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 Fulltrúar Öryrkjabanda-
lagsins hafa ákveðið að selja fjöl-
býlishúsið 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 fjölbýlishús-
inu Hátúni 10 til ófatlaðs fólks.

Helgi Hjörvar, stjórnarformað-
ur hússjóðs Öryrkjabandalagsins, 
staðfesti að þetta væri ákveðið. 

Íbúðirnar í Fannborg eru í eigu 
Hússjóðs Öryrkjabandalagsins og 
eru 43 talsins. Helgi segir ástæð-
una fyrir fyrirkomulaginu einkum 
vera breytt sjónarmið gagnvart 
búsetuúrræðum fatlaðra. Æski-
legra 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 hæfis-
íbúða fatlaðra þótt þær hafi þótt 
nægilega stórar þegar þær voru 
teknar í notkun fyrir nokkrum 
áratugum. Í breytingum verði 
einnig sameinaðar litlar einstakl-
ingsíbúðir í Hátúni í eina stærri til 
að koma til móts við kröfur fólks. 
Smærri íbúðir geti samt vel hent-
að fólki sem hyggst hafa þar tíma-
bundna 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 alvarleg-
um 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 ann-
ars staðar í bænum eða leitað 
annarra úrræða svo sem á sam-
býli eða í öldrunarþjónustu. Hús-
sjóðurinn 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.

Öryrkjaíbúðir á 
almennan markað
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.

 Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylking-
arinnar 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 verðmæta-
sköpun á erlendri grund. Þetta 
kemur fram í grein sem hún ritar 
í Fréttablaðið í dag.

Bjartsýn á út-
rásarmöguleika

 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. 

Gleymdi bílnum 
á bensínstöð

„Ég gæti alveg flutt hingað 
inn, búrið er svo stórt,“ segir 
Guðný Rannveig Reynisdóttir. 
„Ég verð bara inni í búrinu með 
hinum furðufuglunum.“ Ný gælu-
dýrabúð 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.“

Pakistanska lögregl-
an 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 fjölda-
handtakna 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.

Bhutto sett í 
stofufangelsi

Ekki á mála hjá djöflinum Vinir og óvinir Íslendinga



Magnús, er ekkert farið að slá 
í ástina?

„Neytendur eru allt að því 
niðurlægðir þegar þá vantar þjón-
ustu 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 
það að húka í 
kuldanum í þeirri 

daufu von að með tímanum aumkvi 
einhver leigubílstjórinn sér yfir 
viðskiptavin og leyfi honum náðar-
samlegast 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 heildarendur-
skoðun á regluverkinu sem gildir 
um leigubíla. Tillögur Ármanns 
verði teknar inn í þá endurskoðun 

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.

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

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.

 Siðanefnd Blaða-
mannafélags Íslands hefur 
úrskurðað að Trausti Hafsteins-
son, blaðamaður á DV, hafi brotið 
gegn siðareglum með ónærgæt-
inni 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 sjálfsvígs-
tilraunir hennar. Segir í úrskurð-
inum að umfjöllun um persónu-
legan harmleik sé vægðarlaus og 
eigi ekkert erindi í fjölmiðla.

Umfjöllun DV 
sögð vægðarlaus

 Tveir sextán og sautján 
ára nemendur í sænskum mennta-
skóla 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 skóla-
skotárásinni 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.

Hótuðu sænsk-
um rektor lífláti

 Leikfangaverslunin 
Toys“R“Us 
hefur
tilkynnt
Neytenda-
stofu að 
ákveðið
hafi verið 
að innkalla 
föndur-
perlur sem 
geta
reynst
lífshættu-
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 jólabækl-
ingi 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. 

Lífshættulegar 
perlur í umferð 

 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“.

Vilja herða lög um byssueign

Viðskiptafræðistofnun 
Háskóla Íslands hefur skilað 
álitsgerð um samruna Reykja-
vík 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.

Samrunaskýrsla 
bætir litlu við

Íslensk málnefnd heldur 
árlegt málræktarþing í dag, í 
ellefta sinn. Þingið ber yfirskrift-
ina „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.

Ræða um stöðu 
íslenskunnar

 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-

kenndi að hann hefði ætlað að 
flytja efnin inn en það hefði verið 
fyrir annan mann sem hann nafn-
greindi 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. 

Kókaínsmyglarar í fangelsi



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. 

Sparisjóðurinn

Ánægðustu

viðskiptavinirnir

Einkunn banka og sparisjóða í einstökum þáttum 2007
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Sparisjóðurinn 80,4 83,5 79,4 84,9 80,4 78,1 85,0 81,7

SPRON
78,8

79,4 77,4 80,5 76,0 74,2 80,9 78,2

BYR
76,9

78,9 77,1 80,6 74,7 73,0 77,3 76,9

Glitnir
77,7
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 Tuttugu og átta ára 
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. 

Sektaður fyrir 
fíkniefnabrot

Georgíuþing 
samþykkti í gær mótatkvæða-
laust 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 forsetakosn-
ingar til janúar næstkomandi.

Þingið styður 
forsetann

Bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisfélagsins 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 Sjálf-
stæðisfélagsins 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 

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-

viti Sjálfstæðisfélagsins á Álfta-
nesi, 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 bæjar-
félags. Meirihlutinn mat það svo
að þetta væri ekki áhyggjuefni og 
þá er málið búið.“

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.

 Hæstiréttur felldi í 
gær úr gildi úrskurð um farbann 
gegn lettneskum starfsmanni 
starfsmannaleigunnar Nordic 
Construction Line, eða GT 
verktaka.

Maðurinn hafði verið úrskurð-
aður 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.

Farbann Lett-
ans fellt úr gildi

Indversk stúlka sem 
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. 

Lakshmi komin 
til meðvitundar

„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 

hæfingarstöðvum og í dagþjónustu.





 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 heil-
brigðisráðherra hefur boðað að 
skilið verði milli kaupenda og selj-
enda 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 selj-
endur í mörg ár,“ segir Þorkell. 
Hann er þó efins um að þessi 

kerfisbreyting muni hafa miklar 
breytingar í för með sér fyrir aðila 
í einkarekstri. Þó megi vona að inn-
kaupastofnunin sjái hag sínum 
betur borgið með því að kaupa 
læknisverk af einkaaðilum en ríkis-
stofnunum.

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 einkarekst-
ur í heilbrigðisþjónustunni, allt 
annað er bara rugl. Það hefur 
sýnt sig að það er mikill sparnað-
ur í einkarekstrinum,“ segir 
Þorkell. 

Breytir litlu fyrir einkarekstur

HALLGRÍMSKIRK JU
S U N N U D A G I N N
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Gesualdo
Heinrich Schütz
Johannes Brahms 
Knut Nysted
Arvo Pärt
Þorkell Sigurbjörnsson 
Kjell Mörk Karlsen

S C H O L A  C A N TO R U M
H Ö R Ð U R  Á S K E L S S O N

frá endurreisn til samtíma

2.000/1.500 kr.

L I S T V I N A F É L A G
H A L L G R Í M S K I R K J U

 2 5 .  S TA R F S Á R

HÁSKERPA
HEIM Í STOFU

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000

HEIMHEIM Í STOÍÍ STOÍÍ FUFU

MIRAI 32” LCD háskerpusjónvarpMIRAI 32” LCD háskerpusjónvarp

79.900-
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 Karlmaður var sýknað-
ur af ákæru um umferðarlaga-
brot í Héraðsdómi Suðurlands í 
gær. Hann var stöðvaður af 
lögregluþjónum í Vestmannaeyj-
um 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. 

Mátti keyra án 
öryggisbeltis

Finnst þér sóðaskapur á götum 
úti hafa aukist?

Ætti strætó að vera gjaldfrjáls 
fyrir alla?

 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 starf-
andi, segir Friðrik Sophusson, for-
stjóri Landsvirkjunar. Þessi 
ákvörðun hefur ekki áhrif á mögu-
lega uppbyggingu álvers við Húsa-
vík, né mögulegt álver við Helgu-
vík á Reykjanesi.

Þegar ljóst var að ekki yrði af 
stækkun álvers Alcan í Straums-
vík 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 fyr-
irtæki sem hefur hug á að reisa 
netþjónabú hér á landi. Auk þess 
er hafinn undirbúningur að við-
ræðum við fyrirtæki sem vill reisa 
hér fyrirtæki á sviði kísilhreins-
unar fyrir sólarrafala. 

Fulltrúar Landsvirkjunar vilja 
ekki gefa upp hvaða fyrirtæki er 
um að ræða. Friðrik segir þó lík-
legast að þessi starfsemi verði 
staðsett á Suðurlandi eða Reykja-
nesi.

Möguleg orkuþörf þessara 
tveggja fyrirtækja gæti numið um 

þriðjungi þess afls sem reiknað er 
með að verði til í þremur virkjun-
um í Þjórsá. Friðrik segir að þetta 
geti þýtt ákveðið hagræði við gerð 
virkjananna.

Ef selja ætti orkuna einum stór-
um kaupanda þyrfti að byggja 

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

Orka úr Þjórsá ekki 
seld til nýrra álvera
Landsvirkjun ætlar í viðræður um sölu á orku úr virkjunum í Þjórsá til net-
þjónabús og kísilhreinsunarverksmiðju. Ætlar ekki að selja orku til álvera á Suð-
ur- og Vesturlandi. Kemur á óvart og veldur vonbrigðum segir forstjóri Alcan.

 „Ég minni á að öll plönin 
eru inni um stækkunina í Straums-
vík, 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 Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, um tilkynningu 
Landsvirkjunar þess efnis að fyr-
irtækið muni ekki ganga til samn-
inga við fyrirtæki sem hafi hug á 
að byggja álver á Suður- og Vest-
urlandi.

„Þetta þýðir bara að verkefni 
númer fjögur eða fimm eru fryst í 
bili. Áform um eitt eða tvö álver í 
Þorlákshöfn og Keilisnesi og eitt-
hvað því um líkt.“ 

Steingrímur
telur því ekki að  
um grundvallar-
stefnubreytingu
sé að ræða.

„Þetta er ekki 
stefnubreyting
en Landsvirkjun 
er að horfast í 
augu við raun-
veruleikann. Það 
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 mengað-
ar lofttegundir líkt og álverin og 
sem atvinnuuppbygging og iðnað-
ur 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 óum-
deildari virkjunum en þeim sem 
felast í virkjun Þjórsár,“ segir 
Steingrímur og nefnir sem dæmi 
Búðarhálsvirkjun, sem sé snyrti-
leg virkjun inni á svæði sem 
þegar hefur verið raskað. 

Áform um þrjú álver standa



Jólaspilið í ár
MONOPOLY fasteignaspilið

Nýtt útlit 
nýjar götur

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



 Sjónvarpið og Björgólfur Guð-
mundsson, 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 

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.“

Stefna á útrás með íslensku þættina

NÓVEMBER 
TILBOÐ

TIL SAFNKORTSHAFA

Safnkortstilboðin færðu á næstu
N1 þjónustustöð.

Upplýsingar um Safnkortið og Safnkortstilboðin 
er að finna á www.n1.is. 

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

490 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda tvöfalt

x2
Spiderman 3 DVD 

Vr. 89159406 Fullt verð: 2.490 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Safnkortstilboðin

Frábæ

S
b

nktar
da tvöfalt
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89159406 FFullFullFullFullltt vet vet vee ðrð:rð: 22.490 kr. T

Remington sléttujárn
Hágæða keramik og teflon sléttujárn sem hitnar á 60 sekúndum.

Sléttujárnið er með tvöfaldri vörn og  hitnar í 200°C.
Snúningsvörn á snúru, frálagsstandur, upphengilykkja og 

hitaþolinn geymslupoki með sér hólfi fyrir snúru.

2.490 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda þrefalt

x3

Fullt verð: 5.490 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.Vr. 85069591

TIL SAFNKO

Hágæða keramik og t
Sléttujárn

Snúningsvörn
hitaþo

Safnko
borga

F llFullFullFullt vt vet veerðrð: 5.49

Punktar
gilda þrefalt
Punktar

x33xx

Vr. 85069591

Hág

S

bo

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

FF

Lítill og nettur Winsta ferðageislaspilari sem 
spilar CD/MP3/CD-R/RW. Spilarinn er með 

LCD skjá og hristivörn.

0 kr.
auk 1000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Punktar
gilda fjórfalt

x4
Ferðageislaspilari

Fullt verð: 3.990 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.Vr. 81835532
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Vr. 82158072

Hara systur CD

0 kr.
auk 1.000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Fullt verð: 1.990 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.

Frábær geisladiskur frá HARA systrum en þær 
hafa unnið hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar.

Á þessum geisladisk er að finna lög eftir 
marga af helstu lagasmiðum landsins.

Punktar
gilda tvöfalt
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Bara 

x3
Búðu til þitt eigið jólakort, veldu útlit á 

www.hanspetersen.is og settu inn texta og mynd.
Hans Petersen framkallar 40 kort í stærðinni 10x20 cm 
á hágæða Kodak pappír. Öllum kortum fylgir umslag.

2.490 kr.
auk 1000 punkta

Safnkortshafar
borga aðeins

Sérprentuð jólakort 40 stk.

Fullt verð: 5.490 kr. Tilboðið gildir til 31.12. 2007 eða á meðan birgðir endast.Vr. 85060623

x333xx www.ha
Hans Pete
á hágæð
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606223

Punktar
gilda þrefalt

 Kynjakvótar og staða 
jafnréttis á Norðurlöndum voru 
umræðuefni í upphafi Kynja-
fræðiþings á vegum rannsóknar-
stofu 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 jafnréttis-
málum.

