi draugur, að ógleymdum skuggalegum Rússum og Hr. Rokk.
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Negrastrákar verða kenjakrakkar
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14

strákana en þó fylgst
með úr fjarska. Og
hann segir gagnrýnina
sem hún hefur mátt
þola ekki vera algjörlega úr lausu lofti gripna.
„Nei, í sjálfur sér finnst
mér það ekki. Þetta er bók
sem er barns síns tíma og
ég held að ég geti nú
tekið undir það sem
einhver sagði, að það
væri í lagi að gefa út
slíka bók en það ætti
frekar að líta á hana
sem furðuhlut úr
fortíðinni og
sögulegt gagn heldur
en barnabók,“ segir
¶«2!2).. %,$*2.
Þórarinn.
FGG
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mjög stuttum tíma og eiginlega
Systkinin Sigrún og Þórarinn
Eldjárn brugðust snöggt við
bara unnin á staðnum,“ segir
umræðunni um barnabókina Tíu
Þórarinn en bókin segir frá
litla negrastráka og útfærðu
tíu kenjóttum krökkum sem
sína eigin útgáfu í bókinni Tíu
stunda hrekki. Svo heltist
litlir kenjakrakkar sem er
alltaf eitt og eitt barnið úr
nýfarin í prentun og er
lestinni en að endingu
væntanleg í bókabúðir á
sameinast þau öll aftur.
næstunni. Þórarinn segir þetta
„Það er því enginn sem
ekki vera eiginlegt andsvar við
deyr,“ segir Þórarinn en
negrastrákunum sem listamaðörlög negrastrákanna í bók
urinn Muggur myndskreytti á
Muggs eru á köflum æði
sínum tíma heldur meira innlegg í
grimmdarleg.
þessa umræðu. Þetta sé grein
Þórarinn
af sama meiði en nær
segist ekki
okkur í tíma. „Sigrún
hafa sökkt sér
fékk þessa hugmynd
ofan í
)..,%'' ¥ 5-2¨5.! "ËK SYSTKINANNA 3IGRÒNAR
og við ákváðum bara
umræðuna
OG ¶ËRARINS %LDJ¹RN UM TÅU LITLA KENJAKRAKKA ER EKKI
að drífa í þessu.
um
HUGSUÈ SEM ANDSVAR HELDUR INNLEGG Å UMR¾ÈUNA
Bókin er því unnin á
negra-
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ofnaðu reikning
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„Ég fékk bréf frá fanga árið 2002
og hann var að þakka mér fyrir
sögurnar mínar, sem hann var vel
lesinn í,“ segir Einar Már Guðmundsson en þetta fangabréf varð
honum að innblæstri fyrir nýjustu skáldsöguna, Rimlar hugans,
sem kemur út fyrir þessi jól.
Þegar Fréttablaðið ræddi við
Einar var hann á leiðinni til Frakklands þar sem gefa á út á frönsku
fyrstu bók hans, Riddara hringstigans, og hann sagði að Fransmenn væru einnig með í burðarliðnum
franska
útgáfu
af
Eftirmálum regndropanna. „Það
er alveg nauðsynlegt að hitta
þessa merkilegu og fornu menningarþjóð og ræða aðeins við
hana,“ segir Einar.
Einar segir að í bréfinu hafi
umræddur fangi einnig sagt sér
sögu sína og að á þessum tíma
hafi kviknað ófáar hugmyndir um
að nýta bréfið í einhvers konar
bók. „En ég gerði bara einhverjar
veikburða tilraunir til að setja
mig í samband við hann og það
var nú frekar á mannlegum forsendum. Það kom hins vegar
aldrei neitt út úr því og í dag er ég
guðslifandi feginn því þá hefði ég
bara skoðað þetta út frá því hvert
fíkniefnaneyslan leiðir mann og
setið síðan eftir með koníaksglasið og vindilinn í bullandi afneitun.
Enda erum við vel settu alkarnir
þannig að við teljum okkur ekki
eiga neina samleið með þeim sem
við álítum verri,“ útskýrir Einar.
Fyrir tveimur árum urðu
straumhvörf í lífi Einars þegar
hann ákvað að segja skilið við
Bakkus sem félagsskap og skráði
sig í meðferð á Vog. Og eins og
verða vill þegar menn eru útskrifaðir úr þeim háskóla halda þeir
áfram að sinna sínum málum,
sækja AA-fundi og hlusta á menn
segja sögur. „Mönnum er jú haldið allsgáðum með sagnalist,“
útskýrir Einar og á einum slíkum
fundi lágu leiðir fangans og
skáldsins aftur saman. „Upp úr
þessu hefst gríðarlegt ferli því
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GERÈ %INS OG FRAM KEMUR FRAMAR
Å BLAÈINU MUN ¶ËRHALLUR 'UNN
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INGANNA 3TEF¹N RNA +ATRÅNU OG
'UÈNA SEM LEYSA SAKAM¹L AF MIKILLI
KÒNST 6ARLA ER ÖAÈ TILVILJUN AÈ VAR
®RN SKULI HAFA ORÈIÈ
FYRIR VALINU ENDA ÖYKIR
HANN LÅKLEGASTUR TIL AÈ
VEITA SJ¹LFUM !RNALDI
)NDRIÈASYNI VERÈUGA
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VAXANDI REYFARA
ÒTG¹FU EN 3AGA
&ILM HEFUR VERIÈ
FENGIÈ ÖAÈ HLUT
VERK AÈ ÖRËA
HANDRIT EFTIR BËKUNUM
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hann hafði líka verið í bréfaskriftum við unnustu sína. Ég kynnist
þeim báðum og fer að skoða allan
þennan efnivið og saga þeirra
verður eiginlega sagan mín og
öfugt,“ segir rithöfundurinn.
Einar segir ekki algengt að
hann fái bréf frá föngum á LitlaHrauni en minnist símtals frá
manni sem sagðist þá vera nemandi í fjölbrautaskóla og þakkaði
honum fyrir sögurnar hans.
„Seinna áttum við leið saman í