„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 áhersl-
ur séu mikilvægar.

„Ég tel að framgangur femín-
isma 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 íhaldssöm-
um konum, því ég tel að þær eigi 
rétt á því að segja það sem þær 
vilja segja, jafnvel þótt það hagn-
ist ekki öðrum konum. Ef þær 

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 við-
horfum 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.

„Það mikilvægasta er að staðna 
ekki. Norðurlöndin eru fyrirmynd-
in 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.“ 

Afturför í íslenskri 
jafnréttisbaráttu
Á kynjafræðiþingi var rætt um stöðnun jafnréttisbaráttunnar á Norðurlöndun-
um. Sífellt fleiri ríki taka fram úr hægum framfaraskrefum Norðurlanda. Próf-
essor í stjórnmálafræði telur kynjakvóta geta komið ríkjunum aftur á skrið. 

 Hver hefur afþakkað laun 
fyrir leik sinn í Stundinni 
okkar?

 Hvað heitir skólinn í Finn-
landi þar sem byssumaður 
skaut átta til bana?

 Hver hefur verið útnefndur
besti leikmaður fyrstu sjö 
umferðanna í úrvalsdeild karla 
í handbolta?

 Hæstiréttur hefur ógilt úrskurð Héraðsdóms 
Vestfjarða í máli karlmanns vegna þess að hann kom aldrei 
fyrir þann dómara sem dæmdi í málinu. Maðurinn var sakfelld-
ur 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 þinghalds-
ins 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 maður-
inn 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. 

Kom aldrei fyrir dómarann
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 Eftirlýstur glæpamaður 
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. 

Faldi sig í göng-
um í sautján ár

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 stríðsglæpadóm-
stólsins 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 dóms-
málaráðherra sem kynnti 
frumvarpið. Kallaði hann einnig 
eftir harðari refsingum við 
hatursglæpum.

Ekki skjól fyrir 
eftirlýsta menn

Markmið sjóðsins er að veita styrki til náms-
manna, rannsóknarverkefna á vegum háskóla, 
stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveit-
ingar 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 umhverfis-
og 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 rannsóknar-
verkefna 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; orkurannsokna-
sjodur@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.

Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar auglýsir styrki til umsóknar

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 rannsóknar-
starf á sviði náttúruvísinda, verkfræði og
orkumála og rekur umfangsmikla fjármálastarf-
semi 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.
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Styrkir til að efla

rannsóknir á sviði umhverfis- og orkumála

 Bretar sluppu með 
skrekkinn í gær þegar spár um 
mikil flóð á austurströndinni 
vegna flóðbylgju á Norðursjó 
gengu ekki eftir og flóðvarnar-
garðar 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, Hol-
landi 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 flóðbylgj-
an síðan árið 1953 þegar nokkur-
hundruð manns létust. Þannig að 
við teljum okkur mjög, mjög lán-
söm í dag.“ Yfir 2.000 manns létust 
í flóðbylgjunni árið 1953.

Hinum risavöxnu Maeslant-
flóðvarnargörðum við Rotterdam 
í Hollandi var lokað í fyrsta skipti 
frá því þeir voru reistir árið 1997. 
Tilkynnt var í gær að áfram verði 

fylgst með ástandi mála á norður-
strönd Hollands en aðrir lands-
hlutar séu úr hættu. Er þetta í 
fyrsta skipti frá árinu 1976 að öll 
strandlengjan við Norðursjó er 

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

Flóðbylgjan ekki jafn 
skæð og spár sögðu
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 flóð-
bylgja á Norðursjó yfir 2.000 að bana. Áfram er eftirlit á norðurströnd Hollands.

 Í sjálfsmorðs-
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 sjálfsmorðs-
sprengjumaður gerði árás.

59 afgönsk 
skólabörn dóu



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 spark-
ið verið ósjálfráð viðbrögð við 
hálstaki sem maðurinn hafði á 
henni.

Sparkið átti sér stað á veitinga-
staðnum Prófastinum í Vest-
mannaeyjum í júlí árið 2005. Í 
ákæru segir að konan hafi „spark-
að í klof mannsins af miklu afli 
með þeim afleiðingum að hann 
missti andann og hneig niður, piss-
aði 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.

Sparkaði ekki viljandi í pung
Karlmaður á fertugs-

aldri 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 sakar-
kostnað.

Bílnum var stolið þar sem hann 
stóð fyrir utan hús við Austurveg 
á Selfossi í júlí síðastliðnum. 
Þaðan ók maðurinn vestur 
Suðurlandsveg áleiðis til Reykja-
víkur og norður Hafravatnsveg. 
Þar var hann stöðvaður af 
lögreglu. Auk fangelsisdóms og 
sektar var hann sviptur ökurétt-
indum ævilangt.

Ölvaður ók 
stolnum bíl

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 viðskipta-
leyndarmál fyrrverandi vinnuveit-
anda síns við þróun þeirra.

Dómarar Héraðsdóms Reykja-
víkur komust að þeirri niðurstöðu 
að mennirnir hefðu ekki notað 
trúnaðarupplýsingar frá Ískerfum 
við þróunina. Optimar var látið 
greiða mönnunum þrjár milljónir í 
málskostnað.

Nýttu sér ekki 
leyndarmál

 Ágreiningur milli 
borgaralegu systurflokkanna sínu 
hvoru megin tungumálalanda-

mæranna í 
Belgíu, sem 
vænst var að 
mynduðu
ríkisstjórn eftir 
þingkosningar í 
júní, virðist nú 
fara versnandi. 
Flæmsku
flokkarnir annars 
vegar og vall-
ónsku flokkarnir 

hins vegar hafa sett gagnstæð 
skilyrði fyrir því að hefja 
stjórnarmyndunarviðræður á ný. 

Kristilegi demókrataflokkurinn 
í Flandri, sem forsætisráðherra-
efnið Yves Leterme fer fyrir, 
krefst þess að ný ríkisstjórn 
skuldbindi sig til stjórnarskrár-
breytinga sem færi enn meiri 
valdheimildir til landshluta-
stjórnanna. Því hafna Vallónar.

Flokkaágrein-
ingur versnar

 Tvisvar varð 
rafmagnsbilun í Hafnarfirði á 
fimmtudagsmorgun og var stór 
hluti Hafnarfjarðar, Garðabæjar 
og Álftaness rafmagnslaus í 
klukkutíma eða rúmlega það. 

Egill Sigmundsson, forstöðu-
maður 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 Reykjavík-
urveg,“ segir hann.

Rafmagn var síðan fært milli 
strengja á Álftanesi skömmu eftir 
hádegi og varð rafmagnslaust í 
nokkrar mínútur.

Rafmagnslaust 
í klukkutíma



[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

„Auðvitað eru allar líkur á því að 
vextirnir hækki á nýjum útlánum,“ 
segir Hallur Magnússon, sviðs-
stjóri 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 
íbúðabréf-
um. Hallur 
segir að 
samkvæmt
útgáfuáætl-
un sjóðsins 
verði á 
síðasta
fjórðungi
ársins boðnir 
út ellefu til 
þrettán
milljarðar
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. Íbúðalánasjóð-
ur 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.

Vaxta-
hækkun 
framundan

Vinnslustöðin fer úr 
Kauphöllinni samkvæmt 
ákvörðun hluthafafundar. 
Næststærsti hluthafinn biður 
Kauphöllina að hafna eða 
fresta afskráningu. 
„Umboð stjórnarinnar er nú ljóst,“ 
segir Sigurgeir Brynjar Kristgeirs-
son, framkvæmdastjóri Vinnslu-
stöðvarinnar og forsvarsmaður 
Eyjamanna ehf., sem á rétt rúm 50 
prósent í Vinnslustöðinni. Hlut-
hafafundur samþykkti á miðviku-
dag að farið yrði fram á afskrán-
ingu 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. Lög-
maður fór með ríflega 32 prósenta 
atkvæði Stillu, sem er í eigu Guð-
mundar og Hjálmars Kristjáns-
sona.

Sáralítil viðskipti hafa verið með 

bréf Vinnslustöðvarinnar í Kaup-
höllinni. Síðast gengu bréf félags-
ins 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 

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 fjárfest-
ingar sjóðsins við utanaðkomandi,“ 
sagði Torfi Sigtryggsson, fram-
kvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Vest-
mannaeyja, og sleit samtali. Sjóð-
urinn, sem á 5,34 prósent í 
Vinnslustöðinni, sat hjá við 
atkvæðagreiðslu miðvikudagsins.

Samkvæmt samþykktum lífeyr-
issjóðsins má hann ekki eiga í 
óskráðum félögum nema að ákveðn-
um 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 lífeyrissjóðs-
ins 707 milljóna króna virði. Guð-
rún Erlingsdóttir, stjórnarformað-
ur Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja, 
segir tímann munu leiða í ljós hvort 
ákvörðunin um að selja ekki hafi 
verið rétt eða röng. Hún segir sjóð-
inn 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 selj-
anleg. Þá kom fram á fundinum að 
Vinnslustöðin færi ekki illa með þá 
sem staðið hafa við bakið á fyrir-
tækinu og kynnu að vilja selja síðar. 
Þá yrði fengið óháð fyrirtæki til að 
meta verðmæti og sanngjarnt sölu-
verð fundið,“ segir Guðrún.

Hluthafar vilja afskráninguna

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR WWW.N1.IS
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Kerruleiga N1 býður úrval af vönduðum kerrum.
Verðskrá og nánari upplýsingar um kerrurnar

er að finna á www.n1.is.

3% afsláttur í formi
   Safnkortspunkta
3

-3%

N1 Skógarseli, Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 5233

N1 Ægisíðu, Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 2474

N1 Gagnvegi, Reykjavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 6580

N1 Lækjargötu, Hafnarfirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 1988
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Um tvö hundruð manns hafa þegar 
tekið símanúmer frá Nova í notkun 
til prófunar á 3G-sambandi fjar-
skiptafélagsins. Tilvonandi við-
skiptavinir 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 kjöl-
farið á því sjáum við hvort það er 
orðið nógu gott til að hefja þjón-
ustu. 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 

svo ætlunin að félagið nái til áttatíu 
prósenta landsmanna. Frá upphafi 
mun það þó geta boðið GSM-sam-
band um allt land, með samningum 
við Vodafone og Símann.  

Nova er í eigu Novators, fjárfest-
ingarfélags Björgólfs Thors 
Björgólfssonar. 

Novanúmerin 770 virk

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 hrað-
byri 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.

Olíuverð ná-
lægt 100 dölum

Morgan Stanley mælir með að fjár-
festar 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 fjárfest-
ing. Af bönkum á Norðurlöndum, 
mælir Morgan Stanley einnig með 
að fólk selji í SEB og Nordea. Bank-
inn mælir hins vegar með að fjár-
festar kaupi í DnB og Swedbank. 

Bestar segir Morgan Stanley  
horfurnar vera á bankamarkaði í 
Noregi, en verstar í Danmörku. 
Hvorki Kaupþing né aðrir grein-
endur 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. 

Mæla með sölu 
Kaupþingsbréfa

Lækkanahrinan hélt áfram á  
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum 
í gær, ekki síst í Bandaríkjunum en 
gengi hlutabréfavísitalna þar hefur 
ekki mælst lægra síðan í niður-
sveiflu 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 slæm-
um uppgjörum fjármálafyrirtækja 
og gríðarhárra afskrifta úr bókum 
banka í Bandaríkjunum vegna van-
skila á svokölluðum 
undirmálslánum. Bloomberg bend-
ir á að enn eigi eftir að harðna í ári 
vestanhafs, ekki síst hjá veðlána-
risum á borð við Fannie Mae. 

Upplýsingatæknigeirinn vestan-
hafs tók sömuleiðis á sig skell undir 
vikulokin eftir að Ben Bernanke, 
seðlabankastjóri landsins, sagði 
frammi fyrir efnahagsnefnd banda-
ríska þingsins á fimmtudag að útlit 
væri fyrir að fjármálakrísan  muni 

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

Vikan endaði með titringi

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. isKIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

KIA CARENS 
Nýi fjölnotabíllinn frá Kia er kominn og sameinar glæsilegt útlit, 
sveigjanlegt rými og frábæra aksturseiginleika. Kia Carens 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

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

STÓR BÍLL
LÆKKAÐ
VERÐ

t útlit, 
s rúmar

TAKMARKAÐ MAGN
2.590.000. kr.                 Vetrardekk fylgja
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14.990
Verð áður:  29.980

MALIBU kommóða,
B:50 D:40,5 H:93 cm

6.780
Verð áður:  16.980MALIBU cd-skápur B:34 D:18 H:112 cm

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

47.980
Verð áður:  69.980

3.291
30% AFSLÁTTUR

N. LIGHTS kommóða 5 skúffur B:102 D:46 H:140 cm

3.452
30% AFSLÁTTUR

39.980
Verð áður:  59.980

43.990
Verð áður:  109.980

SINCLAIR kommóða
B:104/112 H:163 cm

3.031
60% AFSLÁTTUR

NÚNA

NÚNA

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



AFNEMUM
AF DÝNUM

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

VSK

FLEX fataskápur B:150 D:60 H:220 cm
2.983
50% AFSLÁTTUR

MALOU svefnsófi  B:128 L:198 H:92 cm
Fæst rauður og grár.

39.980
Verð áður:  59.980

3.922
30% AFSLÁTTUR29.990

Verð áður:  59.980



greinar@frettabladid.is

Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

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.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Við fyrstu sýn virðist það 
saklaus tillaga að leyfa sölu 

á bjór og léttum vínum í mat-
vörubúðum. Fyrir þá sem telja 
sig geta neytt þessara drykkja í 
hófi, væri það ánægjulegt 
hagræði að geta keypt rauðvíns-
flöskuna um leið og verslað er í 
kvöldmatinn. Er þetta ekki 
samskonar verslunarfrelsi eins 
og „þegar þú beittir þér fyrir því 
að mjólkin færi úr mjólkurbúð-
unum 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, vímu-
efni, 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. 

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 verslunar-
frelsi 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 stjórn-
valda? Ef við viljum stemma 
stigu við vaxandi neyslu vímu-
efna, hvað er þá gert í forvörnum 
og aðvörunum af hálfu hins 
opinbera? Hverjar eru fjárveit-
ingarnar 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 

hvar sú drykkja endar. Er það 
skref í rétta átt að láta áfengan 
bjórinn blasa við krökkunum í 
matvöruhillunum? Eða feðrun-
um, ef út í það er farið, sem eru 
dagdrykkjumenn og drykkjusvol-
ar 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?

Ég er hópi þeirra sem hafa 
áhyggjur af of mikilli áfengis-
neyslu og er þó enginn bindindis-
maður sjálfur. Ef við viljum 
eitthvað markvisst gera varð-
andi „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 ábyrgðar-
laust. 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.

Hver er áfengisstefnan?

Nýjustu fréttir af leikskólaráði eru þær 
að stofnaður hefur verið umræðuvett-

vangur sem hlotið hefur nafnið Brú. Sér-
staklega er undirstrikað að Brú á ekki að 
framkvæma neitt enda er hlutverk Brúar 
„eingöngu að vekja umræðu“ um skil 
skólastiga. Það er svo sem gott og bless-
að.

Frá sveitastjórnarkosningunum í maí 
2006 hafa fjölmörg verkefni á sviði 
menntamála sem byggja á hugmyndafræði 
sjálfstæðismanna litið dagsins ljós. Má þar nefna 
viðræður við menntamálaráðuneytið um yfirtöku 
borgarinnar á rekstri eins framhaldsskóla í 
tilraunaskyni og mjög áhugavert verkefni í Rima-
og Árbæjarskóla þar sem nemendum er gefinn 
kostur á að taka síðustu þrjú ár grunnskólans á 
tveimur árum. Standa vonir til þess að nemendur 
fleiri grunnskóla geti valið þessa leið á næsta 
skólaári.

Nýlega var undirritaður samningur á milli 
menntasviðs og Ármúlaskóla þar sem grunnskóla-
nemendum er gefinn kostur á að taka framhalds-
skólaáfanga í fjarnámi endurgjaldslaust. Á hverju 
ári fjölgar þeim nemendum í grunnskólum 

borgarinnar sem taka námsáfanga á 
framhaldsskólastigi eða fara upp úr 
grunnskóla við lok 9. bekkjar.

Menntasvið Reykjavíkur hefur ásamt 
menntamálaráðuneytinu og framhaldsskól-
unum unnið að því auðvelda þessa þróun 
með góðu samstarfi og með því að skapa 
þær aðstæður í skólunum sem gera 
nemendum kleift að nýta sér þennan kost. 

Á síðasta fundi borgarstjórnar lögðu 
borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fram 
tillögu um að valdir verði fimm grunnskól-
ar í borginni, einn í hverju skólahverfi, til 
þess að taka þátt í undirbúningi og 

framkvæmd fimm ára deilda. Lagt var til að við 
skipulag og námsfyrirkomulag verði stuðst við þá 
reynslu sem þegar hefur fengist af áratugastarfi 
sjálfstætt rekinna grunnskóla og tilraunaverkefn-
um á þessu sviði. Fimm ára bekkur getur sameinað 
kosti elsta stigs leikskólans og yngsta stigs 
grunnskólans. Verkefnið þarf að undirbúa í góðu 
samstarfi við skólastjórnendur og kennara bæði í 
grunnskólum og leikskólum og svo auðvitað 
foreldra.

Samræður geta verið af hinu góða en sumt hefur 
einfaldlega verið rætt í þaula og er tilbúið í ákvarð-
anatöku – núna.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Samræðustjórnmál enn eina ferðina 

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 heil-
brigðismálum 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 heilbrigðis-
þjónustunni 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 gegn-
sæi og hagkvæmni innan kerfisins. Á meðal annars að skilja á 
milli kaupenda og seljenda í heilbrigðiskerfinu.

Það er rétt sem Halldór Jónsson, forstjóri Fjórðungssjúkra-
hússins á Akureyri, bendir á í Fréttablaðinu í gær að kerfis-
breytingin 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 ákvarðana-
taka 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 hag-
stæðustu kjörum. Möguleikar heilbrigðisstarfsfólks utan ríkis-
stofnana 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.

Gerum gott heil-
brigðiskerfi betra





Hvert stefnir Fram-
sóknarflokkurinn?

Miðstjórn Fram-
sóknarflokksins 

kemur saman til 
árlegs haustfundar á 
Akureyri í dag; þess 
fyrsta sem haldinn er 
eftir alþingiskosning-
ar sl. vor og hins 
fyrsta í formannstíð Guðna 
Ágústssonar. Geysilegar breyt-
ingar hafa orðið á stuttum tíma 
hjá þessum elsta starfandi stjórn-
málaflokki þjóðarinnar; þriðji for-
maðurinn á jafnmörgum árum 
stendur nú í brúnni og tími upp-
byggingar og endurmats er runn-
in upp eftir vonbrigði kosningaúr-
slitanna og útgöngu úr 
ríkisstjórn.

Framsóknarflokkurinn stendur 
á gömlum merg og er elsti starf-
andi stjórnmálaflokkur þjóðar-
innar. Þetta er mikilvægt að hafa í 
huga þegar fjallað er um íslensk 
stjórnmál, því mikil gerjun hefur 
átt sér stað á þeim vettvangi á 
undanförnum árum og áratugum; 
stjórnmálaflokkar komið og farið 
og aðrir komið í þeirra stað. Það 
er engum vafa undirorpið, að hin 
langa seta Framsóknarflokksins í 
ríkisstjórn hefur oft leitt til þess 
að flokkurinn hefur orðið skot-
spónn í pólitískri umræðu. Fyrir 
forystu og liðsmenn Framsóknar-
flokksins þýðir lítið að vísa aðeins 
til hinna gömlu góðu daga þegar 
flokkurinn var einn stærsti flokk-
ur þjóðarinnar og hafði reglulega 
forystu í ríkisstjórn, hélt úti eigin 
dagblaði og var í nánum tengslum 
við stærstu atvinnufyrirtæki 
þjóðarinnar, Samvinnuhreyfing-
una og kaupfélögin.

Stefna Framsóknarflokksins hefur 
að stórum hluta reynst þjóðinni 
farsæl, bæði í bráð og lengd. Því 
er eðlilegt að spyrja, hvað klikk-
aði? Ég tel að þrennt hafi skipt 
miklu máli. Í fyrsta lagi var flokk-
urinn lengi við völd og margir 
töldu hann þurfa hvíld; það var 
stemning fyrir breytingum. Í öðru 
lagi veiktu erfiðar innanhússdeil-
ur flokkinn og forystu hans 
umtalsvert. Í þriðja lagi höfðu 
sterkustu baráttumál flokksins 
snúist í höndum hans. Áhersla á 
byggðaþróun og atvinnuuppbygg-
ingu var nú orðin að hernaði gegn 
landinu og náttúrunni. Það var 
ósanngjarn málflutningur, en 
reyndist Framsóknarflokknum 
afar erfiður. Innan vébanda flokks-
ins eru margir náttúruverndars-
innar og margir þeirra töldu að of 
mikil áhersla hefði verið lögð á 
uppbyggingu iðnaðar á kostnað 
náttúrunnar. Kominn var stóriðju-
stimpill á flokkinn. Það sem hafði 
færst glæstan sigur fjórum árum 
áður var nú orðið að ákveðnu pól-
itísku vandamáli. 

Velheppnuð einkavæðing bank-
anna var þjóðfélaginu gríðarleg 
lyftistöng, en ásakanir um spill-
ingu og sérhagsmunagæslu reynd-
ust þungar í skauti, enda þótt alls-
staðar væri hrakið. Óþarft er að 
eyða mörgum orðum í Íraksmálið; 
það klauf Framsóknarflokkinn í 
herðar niður og nokkur önnur mál, 
sem keyrð voru áfram af sam-
starfsflokknum í ríkisstjórn, t.d. 
fjölmiðlafrumvarpið, áttu margir 
úr röðum framsóknarmanna ákaf-
lega erfitt með að sætta sig við.

Mikilvægt er að framsóknarmenn 
ráði nú ráðum sínum og hugi að 
framtíðinni. Ræði með opinskáum 
hætti hvernig best sé að treysta 
böndin og ná vopnum sínum. Ég 
legg m.a. til að fram fari gagnrýn-
in umræða um styrkjakerfi land-
búnaðar með tilliti til þróunar á 
vettvangi WTO. Hvorki Fram-
sóknarflokkurinn né bændur hafa 
hagsmuni af því að verja óbreytt 
kerfi.

Þótt framsóknarmenn séu 
hlynntir einkarekstri og jafnvel 

einkavæðingu á 
ákveðnum sviðum, er 
slíkt hvorki töfralausn 
né kennisetning. Víða í 
samfélagslegri þjón-
ustu á einkavæðing alls 
ekki við og menn eiga 
ekkert að vera feimnir 
að viðurkenna það. Það 
er ekkert hallærislegt 
að hafa prinsipp. Ég tel 
rétt að flokkurinn berj-
ist fyrir lýðræðislegu 

samfélagi sem byggi á þrískipt-
ingu ríkisvaldsins og réttindum 
borgaranna. Að auki viljum við að 
ákvarðanatakan færist eins nálægt 
borgurunum og unnt er, t.d. með 
beinum atkvæðagreiðslum. Dæmi 
um hvernig slíkar atkvæðagreiðsl-
ur gætu nýst í álitaefnum samtím-
ans gæti fólgist í beinni atkvæða-
greiðslu á íbúasvæði Orkuveitu 
Reykjavíkur um hvort fyrirtækið 
eigi að sinna aðeins sinni hefð-
bundnu kjarnastarfsemi eða fara í 
útrás á alþjóðavettvangi og breyta 
þekkingu sinni og reynslu í frek-
ari verðmæti.

Um Evrópumál vil ég segja að 
við eigum að vera opin fyrir sam-
vinnu við aðrar þjóðir, en óttast 
ekki alþjóðavæðinguna. Við eigum 
að horfa meira til Evrópu en gert 
hefur verið í alþjóðasamstarfi og 
velta upp öllum kostum sem bæta 
lífskjör okkar og hagsmuni fólks-
ins í landinu og fyrirtækjanna. 
Það þýðir að við megum ekki úti-
loka nánari tengsl en nú eru við 
þjóðir Evrópu og Framsóknar-
flokkurinn á að viðurkenna að það 
hafi verið mistök af hans hálfu að 
styðja ekki EES-samninginn á 
sínum tíma, en vera þess í stað tví-
klofinn í afstöðu sinni; nokkrir 
þingmenn á móti undir forystu 
þáverandi formanns og nokkrir 
með hjásetu undir forystu þáver-
andi varaformanns.

Framsóknarflokkurinn stendur á 
tímamótum. Framsóknarflokkur-
inn er flokkur fólksins í landinu. 
Hann er ekki flokkur landsbyggð-
arinnar og ekki þéttbýlisflokkur, 
heldur hvort tveggja. Að beina 
stefnu aðeins í átt til sjónarmiða 
landsbyggðarinnar er sama og að 
segja að flokkurinn eigi ekkert 
erindi á höfuðborgarsvæðinu. Það 
væri ótrúlega óskynsamlegt, enda 
tel ég engan hljómgrunn fyrir 
slíku innan flokksins.

Viðspyrnan getur aðeins falist í 
sterkri og samstæðri forystu, með 
öflugri og nútímalegri hugmynda-
fræði og með breiðri skírskotun 
sem nær til landsins alls. Ekki 
með því að skilgreina sig þröngt, 
t.d. sem landsbyggðarflokkur, 
gegn erlendri samvinnu eða sem 
baráttuafl þröngra sérhagsmuna. 
Sú leið var farin hjá systurflokki 
okkar í Noregi og hann dæmdi sig 
um leið nánast úr leik í norskum 
stjórnmálum; er þar lítill og 
algjörlega áhrifalaus. Stórir hópar 
kjósenda og óánægðra flokks-
manna hurfu frá varanlega og 
leituðu skjóls annars staðar. Það 
sama má ekki gerast hér. 

Við eigum að feta sömu slóð og 
systurflokkar okkar í Kanada, 
Finnlandi og Danmörku, svo dæmi 
séu tekin, sem endurnýjuðu hug-
myndafræði sína, gerðu á henni 
sumpart sársaukafullar breyting-
ar, en tókust á við verkefnið og 
höfðu sigur og leika nú lykilhlut-
verk enn sem fyrr í stjórnmálun-
um. Það sama getur Framsóknar-
flokkurinn gert. Í krafti 
samstöðunnar og endurnýjaðrar 
sóknar Framsóknarflokksins til 
framfara og nýjunga getur endur-
reisn Framsóknarflokksins falist. 
Og hún er vel framkvæmanleg. 
Þess vegna eigum við að leggjast 
öll á eitt, styðja við bakið á for-
ystu flokksins og bretta upp erm-
arnar. Verkefnið er framundan. 
Vilji er allt sem þarf. 