sundlaug og þá viðurkenndi hann
það fyrir mér að hafa hringt í mig
frá Litla-Hrauni.“
Einar segist vera í góðu formi
og er þegar farinn að leggja drög
að næstu bók. Hann vildi þó ekki
gefa mikið upp um hana, sagði
dularfulla hluti vera að gerast og
að það hefði opnast fyrir einhverjar línur. „En almættið hefur
ekki enn gefið mér leyfi til að
segja frá henni,“ segir Einar.

/G Å ALLT ANNAÈ ÖVÅ SANNKALLAÈ
HNAKKAHËF VAR HALDIÈ VIÈ OPNUN
PITSUSTAÈARINS 2IZZO ¹ 'RENS¹SVEGI
-ANNLÅF GREINIR FR¹ ÖESSU ¹ VEFSÅÈU
SINNI /G MIÈAÈ VIÈ LÕSINGARNAR
VIRÈIST (JALTI ²RSUS HAFA FUNDIÈ
SÁR NÕJAN STARFSVETTVANG ÖVÅ GESTIR
STAÈARINS SKEMMTU SÁR KONUNGLEGA
YFIR GAMANM¹LUM !RNARS 'RANT
SEM F¾KKAÈI FÎTUM OG LAGÈI
Å ARMBEYGJUKEPPNI
VIÈ SJ¹LFAN "ORIS
(JALTA TËKST ÖVÅ
AÈ SANNA AÈ
2IZZO PITSUR
HLYTU AÈ VERA Ö¾R
HOLLUSTU Å BRANSAN
UM ÖVÅ VARLA M¹TTI
GREINA FITUGRAMM
UTAN ¹ LÅKÎMUM HINNA
TRÎLLAUKNU KRAFTAJÎTNA
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Guðfaðir Ólafs Ragnars vill fá Edduna
„Eigum við að ræða það eitthvað
frekar? Auðvitað vil ég fá að hafa
styttuna í einhvern tíma, kannski
viku eða svo. Og ég er sannfærður
um að stórvinur minn Pétur
Jóhann eigi eftir að leyfa mér
það,“ segir Jón Gunnar Geirdal,
markaðsstjóri Senu, en hann er
höfundur þeirra frasa sem Ólafur
Ragnar, umboðsmaður Sólarinnar
og starfsmaður á plani bregður
fyrir sig í Næturvaktinni. Pétur
Jóhann er tilnefndur til Eddunnar
fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttaröðinni og segist Jón gera sér
vonir um að fá Edduna upp á hillu
í stuttan tíma fari svo að grínistinn verði valinn sá besti.
Næturvaktin hefur slegið í gegn

í íslensku sjónvarpi og þá ekki síst
Ólafur Ragnar. Og Jón Gunnar er
hálffeginn. „Já, því annars þyrfti
ég að breyta algjörlega um lífsstíl
og fara að nota nýjan talsmáta,“
útskýrir hann en viðurkennir um
leið að það hafi af og til farið um
hann kjánahrollur þegar frasarnir sem hann hefur notað í
nokkur ár voru allt í einu festir niður á blað. „Það er eitt
að tala svona en annað að
skrifa það,“ segir Jón
Gunnar. „En ég held að ég
lifi þetta af. Það er
kannski verst að margir
halda að ég sé að apa upp
frasana eftir Ólafi Ragnari,“ segir Jón Gunnar.
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*á meðan birgðir endast