Höfundur er borgarfulltrúi 
Framsóknarflokksins. Lengri 

útgáfu greinarinnar má lesa á 
Vísi og á heimasíðu Björns Inga, 

eyjan.is/bjorningi.

Virkjum íslenska þekkingu

Hvarvetna þar sem ég kem sem 
utanríkisráðherra finn ég fyrir 

áhuga fólks á því hvernig Íslendingum 
hefur tekist á einum mannsaldri að 
breyta orkubúskap sínum úr kolum og 
olíu í hreina orkugjafa. Okkur hefur 
tekist það sem svo margar þjóðir sækjast 
eftir og þær vilja læra af reynslu okkar. 
Mannkynið stendur frammi fyrir 
gríðarlegri áskorun í orku- og umhverfis-
málum og áhrifin af völdum loftslags-
breytinga verða æ skýrari. Eftirspurn eftir 
hreinni orku hefur aldrei verið meiri og það er 
horft til okkar sem höfum sýnt árangur í verki. 

Orkuveitu Reykjavíkur og öðrum íslenskum 
þekkingarfyrirtækjum hefur tekist að byggja upp 
mikla færni og reynslu við nýtingu jarðhita. 
Samstarf íslenskra orkufyrirtækja, vísinda-
manna, rannsóknarstofnana og fjárfesta við 
heimamenn í fjölmörgum þeirra tæplega 40 landa 
sem búa yfir vannýttum eða ónýttum jarðhita er 
liður í því að tryggja íbúum orku á viðráðanlegu 
verði. Það gæti jafnframt orðið marktækt 
framlag í baráttunni gegn óafturkræfum breyt-
ingum á loftslagi jarðar.

Ég var borgarstjóri í Reykjavík þegar veitufyr-
irtækin voru sameinuð í Orkuveitu Reykjavíkur. 
Ég hef verið ákaflega stolt af uppbyggingu 
Orkuveitunnar og fólkinu sem þar starfar og hef 
fylgst náið með því hvernig fyrirtækið hefur 
unnið að framþróun með því að leggja rækt við 
rannsóknir og þekkingu. Það er þessi þekking og 
reynsla sem gefur okkur nú ákveðið forskot. Ég 
hef fylgst með því hvernig íslenskir aðilar hafa 
tekið þátt í nýtingu jarðhita með sérfræðingum í 
öðrum löndum, hvort sem það er í Þýskalandi, 
Bandaríkjunum, Afríku eða Kína. 

Þegar ég kom til Kína sem borgarstjóri árin 
1995 og 2001 varð ég áþreifanlega vör við áhuga 
Kínverja á að nýta reynslu Íslendinga af hitaveit-
um þar sem heitt vatn kæmi í stað kola til húshit-
unar. Þá var erfitt að fá fjárfesta til samstarf en 
það hefur nú breyst. Þá hafa kínversk stjórnvöld 
séð kosti þessa fyrir heilsufar íbúanna þar sem 
lungnasjúkdómstilfellum fækkar umtalsvert. 

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 
tímabært sé að leysa úr læðingi krafta 
einkaframtaksins til samvinnu um 
nýtingu hreinnar orku í heiminum. Við 
ætlum að berjast gegn loftslagsbreyting-
um og framlag okkar til jarðhitanýtingar 
sé þar mikilvægur þáttur eins og 
ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa ítrekað 
bent á.

Orðspor Íslendinga er afar gott og í því 
samhengi verður að minnast á þátt 

Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna sem hefur 
menntað tæplega 400 sérfræðinga frá fjölmörg-
um þróunarlöndum. Framsæknustu fyrirtæki 
heims sækjast nú eftir hreinni orku í samræmi 
við kröfur viðskiptavina sinna. Útrásin í orkumál-
um er dýrmætt tækifæri Íslendinga til að taka 
jákvæðan þátt í uppbyggingu samfélaga víða um 
heim. Það tækifæri eigum við að nýta af ábyrgð, 
fagmennsku og krafti.

En kapp er alltaf best með forsjá. Nýr meiri-
hluti í borgarstjórn taldi óhjákvæmilegt að ógilda 
ákvarðanir sem fyrri meirihluti stóð að, og 
myndaðist raunar þverpólitísk samstaða allra 
flokka í borgarstjórn um það mál. Þótt meinbugir 
hafi verið á þeirri tilteknu samningagerð verður 
engu að síður að finna ásættanlega og skynsam-
lega leið til þess að þekking og reynsla Orkuveit-
unnar ásamt öflugri aðkomu einkaframtaksins 
geti unnið saman að virkjun jarðhita og taka 
áfram þátt í verðmætasköpun á erlendri grundu.  

Nýr meirihluti hefur unnið að málinu af festu 
og ábyrgð. Stýrihópur borgarinnar hefur unnið 
hratt og vel. Það er enginn efi í mínum huga um 
að meirihluti borgarstjórnar muni finna orkuút-
rásinni farsælan farveg þannig að þekking og 
sambönd sem byggst hafa upp hjá Orkuveitunni 
og innan útrásarfyrirtækis hennar Reykjavik 
Energy Invest skili sér í mikilvægum og metnað-
arfullum verkefnum. Við eigum að sækja fram 
bjartsýn á möguleikana en raunsæ á allar þær 
hindranir sem verður að yfirstíga til að raunveru-
legur árangur náist til langframa.

Höfundur er formaður Samfylkingarinnar.



Just4Kids er risastó
ævintýraveröld me

leikföng, barnahúsgögn
barnaföt og ungbarnavöru





1 pk. af Huggies
blautklútum

fylgja Huggies 
bleyjum

Just4Kids er risastór 
ævintýraveröld með 

leikföng, barnahúsgögn, 
barnaföt og ungbarnavörur.



Íhinni kaldranalegu 
skáldsögu 1984 lýsti 

George Orwell alræð-
isríki, þar sem Sann-
leiksráðuneytið hefur 
öll samskipti á sínu 
valdi og þeir sem 
óhlýðnast eru ofsóttir 
af pólitískri lögreglu. 
Bandaríkin eru enn stjórnarskrár-
bundið lýðveldi og réttarríki og 
fjölmiðlar þar fjölbreyttir og 
margir. Engu að síður eru blikur á 
lofti um að áróðursaðferðirnar 
sem Orwell lýsir séu að skjóta þar 
rótum.

Blekkingarbrögðin hafa reynd-
ar þróast mikið síðan Orwell var 
uppi. Mörg þeirra voru þróuð í 
tengslum við auglýsingar og 
markaðssetningu á vörum og 
þjónustu en stjórnmálamenn til-
einkuðu sér þau síðar. Meginein-
kenni þessara bragða er að þau 
eru föl fyrir peninga. Undir það 
síðasta hafa hugræn vísindi lagt 
sitt af mörkum við að gera blekk-
ingarbrögðin enn skilvirkari og 
búið til farveg fyrir atvinnupólit-
íkusa sem einblína á að „ná 
árangri“.

Atvinnupólitíkusarnir eru stoltir 
af afrekum sínum og njóta jafnvel 
virðingar almennings í Bandaríkj-
unum, sem dáist að árangri sama 
hvernig hann fæst. Sú staðreynd 
varpar skugga á hugmynd Karls 

Popper um hið opna 
þjóðfélag, sem er í þá 
veru að þótt það sé 
ógjörningur að öðlast 
tæmandi þekkingu skili 
gagnrýnin hugsun 
okkur betri skilningi á 
veruleikanum.

Popper áttaði sig 
ekki á að í lýðræðisleg-
um stjórnmálum skipt-
ir meira máli að afla 

sér stuðnings almenn-
ings en að leita sann-

leikans. Á öðrum sviðum, til 
dæmis í vísindum og iðnaði, veitir 
hinn ytri veruleiki viðnám við til-
raunum til að þröngva ákveðnum 
skoðunum á heiminn. Í stjórnmál-
um er aftur á móti auðvelt að ráðs-
kast með skynjun kjósenda, með 
þeim afleiðingum að jafnvel í lýð-
ræðisríkjum leiðir pólitísk 
umræða ekki til betri skilnings á 
veruleikanum.

Ástæðan fyrir því að stjórnmál 
lýðræðisins leiða til blekkinga er 
sú að stjórnmálamenn vilja ekki 
segja satt. Þeir vilja vinna kosn-
ingar og besta leiðin til þess er að 
hagræða sannleikanum sér í hag.

Þetta ætti þó ekki að fá okkur til 
að varpa hugmyndinni um hið 
opna þjóðfélag fyrir róða, heldur 
þarf að endurskoða rökin fyrir 
henni og festa þau í sessi. Við 
þurfum að hafna því sem Popper 
gaf sér, að markmið pólitískrar 
umræðu sé að skilja veruleikann 
betur, og endurskilgreina sann-
leiksleitina sem eitt af skilyrðum 
hins opna samfélags. Aðskilnaður 

valds, tjáningarfrelsis og frjálsra 
kosninga tryggir ekki opið þjóðfé-
lag einn og sér; það krefst þess 
líka að við helgum okkur sann-
leiksleitinni.

Kynna þarf til leiks nýjar 
grundvallarreglur í pólitískri 
umræðu. Þær geta ekki verið 
sambærilegar við grundvallar-
reglur 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 almenning-
ur lætur sannleikann sig varða og 
refsar stjórnmálamönnum þegar 
þeir fara greinilega með rangt 
mál. Almenningur ætti að láta 
sannleikann sig varða því blekk-
ingar hafa áhrif á hvernig fólk 
ver atkvæði sínu, brengla opin-
bera 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. sept-
ember 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 Bush-
stjórnin ætlaði, bæði sér og 
Bandaríkjunum.

Vandinn sem við stöndum frammi 
fyrir felst í því að greina hvenær 

atvinnupólitíkusar eru að draga 
upp ranga mynd af veruleikan-
um. Hér hafa fjölmiðlar, framá-
menn í stjórnmálum og mennta-
kerfið mikilvægu hlutverki að 
gegna og þurfa að vera á varð-
bergi. 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 meðvit-
undinni er almenningur varnar-
laus. En ef hann er fræddur um 
þessi brögð mun hann að öllum 
líkindum hafna þeim. 

Eitt áhrifamikið bragð – sem 
Frank Luntz, einn af hugmynda-
smiðum 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 öldunga-
deildarþingmanni 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 her-
þjónustu – sem sönnum föður-
landsvinum.

Annað lymskubragð er yfir-
færsla: 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 sams-
æri,“ er til dæmis fyrrverandi 
trotskíisti, sem lítur ekki á móth-
erja sína sem andstæðinga til að 
rökræða við heldur fjandmenn 
sem þarf að mala mélinu smærra. 

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 þekkt-
ir.   

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 undan-
genginna ára sýnir – og við hefð-
um 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 pólit-
ísku umræðu. Til að tryggja það 
þurfa kjósendur að virða veruleik-
ann og refsa stjórnmálamönnum 
sem segja ósatt eða blekkja á ein-
hvern hátt. 

Höfundur er stjórnarformaður 
Soros Fund Management og Open 
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Frá Karli Popper til Karls Rove – og aftur til baka

Það er ómögulegt 
að skilja við-

skiptalífið, alþjóða-
stjórnmál og stjórn-
mál yfirleitt, án þess 
að skoða hverjir séu á 
leynilegan hátt að 
koma sér saman um 
að vinna að sínum hagsmunum á 
kostnað annarra. Í viðskiptum 
heitir þetta „samráð“ og hefur 
kostað okkur neytendur gríðar-
legar fjárhæðir. Í pólitík heitir 
þetta „samsæri“ og er stórmerki-
legt hugtak. 

Er það ekki merkilegt að í dag 
er fólk feimið við að tala um 
hvernig valdamiklir aðilar gætu 
verið að eiga samráð um að hagn-
ast á kostnað annarra? Faðir kap-
ítalismans, Adam Smith, var alls 
ófeiminn við að benda á þetta í 
ritverki sínu Auðlegð þjóðanna: 
„Allt fyrir okkur, og ekkert fyrir 
annað fólk, virðist, á hverri öld 
heimsins hafa verið hin ógeð-
fellda regla valdhafa mannkyns.“ 

Bók I, kafli IX og 
„Hver sem ímyndar 
sér að valdhafar koma 
sér sjaldan saman um 
hlutina er eins fáfróð-
ur um heiminn og um 
umræðuefnið“. Bók I, 
kafli VIII. 

Orðið samsæris-
kenning hefur svo 
sterk áhrif á fólk í dag 
að það stöðvar sig jafn-
vel í að hugsa að valda-

menn gætu átt samráð um sína 
hagsmuni á kostnað annarra. 
Svona sjálfsritskoðun kallaði 
George Orwell „Crimestop“ í bók 
sinni 1984. Hann lýsir Crimestop 
sem því að „hugurinn býr til 
blindan blett“ og „losar sig sjálf-
krafa við hugsanir sem eru 
óæskilegar fyrir valdhafa“. 

Auðvitað fremja valdhafar 
samsæri og það er heilbrigð og 
ábyrg hegðun allra borgara sem 
annt er um samfélag sitt að rann-
saka og ræða um hvaða valdhaf-
ar hafi hugsanlega átt samráð um 
sína hagsmuni á kostnað borgar-
anna.

Höfundur er viðskiptafræðinemi.

Klikkhausinn Adam Smith 

Undanfarið hefur farið fram mikil 
umræða um ástandið á húsnæðismark-
aðnum hérlendis. Leiguverð hefur rokið 
upp á síðustu árum og á sama tíma hafa 
húsaleigubætur staðið í stað. Þessi 
vandi bitnar verulega á námsmönnum, 
en námslán fyrir einstakling í leiguhús-
næði eru 94.000 kr. á mánuði, sem er 
12.000 krónum lægra en lágmarkslaun á 
vinnumarkaði.

Skerðingarhlutfall námslána er tíu prósent og 
sárafáir stúdentar fá óskert námslán því nær allir 
vinna, í það minnsta á sumrin. Margoft hefur verið 
sýnt fram á það að námslánin duga á engan hátt 
fyrir framfærslu stúdenta. Lánin hækka örlítið á 
hverju ári en á sama tíma hækkar verðlag, og ekki 
síst leiguverð. Húsaleiga er einn stærsti útgjalda-
liður stúdenta en námslánakerfið endurspeglar það 
á engan hátt. Einstaklingur sem býr í foreldrahús-
um fær fyrir tekjuskerðingu 65.800 krónur í lán á 
mánuði og því er gert ráð fyrir því að 28.200 krónur 
á mánuði (fyrir skerðingu) dugi fyrir húsaleigu og 
uppihaldi þess sem býr einn í leiguhúsnæði. Það er 
ljóst að sú upphæð er algjörlega úr takti við 
raunveruleikann, þar sem það kostar að minnsta 
kosti 35.000 krónur, eftir að húsaleigubætur hafa 
verið dregnar frá, að leigja einstaklingsíbúð á 
stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta. Þær 
íbúðir eru mun ódýrari en íbúðir á almennum 

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 
stjórnvöld að bregðast við honum. 
Sökum þess hve lánin eru lág neyðast 
margir stúdentar til þess að vinna með 
skólanum á veturna. Kannanir sýna að 
um 65 prósent stúdenta vinna með 
skólanum. Þá lækka námslánin auðvitað 
enn meira og meiri hætta er á því að 
fólk standi sig ekki sem skyldi í náminu 

og flosni jafnvel upp úr því. Tvær einfaldar leiðir 
eru til þess að leiðrétta þetta ástand. Annars vegar 
að hækka námslánin eða að hækka húsaleigubæt-
urnar, sem hafa nánast staðið í stað síðan um þær 
voru sett lög fyrir heilum tólf árum. Best væri 
auðvitað að gera hvort tveggja, svo stúdentar gætu 
notið mannsæmandi kjara. 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá því í vor 
kemur fram að endurskoða eigi lög um Lánasjóð 
íslenskra námsmanna. Það er von Stúdentaráðs að 
sú endurskoðun hefjist sem fyrst og að ríkt samráð 
verði haft við hagsmunafélög stúdenta. Einnig 
vonar Stúdentaráð að nefnd sem félagsmálaráð-
herra skipaði á dögunum til þess að fara yfir 
ástandið á húsnæðismarkaði skili niðurstöðum 
sínum fljótt svo hægt verði að bregðast við með 
réttum hætti og hækka húsaleigubæturnar duglega. 

Höfundur er formaður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands.

Að skrimta í leiguíbúð



Afslátturinn gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

Námskeið í konfektgerð verður haldið
í Húsasmiðjunni undir styrkri leiðsögn
Halldórs Kr. Sigurðssonar bakara og
konditormeistara. Námskeiðin standa
frá kl. 20:00-22:00.

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



Fæddur listamaður

N
otendurnir
sem eru að 
dreifa efni 
á þennan 
hátt eru að 

stela frá fátæku fólki 
til að gefa nískupúkum 
sem tíma ekki að borga 
fyrir það efni sem er 
órjúfanlegur hluti af 
lífi þeirra. Það heyrir 
til algjörra undantekn-
inga að íslenskt 
tónlistarfólk eða 
kvikmyndagerðarfólk
eigi einhverjar 
sundlaugar í garðinum 
hjá sér. Flestir sem ég 
þekki eiga vart til hnífs 
og skeiðar og að stela 
frá þessu fólki er 
alvarlegt mál.“ 

Þetta hafði Páll 
Óskar Hjálmtýsson að 
segja um þá sem 
dreifðu tónlist af nýrri 
plötu hans ólöglega í 
gegnum vefsíðuna 
torrent.is í síðustu 
viku. Hann ætlar sér 
að höfða mál á hendur 
því fólki sem lak 
plötunni á internetið. Í 
kjölfarið hefur skapast 
mikil umræða um 
höfundarétt og 
ólöglega dreifingu á 
tónlist, kvikmyndum 
og sjónvarpsþáttum. 

Vinir og ættingjar 
Páls Óskars eru 
sammála um að hann 
hafi alla tíð verið 
réttsýnn. „Hann vill 
engum neitt illt og 
finnst enginn eiga að 
gera nokkrum illt 
heldur,“ segir ein 
systra hans. 

Páll Óskar er sagður 
vera fæddur lista-
maður og var listrænn 
frá unga aldri. Hann 
var ekki nema um 
tveggja ára gamall 
þegar hann var farinn 
að syngja hástöfum og 
teikna fallegar myndir. 
Þegar hann tók að 
eldast fór hann að hafa 
áhuga á kvikmyndum 
og hefur gert margar 
stuttmyndir í gegnum 
tíðina. Á menntaskóla-
árunum í MH þótti 
vinum hans ekkert víst 
að söngur og tónlist 
yrðu ofan á hjá honum, 
heldur voru þau viss 
um að hann yrði 
kvikmyndagerðar-
maður. Áhugi hans á 
kvikmyndum er enn 
mikill, en hann er 
sérstaklega hrifinn af 
hryllings- og svoköll-
uðum splattermyndum. Þá á hann það til að hóa 
saman fólki til þess að horfa á gamla kvikmynd á 
filmu.

Páll Óskar er sjálfmenntaður söngvari og hefur 
gefið út fjölmargar plötur, bæði einn og ásamt 
öðrum. Hann hefur gert mjög fjölbreytta tónlist, 
allt frá klassískum plötum með hörpuleikaranum 
Moniku Abendroth til popp- og dansplatna. Nýjasta 
sólóplata hans, Allt fyrir ástina, er fyrsta dans-
platan hans í átta ár en hún kom út í vikunni. Páll 

Óskar tók þátt í 
Eurovision-söngva-
keppninni fyrir hönd 
Íslands árið 1997, en 
hann er talinn einn 
helsti sérfræðingur 
Íslendinga í keppn-
inni. „Palli er mjög 
sérstök manneskja. 
Maður sá strax að 
hann var öðruvísi en 
flestir, bæði einlæg-
ari og heiðarlegri,“ 
segir góð vinkona 
hans. Fólk á ekkert 
inni hjá honum og 
hann segir alltaf það 
sem honum finnst. 
Heiðarleiki hans og 
einlægni þykir skila 
sér í því sem hann 
gerir. Hvort sem það 
eru tónleikar eða 
plötur, brúðkaup eða 
jarðarfarir, þá er 
hann alltaf jafn 
auðmjúkur fyrir 
tilefninu og gefur allt 
sem hann á í hvert 
skipti. „Hann laðar 
fram það góða í 
fólki.“

Vinir og ættingjar 
eru sammála um að 
hann sé traustur og 
ætíð boðinn og búinn 
að hjálpa þeim sem á 
þurfa að halda. Hann 
er til dæmis duglegur 
að heimsækja 
aldraðan frænda sinn 
á elliheimilið Grund, 
og þykir góður við 
alla þá sem minna 
mega sín. Hann er 
mikill tungumála-
maður og á mjög 
auðvelt með að læra 
tungumál og annað 
þeim tengt, til dæmis 
kann hann alla texta 
utanbókar. 

Páll Óskar lifir 
mjög heilbrigðu lífi. 
„Hann hefur verið í 
þessum bransa mjög 
lengi og hefur komið 
hvað heilastur frá 
því, til dæmis hefur 
hann aldrei drukkið 
eða reykt. Það er bara 
á síðustu árum sem 
hann er farinn að 
drekka kaffi og þá 
bara einn bolla ef 
hann þarf að vaka til 
sjö á morgnana.“

Framlag Páls 
Óskars til réttinda-
baráttu samkyn-
hneigðra er mikið. 
Hann hefur verið 
einn helsti talsmaður 
Hinsegin daga á 
Íslandi og setið í 
undirbúningsnefnd

vegna þeirra frá upphafi. „Hann steig gríðarlega 
stórt skref í réttindabaráttunni. Þegar hann var að 
byrja í þessum bransa og fólk fór að tala um að 
hann væri hommi, þá fór hann bara í viðtal og 
sagðist vera hommi. Þá gat fólk ekkert sagt. Þar 
kom fram þessi heiðarleiki og einlægni hans, en 
líka hugrekkið sem hann býr yfir. Hann var aldrei í 
neinum feluleik eða afneitun og hefur hjálpað 
mikið í því að gera samkynhneigða sýnilega og 
sjálfsagðan hluta samfélagsins.“

Auglýsingasími

– Mest lesið

Eina blaðið á sunnudegi
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Ekki bara stjörnupartí.

Eddan - mikilvægari en margan 

grunar.

Bölvun faraósins.

Andlit Tutankhamuns var opin- 

berað 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 atvinnuauglýsinga- 

blað landsins.

ö í

Allt sem þú þarft – alla daga





Í rauðabítið í morgun (kl. 11) 
hringdi Bergsteinn verkstjóri 
minn og verndari frá Fréttablað-
inu 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 rúm-
inu löngu fyrir hádegi og bruna til 
Aix og hlaupa þar á milli netkaffi-
húsa.

Allar tölvur sem ég reyndi við 
þóttust hafa sent myndirnar skil-
víslega en á hinum endanum sat 
Bergsteinn eins og ljósmóðir við 
Fréttablaðstölvuna og tilkynnti 
mér jafnharðan símleiðis að ekk-
ert bólaði á myndunum. Á síðasta 

netkaffihúsinu sem ég fann 
tókst loks að koma einni ljós-
mynd frá Frakklandi til 
Íslands. Þar inni voru tvær 
hrörlegar tölvur og þung-
lyndislegur 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 skrupp-
um við niður á Rívíeruna og 
spókuðum okkur við höfnina í 
Cassis í glampandi sólskini og 
breyskjuhita.

Cassis er lítill ferða- og fiski-
mannabær við sérdeilis fallega 
vík. Þar bjó fjölskylda Napó-
leons á góðu hóteli í ágúst og 
september árið 1793 á 
meðan litli stórskotaliðs-
höfuðsmaðurinn var að 
endurheimta borgina Toulon þarna 
í nágrenninu úr klóm Breta og 
andbyltingarsinna. Napóleon stóð 
sig svo snilldarlega í þeirri her-
ferð við að hlunka á Bretana að 
Robespierre gerði hann að hers-
höfðingja – og framhaldið af því 
þekkja allir.

Kvöldinu eyddum við svo í 
Marseille. Þaðan var fyrsti 
Íslandsvinurinn, Pýþeas, 

Grikkinn sem kom til 
Íslands í kringum árið 
325 f. Kr. og kallaði land-
ið Týli eða Thule. Senni-
lega hefði það verið gott 
fyrir ferðaiðnaðinn að 
halda því nafni í stað 
þess að taka upp hið 
napra heiti Ísland – en 
þá værum við Íslending-

ar væntanlega kallaðir 
Týlingar og það finnst mér 

einhvern veginn ekki við-
kunnanlegt.

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 Manar-
eyjar, Hjaltlands, Orkneyja 
og til Íslands. Í bakaleiðinni 
sigldi hann með austurströnd 
Bretlands og komst loks heilu 
og höldnu heim aftur til Mars-
eille.

Í Marseille hefur verið 
mannabyggð frá ómunatíð og 

þar hafa fundist mannavist-
arleifar 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 ára-
tugum og er hin 
þrifalegasta.

Þótt nú væri föstu-
dagskvöld héldu Mars-
eille-búar bæði gleði sinni 
og stillingu í stað þess að 
öskra og fljúgast á og brjóta gler 
á götum úti eins og í annarri hafn-
arborg þar sem ég þekki til. Þrjá-
tíu þúsund ára siðfágun hefur sitt 
að segja og svo er líka sagt að það 
hafi verið sjálf María úr Magdöl-
um og Lazarus bróðir hennar sem 
kristnuðu Marseille-búa og þeir 
búa ábyggilega að því ennþá.

Fyrir tilstilli alls konar vitleys-
inga eru flugferðir orðnar hroða-
lega 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 kvik-
myndalistin.

Hótelið sem kennir sig við hana 
hentar vel íslenskum kvikmynda-
gerðarmanni sem ekki hefur 
auðgast úr hófi á listinni. Hjóna-
herbergi kostar 100 evrur á sólar-
hring og hótelið er „de charme et 
de caractère“ sem þýðir að þetta 
er tveggja stjörnu hótel. Þótt lúx-
usinn sé enginn er rúmið þægilegt 
og rúmfötin hrein svo að okkur er 
einskis vant. 

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 bráðnauð-
synlega 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.

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 tek-
inn í dýrlingatölu.

Ekki nóg með að Lúðvík væri 
trúaður heldur hefur hann verið 
býsna trúgjarn líka, því að Bald-
vin keisari í Miklagarði prangaði 
inn á hann helgigripum fyrir stór-
fé. Gripirnir voru hin uppruna-
lega þyrnikóróna og naglarnir 
sem notaðir voru við krossfesting-
una.