Komdu
og
kjóstu
nýjan konung dýraríkisins og þú gætir unnið
20 þúsund króna gjafabréf frá Dýraríkinu
Frambjóðendur og kosningaloforð* þeirra:

Pet
rína Gu arsdóttir
nn

„Þú færð gyllt
Regina fuglabúr
hjá mér á frábæru
tilboði. Eins og
konungum sæmir!“

Hinr
ik Gunnarsson

„Ég, þinn tryggasti
vinur, býð upp á
ókeypis hundabað
og snyrtingu fyrir
alla vini mína í
dag!“

Bóas
Gunnarsson

„Fjölmargir aðdáendur mínir fá 40%
afslátt af sérvöldum
kattamat frá Royal
Canin og Pro
Plan!“

G uð

laug Gunnarsdótti

r

„Hvað var það aftur?
Jú nú man ég, Aqua
Star 54 l fiskabúr
með alls konar dóti
á tilboðsverði!“

Full búð af kosningatilboðum!
Dýraríkið Miðhrauni – Dýraríkið Grensásvegi – Dýraríkið Blómavalshúsinu Skútuvogi – Dýraríkið Blómavalshúsinu Akureyri

Nói G

unnarsson

„Hágæða Criceti 9
hamstrabúr á sérkjörum, aðeins fyrir
þig vinur minn!“
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jaldan hefur jólabókaflóðið farið
af stað með öðrum eins látum og
nú í ár. Fyrst rak nýja Biblíuþýðingu á fjörur þjóðarinnar. Á meðan
sumir fögnuðu henni stóð það í
öðrum að hið heilaga orð væri ekki
heilagra en svo að mætti skipta
stöku hugtökum út fyrir önnur
nútímalegri. Það getur greinilega
verið sárt að mega ekki tala lengur
um „kynvillinga“ eða hvað það nú
var sem einstaka presti finnst svona
mikill missir að.
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,)4,5 síðar fengu menn um annað

¶!¨ er nú kannski ofsögum sagt
því fólk sem venjulega hefur réttlætið með sér stakk upp á bókabrennu – annað orð úr fjarlægri
fortíð. Fólk á ekki að kveikja í
bókum. Bækur eiga að kveikja í
fólki. Í upphafi jólabókaflóðs er
erfitt að spá fyrir um hvað eigi
eftir að seljast – og þó, eitthvað
hlýtur að mutrast út af bókum
Kristínar Marju og Arnaldar. Það
er samt skrítið til þess að hugsa að
misþyrmingar á tíu uppdiktuðum
strákum á gamalli bók hafi verið
tíundaðar lið fyrir lið í fjölmiðlum
og hlotið mun meiri athygli en þær
sem Páll Elísson lýsir í Breiðavíkurdreng sem hann skrifaði með
Bárði R. Jónssyni og kom út fyrir
skömmu. Þar er lýst sönnum
atburðum. Ungir drengir sættu
andstyggilegustu pyntingum af
hendi annarra stráka en líka manna
sem voru á launum frá ríkinu við
að annast þá.
%.'). ástæða er til annars en að

halda áfram að velja vel það sem
lesið er fyrir börn. Það sem getur í
fyrstu virst undursaklaust getur
tekið á sig aðra mynd þegar ímyndunaraflið tekur við. Í Breiðavíkurdreng sést einmitt hvernig þetta
sama ímyndunarafl liðsinnir Páli í
verstu kvölunum. Hann bjó að því
að hafa heyrt fallegar sögur þegar
hann var lítill – löngu áður en hann
vissi að til væri jafnskelfilegt fólk
og hann átti eftir að hitta fyrir í
Breiðuvík.
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að hugsa þegar Skrudda endurútgaf
Tíu litla negrastráka. Þar reyndist
vandamálið þveröfugt við það sem
leynst hafði í nýju Biblíuþýðingunni. Í bókinni kemur orðið „negri“
nefnilega fljúgandi úr fortíðinni og
finnst mörgum ekki eiga neitt erindi
lengur í barnabók. Fáir hafa líka
sama dillandi húmorinn fyrir misþyrmingum á börnum og virðist
hafa verið við lýði þegar bókin kom
fyrst út. Á heimasíðu Skruddu segir
að óvíða hafi „þessum hrakfallabálkum verið eins vel tekið og hér á
Íslandi“ og að þessir „flökkustrákar“ geti „alltaf komið ungum sem
gömlum í sólskinsskap“.
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

www.IKEA.is