Yfir þessa gripi lét Lúðvík reisa 
sérstaka kapellu, La Sainte Chap-
elle, sem stendur ekki langt frá 
Notre Dame-kirkjunni og er ein-
hver fegursta bygging í veröld-

inni. Sagan segir að kaupverð 
helgigripanna hafi verið fimmfalt 
hærra en kostnaðurinn við bygg-
inguna sem var þó ærinn svo að 
væntanlega hefur Baldvin Mikla-
garðskeisari 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 kammer-
sveit leika hornakonserta nr. 1 og 
3 eftir Mozart. Einleikari var mik-
ill virtúós, Daniel Breszynski, sem 
lék reyndar ekki á básúnu heldur 
á hljóðfærið „saquebout“ eða bar-
okk-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 bygg-
ingu Sainte Chapelle og njóta tón-
listar.

Svo fengum við frú Sólveig 
okkur bita á góðum stað í Latínu-
hverfinu á eftir og leiddumst svo 
eftir Signubökkum á leið heim á 
kvikmyndahótelið.

Það vildi ég að helgimunir kæm-
ust í tísku hjá nýríka liðinu á 
Íslandi ef það mætti verða til þess 
að þjóðin eignaðist svona fallegt 
hús.

Ferðadagur. Flugum heim frá 
París.

Upp úr bakpokanum mínum 
komu 34 bækur. Þetta er náttúru-
lega 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.

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 bóka-
fréttum á næstunni. Jólavertíðin 
er byrjuð. 

Þetta verður mikil veisla. Bóka-
ormar allra landa sameinist!

Oddur nágranni sagði mér að 
hann hefði spurt litlu Sól um dag-
inn hvort afi og amma hefðu farið 
til Frakklands.

„Nei,“ sagði sú stutta. „Þau fóru 
til útlanda.“

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.

Fæst í Bónus

Kisu nammi 
(harðfisktöflur)

Kisu bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Góður kisi
á gott skilið





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.

Goðafoss sekkur
„Heima er þar sem mamma er. Ef ég 

bara gæti orðið þriðjungur af þeirri 
konu sem mamma er og hefði þriðj-

ung af styrk hennar, væri ég fullsátt við 
hlutskipti mitt í lífinu.“

AFMÆLI

Einstök börn, stuðningsfélag barna með sjaldgæfa og alvar-
lega 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 að-
gerð rétt sólarhringsgamall og lést tæpra tveggja ára. Sjúk-
dómar sem hrjá einstök börn hafa mikil áhrif á lífsgæði þeirra 
og lífslíkur, en í verstu tilfellum er vitað með vissu að börn-
in 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 minn-
ingarkorta, jólakorta og jólagrýlukertis sem hægt er að fá 
keypt í gegnum heimasíðuna okkar: www.einstokborn.is, en 
jólakortið í ár málaði listakonan Kolbrún Hrund Sigurgeirs-
dóttir,“ 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 öðru-
vísi viðhorf til lífsins. Mörg þeirra fara aldrei heim af spítala, 
meðan önnur eiga sér eðlilegra líf. Þau eru upp til hópa ofsa-
lega 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 fjölskyldunn-
ar, en honum þótti þetta eðlilegt og var alltaf brosandi og ynd-
islegur,“ segir Sædís.

„Þetta er mikil lífsreynsla. Fólk segir stundum: „Hvað? 
Það er svo langt síðan svo þetta hlýtur að vera allt í lagi,“ en 

almáttugur nei, sorg og söknuður fylgir manni sérhvern dag. 
Við vissum að hann átti ekki mikla lífsvon, en héldum í von-
ina 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 skemmti-
nefnd.

„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 jóla-
balli í desember, en gefum einnig út afmælisblað í lok nóvem-
ber og nýjan bækling,“ segir Sædís. Þess má geta að aðstand-
endur Einstakra barna selja jólakort í Smáralind nú um helg-
ina.

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

Gíslína Erlendsdóttir,
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.

Okkar ástkæri

Hjörtur Hjartarson

lést á heimili sínu í Malmö, Svíþjóð, hinn 7. nóvember 
sl.  Jarðarför auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Vilborg Arinbjarnar

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.

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 styrkt-
arsjóð Krabbameinsfélags Íslands.

Andrea Björt Ólafsdóttir
Guðmundur Finnsson Hallbera Ágústsdóttir
Matthildur Níelsdóttir Svanur I. Sigurðsson
Níels A. Guðmundsson Hanna M. Harðardóttir
systkinabörn og aðrir aðstandendur.

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,

Guðbergur Guðnason
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.

85 ára afmæli
Áttatíu og fimm ára verður mánu-

daginn 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.      

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

Sigurdórs Jóhannssonar,
rafvirkjameistara,  Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks E-deildar Sjúkrahúss
Akraness fyrir hlý samskipti og góða umönnun.

Sigríður Eyjólfsdóttir
Sigrún Sigurdórsdóttir Sæmundur Guðmundsson
Bragi Þór Sigurdórsson Sigríður E. Hauksdóttir
Jóhann S. Sigurdórsson Jónína Björk Óskarsdóttir
Hlynur Sigurdórsson Jónína Herdís Sigurðardóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

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

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.
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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 rokk-
stjarna 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 samein-
ingu þannig að hann hann eyddi öllum sumr-
um við veiðar. Við Meðalfellsvatn í Kjós 
byggir hann nú hús með unnustu sinni, Hrafn-
hildi Hafsteinsdóttur. Og vonar að hún verði 
aðalveiðifélagi framtíðarinnar.

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 lít-
inn 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 þjóð-
sögublæ,“ segir Bubbi og bætir því við að í 
því sé einmitt fegurð þeirra að finna.

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 

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. 
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karakter á ferð eður ei. Ég hef séð það gerast 
margoft – fólk breytast í skrímsli á árbakkan-
um. 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 ljúf-
menni,“ segir Bubbi og útskýrir jafnframt að 
veiðimennska gangi að miklu leyti út á kurt-
eisi og tillitssemi; að ganga ekki á rétt veiði-
félagans.

Veiðin sem Bubbi dásamar svo hefur samt 
kannski ekki svo góða ímynd í dag. Hún er 
tengd drykkjulátum í veiðihúsum, haug-
drukknum bílstjórum sem keyra á milli veiði-
staða og allt of dýrum veiðitúrum þannig að 
sportið virðist löngu hætt að vera fjölskyldu-
sport. „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 áfengis-
dauðir 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 Íslend-
ingum 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.“

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 for-
dómana 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 

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. Skrif-
blindan 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.“

Allir hafa sína útgáfu af Bubba Morthens. 
„Ég verð var við það jú. Ég get farið í taug-
arnar á fólki sem fjölmiðlafígúra og ein-
hverjum finnst ég leiðinlegur. Það er bara 
partur af þessum pakka. En fordómar eru 
allt annað mál. Það liggur í eðli orðsins for-
dómar að dæma án þess að þekkja. Sjálfur 
hef ég rekið mig á að vera með alls kyns for-
dóma. Alveg svakalega. Ég er til dæmis með 
mikla fordóma gagnvart Þorgrími Þráins-
syni 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 kvennaklúbb-
um. 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. 

Við erum ekki búin að afgreiða kaflann „for-
dómar“. 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 sjálfstæðis-
mönnum. 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 gagn-
vart tónlistarstefnum og klæðaburði – og já, 
jafnvel eigin útliti. Staðið fyrir framan speg-
il og hugsað af hverju ég líti svona út en ekki 
hinsegin.“

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 jafn-
vel 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 krossgöt-
um, hvorki við alþýðuna í landinu eða djöful-
inn 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 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 fram-
selja tekjur af höfundarrétti sínum og fá hann 
borgaðan fyrirfram, fannst honum það snjöll 
hugmynd. „Þökk sé hugmynd Jakobs Frí-
manns Magnússonar, sem hefur hjálpað mér 
mikið, gerði ég þetta og það voru margir sem 
misskildu dæmið. Héldu að ég hefði selt höf-
undarréttinn. 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-

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 öðru-
vísi 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.“

Ætli sviðsljósið kalli á annað egó eða kynn-
ir 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 dálít-
ið út úr sjálfum sér og verði eitthvað 
annað.“ Orkuboltinn sem birtist í sjón-
varpinu 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 heilbrigð-
um 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.“

Bóklestur og svefn skiptir máli og ekki síður 
rúmið og rúmfötin. Bubbi er laumu rúmfata-
perri. „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 auðvit-
að hæstánægð með þetta, hún kemur heim og 
þá taka við henni ný rúmföt!“ Hrafnhildur 
kom jafn óvænt inn í tilveru Bubba og rúm-
fatajátningin 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 for-
eldrar hafa tekið mér opnum örmum.“

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 ákvarðana-
taka. „Að vera ástfanginn er líffræðilegt fyrir-
bæri 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. Aldursmun-
urinn? Nei, hann truflar mig ekki. Hann virð-
ist trufla aðra og við höfum rætt það en það 
flækist ekki fyrir okkur. Ég á mikið af vina-
fólki 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.“

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
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hafi til að byrja með verið í borginni 
Tskaitubo, um 200 kílómetra frá Tíbl-
lisi, 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.“

Gulnara Natsvaladze er ein af fjöl-
mörgum 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 Svarta-
hafsströndinni fyrir flóttann. Hún á 
þrjú börn sem eru nú 32, 34 og 35 ára 
og hafa sum stofnað sína eigin fjöl-
skyldu 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, börn-
in hennar og barnabörn komist aftur 
heim. Þau bíða öll eftir því. 

Við bíðum 
eftir aðstoð 
frá Saakas-
hvili forseta. 
Við vonum 
og trúum að 
hann hjálpi 
okkur að 
snúa aftur 
til Abkasíu.

Georgíumenn flúðu hundr-
uðum þúsunda saman frá 
Abkasíu, héraði í Georgíu, í 
stríði sem geisaði milli Abkasa 
og Georgíumanna á árunum 
1992-1994. Abkasar vilja sjálf-
stæði frá Georgíu en Georg-
íumenn hafa ekki viljað gefa 
héraðið eftir. Guðrún Helga 
Sigurðardóttir heimsótti flótta-
menn sem hafa búið í niður-
níddu félagsheimili knatt-
spyrnufélags 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 stjórn-

völd verði búin að leysa krísuna milli Georg-
íu og Abkasíu á friðsamlegan hátt fyrir for-
setakosningarnar 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 hérað-
inu 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. 

Opinberar tölur í Georgíu segja að flótta-
mennirnir 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-knatt-
spyrnufélagsins búa hátt í hundrað manns, 
eða tuttugu og níu fjölskyldur. Húsið er 
skelfilega hrörlegt og alls ekki íbúðarhús-
næði 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 Georgíu-
manna. 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.

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 flótta-
mennirnir 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 

Bíða eftir að komast aftur heim





U
ppskeruhátíð 
sjónvarps- og 
kvikmynda-
bransans, 
Edduverð-
launin, 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 Halldórs-
dóttur hafa vakið mikla 
athygli fyrir góðan leik og 
er Hera tilnefnd til verð-
launanna fyrir túlkun sína á 
Dísu sem lendir á upptöku-
heimilinu Veðramótum. 

„Ég byrjaði bara að leika 
heima í stofu. Setja upp leik-
rit 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 nokk-
uð ljóst að Hera á ekki langt 
að sækja hæfileikana því 
mamma hennar er Þórey 
Sigþórsdóttir leikkona og 
pabbi hennar Hilmar Odds-
son kvikmyndaleikstjóri.

„Ég var líka í leiklist í 
Hlíðaskóla og svo í Leik-
félaginu í MH.“ Í fyrra settu 
þau upp spunaleikrit sem 
vakti athygli og það var þar 
sem Guðný sá Heru og bauð 
henni hlutverk í Veðra-
mótum.

Hefurðu alltaf ætlað að 
verða leikkona?

„Já, mig langaði það alltaf. 
En ég var í miklu tónlistar-
námi 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 tón-
listarnámið 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 tromm-
ara sem spila lifandi tónlist 
meðan við dönsum.“

Veðramót var fyrsta bíó-
myndin sem Hera lék í. Var 
mikill munur að leika í bíó-
mynd eða á sviði? „Það er 
rosalega ólíkt. Ég hafði bara 
reynslu af sviði og enga 
reynslu af bíó fyrir utan ein-
hver 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. For-
eldrar mínir reyndu ekki að 
beina mér á þessa braut. 
Alls ekki. Ég var mjög feim-
in 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. 

Hera viðurkennir að hún 
var mjög glöð yfir að fá 
svona stórt hlutverk í mynd-
inni þótt það hafi stundum 
verið strembið. Var mikill 
undirbúningur?

 „Nei, ekki sameiginlegur, 
en við stelpurnar fórum í 
heimsókn í Stígamót og 
strákarnir töluðu við vist-
menn sem höfðu verið í 
Breiðavík. Það var pínu 
undarlegt að panta viðtal við 
Stígamót en við vorum svo 
mikið að hugsa um hlutverk-
in og mig langaði svo mikið 
að skilja Dísu sem ég leik. 
Hún er misnotuð af fóstur-
pabba 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 Stíga-
mótum hjálpuðu okkur 
mikið til að geta sett okkur í 
þeirra spor.“

Fyrir þá sem ekki hafa 
séð Veðramót fjallar mynd-
in 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 erfið-
ari 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 

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.“ 

Hera hefur ekki setið auðum 
höndum síðan í Veðramót-
um og lék til dæmis í stutt-
mynd 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 leik-
listarskóla?

„Ég hef alltaf verið með 
rosalega mikið plan. Ég ætl-
aði í grunnskóla og svo 
menntaskóla og svo leik-
listarskóla 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 jóla-
trénu sínu. „Þetta er á 
vegum Hins hússins en ég 
hef bæði verið í Götuleik-
húsinu og Skapandi sumar-
störfum. Ég lærði að spúa 
eldi í Götuleikhúsinu. Ég 
var alveg skítléleg í þessu 
fyrst. Við erum með lampa-
olíu 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 fram-
an í þig og brennt þig í fram-
an. Ég gat lengi ekki gert 
þetta ský, frussaði eitthvað 
og það kom smá eldur en ég 
hef allavega voðalega lítið 
kveikt í mér.“

„Líf manns breytist auðvit-
að 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 for-
eldra 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.“

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. 





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 byrj-
uðu að deila um útlit hennar, staðsetningu og kostnað 
áður en hún var byggð og á þeim tíma sem hún var í bygg-
ingu birtust reglulega greinar sem hnýttu í bygginguna 
og gátu heilu vikurnar snúist um Hallgrímskirkja þetta 
og Hallgrímskirkja hitt í Morgunblaðinu. 

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. 

Elskuð og hötuð í senn

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 þess-
um stað. Húsið var formlega opnað vorið 1992. 

Perlan og Ráðhúsið tilheyra 
sama tíma og þótt Perlan hafi 
verið reist á vegum Hita-
veitu Reykjavíkur er hún 
engu að síður löngum tengd 
nafni Davíðs Oddssonar. Þeir 
sem sáu svart þegar Ráðhús-
ið var nefnt gerðu það flestir 
einnig þegar Perluna bar á 
góma. Umræðan var þó á 
talsvert léttari nótum og með 
skemmtilegum spekúlasjón-
um. Fljótlega var farið að 
uppnefna mannvirkið og það 
kallað skopparakringlan og 
alls kyns athugasemdir fengu 
að fljóta sem voru þó oft líka 
hlaðnar eftirvæntingu. Ótt-
aðist forstöðumaður dægur-
málaútvarps 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 Sveins-
son arkitekt sem teiknaði 
húsið.

Í lokin má láta fylgja litla sögu, sem í dag mætti telja 
gamansögu, af glerhýsinu við Iðnó. Reykjavíkur-
borg ákvað árið 1994 að gefa suðurhlið Iðnó andlits-
lyftinu og var Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar 
arkitekts í samráði við Þorstein Gunnarsson arki-
tekt fengin til að finna lausn. Þeir reistu gler- og stál-
grindarbyggingu sem mörgum þótt skemmtilegt 
uppátæki og líktu nokkrir lausninni við við gler-
pýramídann í Louvre. Nokkrum árum síðar eyddu 
borgaryfirvöld svo nokkrum milljónum í að láta 
fjarlægja glerhýsið og er það nú framan við Hótel 
Keflavík.



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 hausts-
ins 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 eigand-
ans. „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 aksturseigin-
leikarnir. 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.“ 

Þetta er safngripur



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

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

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

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

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is
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Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

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

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali
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110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

www.us.is

EIGENDASKIPTI
   ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing, 

býður nú þann möguleika að tilkynna eigenda-

skipti og ganga frá skráningu meðeigenda og 

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á 

vef Umferðarstofu.

Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu 

nýjung á www.us.is.
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Jón Baldur Þorbjörnsson er 
menntaður bíltæknifræðingur 
en þeir eru ekki margir á land-
inu. Hann nam fræðin í Þýska-
landi og hefur töluvert starfað 
við fagið þótt hann hafi í seinni 
tíð snúið sér að ferðaþjónustu.

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 hönn-
un burðarvirkis, véla, drifrásar 
og fleira. „Hægt var að velja tvær 
námsleiðir, annars vegar bíltækni-
sérfræði og hins vegar hönnun,“ 
segir Jón Baldur. „Ég valdi bíl-
tæknisérfræðina en þeir sem 
hafa slíka menntun fara margir 
að vinna við að gera úttektir varð-
andi 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 bíl-
tæknisérfæðingar 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 

starfaði í þrjú ár sem deildar-
stjóri 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 reglu-
gerðarvinnu hjá dómsmálaráðu-
neytinu við útgáfu á reglugerð 
um gerð og búnað ökutækja. Þá 
vann ég einnig að samræmingu 
íslensku reglugerðarinnar og 
Evrópureglna eftir að við geng-
um 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 hönn-
unarverkefni og þó að kerran 
hafi ekki verið stór í sniðum virk-
aði hún prýðilega og voru fram-
leidd ein fimm til sjö stykki ef ég 
man rétt.“

Fyrsta verkefnið tjörukerra



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 liðbanda-
spelkuna til að veita notendum enn betri vörn.

„CTi er gríðarlega mikilvægt tæki, sem 
hjálpar við að fyrirbyggja áverka sem geta 
hlotist í mótorkross-, mótorhjóla-, snjó- og síð-
ast en ekki síst vatnssleðaslysum, enda er 
spelkan bæti vatnsheld og létt.“

Þetta segir Lárus Gunnsteinsson, bæklunar-
skósmiður og framkvæmdastjóri innanlands-
deildar Össur hf. og bætir við að spelkan verji 
hnjáliðinn og liðböndin fyrir áverkum, til 
dæmis þegar menn falla á liðina eða lenda har-
kalega. Hún tekur af högginu sem hnéð verður fyrir, enda með sveigj-
anlega 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.

Uppboðshúsið Bonham í 
London hefur mjög sérstakan 
grip til sölu.

Elsta Rolls Royce-bifreið heims er 
nú til sölu hjá uppboðshúsinu Bon-
ham 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 upp-
runaleg 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 ára-
tugnum. Aðeins þrír eigendur hafa 
verið að bílnum í öll þessi ár. Rolls-
inn verður boðinn upp í byrjun 
desember og er lágmarksboð sett 
um 2 milljónir punda eða 248 millj-
ónir íslenskra króna.

Elsti Rolls-
inn til sölu

Getur fyrirbyggt 
álagsmeiðsl

Auglýsingasími

– 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

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 til-
skildu 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-

smiðju sinni í Zilina í Slóvakíu 
sem skilar sér í betri fram-
leiðslugæðum.

Kia-umboðið á Íslandi mun fá 
fyrstu Sportage 2008-bílana til 
landsins síðar á þessu ári.

Mesta bílaábyrgðin



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.

„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 

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 innsetning-
ar, 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 sýn-
ingar, gerðum skuggaleikhús og 
stuttmyndir með viðtölum við 
gamalt fólk frá Ríga sem var á 
elliheimili rétt hjá okkur,“ segir 
Guðlaug en að loknum vinnubúð-
unum 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 lista-
hátíðina en hann er víst mjög 
frægur í Lettlandi. Hann bauð 
okkur á óperu, tónleika og ýmis-
legt fleira skemmtilegt.“

Guðlaug segir þessa ferð hafa 
verið mjög skemmtilega, áhuga-
verða og fræðandi. „Við kynnt-
umst fullt af skemmtilegu fólki 
og ég vona bara að það verði hægt 
að gera þetta aftur einhvern 
tíma,“ segir hún.

Listabúðir í Lettlandi

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

„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 afkom-
endur íslenskra vesturfara í 
Norður-Ameríku. 

Af því sem fram undan er nefnir 
Jónas bútasaumsferð til Minne-
sota 9.-16. apríl og eldriborgara-
ferð 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 Kan-
ada 1. júlí í Ottawa og í Montreal 
mun standa yfir alþjóðleg djass-
hátíð,“ 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 Vict-
oria 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. 



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 form-
um 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 mik-
illa vinsælda. 

Fríða kveðst hafa verið með verkstæðið heima 
fram að þessu en einnig selt í 

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 Arnar-
son matreiðslumann við veitingasölu. Nú hafa hlut-
verkin snúist við og Auðunn er kominn á verkstæð-
ið hjá henni. „Hann hjálpar mér að saga og sverfa, 
auk þess að sinna rekstrinum. Við vinnum ágæt-
lega saman,“ segir Fríða brosandi. 

Verslunin við Strandgötuna er björt og ljósa-
veggur með mynstri vekur athygli. Það er líka létt 
yfir innréttingunum, sem Fríða kveðst hafa hann-
að sjálf og látið smíða hér á landi. „Við höfum 
fengið mjög góðar viðtökur bæði frá Hafnfirðing-
um 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 Hafnar-
borg sem ekkert kosti inn á. 

Íslenskt, frumlegt og flott

Gerðu þína 
eigin skartgripi.
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„Þetta er gamalt leikfang sem afi 
minn Ingólfur heitinn Benedikts-
son í Dal smíðaði og gaf mér í jóla-
gjöf þegar ég var um það bil fimm 
eða sex ára. Þetta er fimleika-
karl sem maður getur látið gera 
æfingar á slá með því að þrýsta 
saman spýtum sem halda karlin-
um uppi,“ segir Benedikt Ingólfs-
son bass-barítónsöngvari. „Þetta 
er einn af mínum uppáhaldshlut-
um og tvímælalaust einn af kjör-
gripum 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 neyslumenn-
ingin 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 held-
ur að hann sé líka ágætis nytja-
hlutur. „Mér þykir til dæmis fínt 
að láta karlinn taka nokkrar æf-
ingar á slánni þegar ég er að 
búa mig undir einhver verkefni 
og smitast þá um leið af nauð-
synlegum keppnisanda. Ekki er 
verra að hafa viðeigandi tónlist 
í bakgrunni til að ná réttum hug-
hrifum.“

Benedikt hefur haft sönginn 
að aðalatvinnu síðastliðin ár. Á 
sunnudaginn syngur hann á tón-
leikum í Hallgrímskirkju með 
Schola Cantorum. Tónleikarnir 
byrja klukkan 20 og bera yfir-
skriftina A capella – frá endur-

reisn til samtíma. Þar verða 
ýmsar perlur evrópskrar kórtón-

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

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

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

 TRÚARLEGAR SPURNINGAR
Þessi sniðuga ljósauppsetning listamannsins 
Robert Stadler í kirkjunni Saint-Paul í París, endur-
speglar líklega hugmyndir margra til trúarinnar. 

Ljósin setti Stadler upp í tengslum við Nuit 
Banche-menn-
ingarhátíðina sem 
haldin er árlega í 
borginni. Hún var 
haldin í fyrsta sinn 
árið 2002 en þá eru 
söfn og listagallerí 
opin alla nóttina.

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, sunnu-

daginn 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. 

gamlir munir

lýsing

Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók þessa mynd af Arn-
ari Gauta Sverrissyni ásamt eiginkonu hans Aðalbjörgu Ein-
arsdóttur og börnum þeirra, Natalíu París og Kiljani Gauta. 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykja-
vík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@
frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. 
Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönn-
uður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

 ÍSLENSK HANDVERKSHEFÐ er í fyrirrúmi í nýrri hönnun 
sem sýnd er um þessar mundir í 
Gerðubergi. Heimilisiðnaðarfélag-
ið stendur að sýningunni og fékk 
til liðs við sig fjölda fólks sem sér-
hæfir sig í íslensku handverki, list-
iðnaði og nútímahönnun úr fjöl-
breyttu hráefni. Undirtitill sýn-
ingarinnar er Framtíðin er í okkar 
höndum enda er markmið félags-
ins að handverkshefðin sé nýtt 
sem innblástur að nýjum verkum. 

Lokadagur sýningarinnar er á 
morgun svo nú fer hver að verða 
síðastur að njóta hennar.

Húseigendur!
Aukið þægindin og

lækkið hitunarkostnaðinn
með ECL stjórnstöð á hitakerfið

Kynnið ykkur kosti og verð
ECL stjórnstöðvarinnar frá Danfoss

ECL stjórnstöðvar fyrir hitakerfi

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Fallegir svefnsófar 
með góðum dýnum

Rafmagnsrúm
í úrvali

Frí þrýstijöfnunarmæling 
sem greinir hvaða dýna 

hentar þér best

Veldu það besta!



Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Tröppur og stigar

Iðnaðartröppur

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

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

„Ég hef dundað mér við húsgagna-
hönnun frá því ég byrjaði að læra 
arkítektúr en formlega byrjaði ég 
fyrir um tíu árum. Ég kláraði arkí-
tektanámið árið 1990 en ég lærði 
í Kaupmannahöfn og Ósló. Upp-
haflega 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 raun-
hæf,“ segir Sigurður og bætir við: 
„Það má segja að ég sé í iðnhönn-
un því ég hanna nú fleira en hús-
gögn. 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 framúr-
stefnuleg eða „avant garde“ eins 
og það kallast. Aðrir þekktir hönn-
uðir hjá fyrirtækinu eru Jonas 
Bolin og Mats Theselius. „Þetta 
eru ekki hversdagshlutir sem Käll-
emo býður upp á. Þetta er framúr-
stefnuleg hönnun sem er til þess 
gerð að ögra bæði augum og öðrum 
skynfærum,“ segir Sigurður sem 
notar húsgögn mikið sem rann-
sóknarvinnu.

„Ég er náttúrlega menntaður 
arkítekt og þá er maður upptek-
inn af burðarþoli og konstrúktíf-
um raunveruleika, það er hvernig 
hlutirnir hanga saman og að það 
sé einhver heildstæð hugmynd í 
tæknilegri útfærslu og burðar-
virki. Húsgögnin hafa því verið 
mér hugleikin því þetta er mæli-
kvarði sem ég ræð við að smíða 
sjálfur. Þess vegna hef ég notað 
húsgögn mikið í rannsóknarvinnu 
á formi,“ útskýrir Sigurður áhuga-
samur. Sigurður notar ýmiss konar 
efnivið og segist oft nota það sem 
hendi er næst. „Ég hef verið frem-
ur 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 Sigurð-
ur og bætir við að hann hafi mikla 
þörf fyrir að prófa sig áfram. Sem 
dæmi um sérstaka notkun á efni-

viði má nefna lampa eftir Sigurð 
sem kallast „Take away“ og hlotið 
hefur mikla útbreiðslu.

„Ég saumaði hann sjálfur úr 
veggjastriga. Þetta er  trefja-
strigi sem notaður er mikið á 
Norðurlöndunum og er límd-
ur upp á gifsveggi og býr til 
strúktúr í vegginn. Ég kom ein-
hvern tíma inn í málningarvöru-
verslun 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 hent-
ar betur í lampa,“ segir Sigurð-
ur, sem er mjög hugvitssamur í 
efnisnotkun. Hann hefur einnig 
notað plex sem eru sléttar plast-
plötur og bregður þeim yfir stóls-
etu 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 Sig-
urður, 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 tví-
skipt. Það er annars vegar fram-
úrstefnuleg hönnun þar sem 
hlutirnir eru framleiddir í tak-
mörkuðu 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 held-
ur 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 sjónræn-
um 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.

hrefna@frettabladid.is

Skynfærunum ögrað
 Sigurður Gústafsson, arkítekt og húsgagnahönnuður, hefur notið mikillar velgengni erlendis 

og þá sérstaklega á Norðurlöndunum. Hann hefur hlotið tvö helstu hönnunarverðlaun Norður-
landa, Bruno Mathsson-verðlaunin sænsku árið 2001 og Söderbergs-verðlaunin árið 2003.

Sigurður Gústafsson er nýfluttur með 
vinnustofu sína í Mosfellsbæinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

Origami-stóllinn er einfaldur og stílhreinn. MYND/CURT EKBLOM

DNA-tímaritastandur sem lítur út eins 
og litningur.

MYND/CURT EKBLOM
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Frábæropnunartilboð!
 SÍÐUMÚLA 20 · REYKJAVÍK · WWW.HLJODFAERAHUSID.IS · SÍMI 591 5340 

Opnunar

Við höfum opnað stærstu hljóðfæraverslun á Íslandi í Síðumúla 20

Að því tilefni höldum við glæsilega hátíð laugardaginn 10. nóvember kl 13-17!

Úr klassíkinni!
Þuríður Helga píanóleikari, Geirþrúður Ása fiðluleikari,
Páll Palomares fiðluleikari, Bjarni Frímann violuleikari, 

Þorgerður Edda sellóleikari og fleiri og fleiri!

Komið og fagnið með okkur
og gerið góð kaup í leiðinni!

DR. SPOCK
BARDUKHA

BRAIN POLICEMUGISON RAGGI BJARNA

HUNANG

LAND OG SYNIR

JAZZ KVARTETT

Guðmundar Steingrímssonar 



hús&heimili

„Við höfum búið þarna hamingjusöm í tvö 
ár,“ segir Arnar Gauti Sverrisson, fram-
kvæmdastjóri GK og sjónvarpsstjarna úr 
Innliti/Útliti, þar sem hann stendur og horfir 
á gárur hafsins utan við stofugluggann í fal-
legu fjölbýlishúsi sem reist var á grunni rað-
húss 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 ein-
stakt við að keyra ofan í bryggjuhverfið og 
minnir á Amsterdam eða Nýhöfn í kóngs-
ins 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 Kilj-
an Gauta, meðan þriggja ára dóttir þeirra 
Natalía París leikur sér ánægð í fallegu her-
bergi 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 

Rómantískt fjölskyldulíf við sæinn
 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.

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

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

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.

Arnar og Alla völdu að sleppa rúmgafli ofan við hjónarúmið en mynda annars konar umgjörð með silfur-
litum 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.Framhald á bls. 8

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. 
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hér. Frekari uppbygging hverfisins 
fer eftir því hvenær Björgun flyt-
ur með sínar höfuðstöðvar, en þá 
mun bryggjuhverfið halda áfram 
upp að Ingvari Helgasyni. Í milli-
tíðinni stendur þó til að reisa há-
hýsi 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 matvöruversl-
un í bryggjuhverfinu.

„Það vantar dálítið að geta ekki 
labbað eftir nýlenduvörum í hverfis-
búðina, 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 glerskál-
anum verið breytt í íbúðir og ekk-
ert verður af þessum plönum. Það 
finnst mér sorglegt því þetta hefði 
getað virkað eins og í Nauthólsvík 
þar sem fólk kæmi til að skoða sjáv-
arlífið 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.

„Þetta eru rómantísk heimkynni 
og yndislegt að labba um stígana 
þar sem ekki heyrist niðurinn í bíla-
borginni, en bara gjálfrið í sjónum 
og hljóðin í náttúrunni. Við njótum 
þess mjög og förum ávallt í göngu-
túr undir Gullinbrú og meðfram 
sjónum til barnamessu í Grafar-
vogskirkju á sunnudagsmorgnum,“ 
segir Arnar Gauti, sem þó vildi 
ekki búa annars staðar í bryggju-
hverfinu 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 innrétt-
ingum, en hvergi er eins brenglað 
fasteignaverð og hér, því verðmæti 
hefur aukist mjög síðan við keypt-
um,“ segir Arnar, sem þrátt fyrir 
fagurt auga fyrir hönnun leggur 
áherslu á fjölskylduvænt heimili 
fram yfir ópersónulegan sýningar-
sal.

„Ég vil að heimilið sé stílhreint en 
umfram allt notalegt og eðlileg um-
gjörð 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 frí-
stundum.“ thordis@frettabladid.is

Framhald af bls. 6

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

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.

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.

„Draumahúsið mitt er húsið 
sem karakterinn minn í Óvit-
um býr í en við erum einmitt að 
sýna þá í Leikfélagi Akureyrar 
um þessar mundir,“ segir leik-
arinn 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 hús-
inu 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 ævin-
týraheimili.“

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 Guð-
jón en hann segir þó aðalatriðið 
vera að það sé rosalega huggu-
legt og fullt af töfrum. - sig

DRAUMAHÚSIÐ

Dreymir um töfrahús

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

„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
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frá kr. 29.999,-Upphengdklósett&
innbyggðurkassi



● hús&heimili

1. Hönnun sem gleður augað. 
 Svört tarína undir súpuna og skál 
með skeið í stíl. Tarínan kostar 
9.999 krónur og skálin 4.499 krónur. 
Fæst í Egg.

2. Sniðug skál þar sem skeiðin er í 
aðalhlutverki. Fæst í Egg og kostar 
2.072 krónur.

3. Ferköntuð súpuskál  úr Habít-
at. Verð 890 krónur.

4. Munstruð skál  úr Tekk Comp-
any. Skálin kostar 1.120 krónur og 
undirskálin 690 krónur.

5. Brún skál  með óreglulegri 
lögun. Fæst í Egg og kostar 1.192 
krónur.

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

3 4 5

2
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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,-

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,-

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,-

CALIA ITALIA SÓFARNIR ERU 
HÁGÆÐA FRAMLEIÐSLA OG HÖNNUN FRÁ ÍTALÍU

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

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.-)

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF 
TUNGUSÓFUM
Á HAGSTÆÐU

VERÐI

SETT ER MEÐ VÖNDUÐ
HÚSGÖGN FYRIR JÓLIN

TRYGGÐU
ÞÉR GLÆSILEGT

BORÐSTOFUSETT
FRÁ SVÍÐÞJÓÐ Á
SANNKÖLLUÐU

SPRENGI-
TILBOÐI

SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

BR
O

S 
61

94
/2

00
7

89.900.-
Borð + 6 leðurklæddir stólar







hús&heimili

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

LÍFGAÐ UPP Á 
PAPPANN
Ertu að senda pakka í póst? 
Finnst þér verksmiðjupappírinn 
hálf dauflegur? Af hverju ekki 
lífga upp á hann með skemmi-
legum 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

sniðugt

 SÍMAHALDARI
Hvað á að gera við símann 
meðan hann er í hleðslu? Hér er 
komin lausn á því. Í Tekk Comp-
any má fá þennan sniðuga 
símahaldara úr plasti. Með því 
að stinga klónni á hleðslutæk-
inu í gegnum 
gatið myndast 
nokkurs konar 
hilla fyrir sím-
ann þar sem hann 
getur hvílt þar til 
hann er 
fullhlað-
inn.

 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 kross-
saumi úr akrýlgarni, í stærðinni 
41x43 cm. 

Fleiri munstur má finna í 
vörulistum Ateljé Margaretha 
sem Altex dreifir að kostnaðar-
lausu, en þar má finna mikið 
úrval af útsaumi við allra hæfi, 
byrjenda sem fagmanna.
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*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.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

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.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is 
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Kemur ekki á óvart!
SPRON Verðbréf eru augljóslega besti kosturinn.

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,4% ávöxtun*

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans

14,1% ávöxtun*

Glitnir
Sjóður 9

15,1% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður

15,0% ávöxtun*





HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736



Til afhendingar 
strax

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll

Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö, 
3 manna.

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Millilangur, fastur álpallur, 
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.

Til í þremur lengdum.

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.

Langur, sjálfskiptur, 184 hö, 
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ



HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR



Fr
u

m

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

Verð frá 18,5 millj. per bil!Verð frá 18,5 millj. per bil!

LIND S: 896 2312
Bæjarlind 12 – 201 Kópavogi 

ÞÓRARINN JÓNSSON hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

530 1811

Fr
um

OPIÐ HÚS laugardaginn 10. nóv. kl. 14-15
Skólavörðustígur 12 - „Penthouse“

Óslípaður demantur í miðborg Reykjavíkur, 155 fm „pent-
house“-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

.isLágmúli 7, sími 535_1000

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

Áhugasamir hafi samband við 
Ólaf Guðmundsson 

hjá KJÖREIGN Í SÍMA 533 4040

F
ru

m

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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.

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

Fr
um

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð 
Opið hús í dag og á morgun á milli 14 og 16

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Falleg og vel skipulögð 139 fm neðri sérhæð ásamt 27,1 fm bíl-
skúr og aukaherb. í kjallara, samtals 166 fm. Íbúðin skiptist í for-
stofu, 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)

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
LAUGARDAG FRÁ 13.00-14.00

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



Andstæðingar húss Hæstaréttar voru í flestum tilfellum ósáttir við 
staðsetningu þess en talið var að húsið mynda skyggja á önnur sögu-
fræg 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.

Gildir til 14. nóvember eða á meðan birgðir endast.

Úrval af sófum
á frábæru verði

Einungis fáanlegt í Smáralind og á markaði Hagkaupa Akureyri

Leðursófasett  3+1+1 8185 Leðursófasett  3+1+1 8183

Leðursófasett  3+1+1 8191

199.000kr

GOTT VERÐ

199.000kr

GOTT VERÐ

319.000kr

GOTT VERÐ



Einhverfir 
skilja oft 
ekki að aðrir 
hugsa öðru-
vísi. Það er 
ekki hægt 
að grínast 
við Gabríel, 
hann skilur 
ekki húmor 
eða kald-
hæðni.

H
alfdan er bóka-
útgefandi 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 ein-
staklega falleg, opinská og einlæg 
og lýsir samskiptum föður og 
sonar, fjölskyldunnar og sam-
félagsins. 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 ánægð-
ur 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 dular-
fullur 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 við-
brögð 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 sérfræð-
ingur 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.“ 

Heldurðu að einhverfa sé að auk-
ast í heiminum eða eru fleiri 
greindir í dag? „Ég held að lækn-
ar séu orðnir betri í að greina 
þessi tilfelli en ekki það að fleiri 
séu einhverfir í dag. Einhverfis-
rófið er mjög breitt, læknar eru 
oft að hugsa um nákvæma grein-
ingu, 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 sam-
skiptum 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 félags-
skap 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 tungu-
málið 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 ókunn-
ugri 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.“

Hvernig kennir maður einhverfu 
barni hvernig á að haga sér í sam-
félaginu? „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 sam-
þykkja 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.“ 

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 ann-
arra barna og reynum að útskýra. 
Sumir foreldrar reyna að fela ein-
hverfuna, 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, fordóma-
lausum og frjálslyndum þjóð-
félögum, en það er ekki satt. Fólk 
er miklu fastara í sínum fordóm-
um en það vill trúa.“

Fólk má sem sagt ekki vera 
öðruvísi? „Nei, alls ekki. Og sér-
staklega ekki í okkar þjóðfélögum 
sem þykjast vera svo opin og víð-
sýn. Við ferðuðumst með Gabríel 
til Indlands og hvar sem við vorum 
og hann fékk eitt af sínum reiði-
köstum, 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 ákveðn-
um 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 for-
eldra um lyf, þá virka þau fyrir 
suma og aðra ekki. Stundum hafa 
þau versnandi áhrif.“ 

Snýst allt líf þitt um eina barnið 
sem er einhverft? „Þetta er mjög 

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 tungu-
málinu. 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 ham-
ingjusamur? 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 við-
kvæma aldursskeiði. Við veltum 
spurningum fyrir okkur en ég hef 
engin svör. Við reynum að lifa 
einn dag í einu og ég er mjög glað-
ur að við höfum ekki eytt síðustu 
árum milli meðferða og spítala, 
heldur eyðum meiri tíma með 
Gabríel.“ 

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. 





Þ
að var í Fontana í 
Kaliforníu sem fyrsti 
klúbburinn tók upp 
nafnið Hells Angels 
árið 1948, en fyrir-
myndin að því var 

fengin í viðurnefni 303. sprengju-
flugsveitar bandaríska flughers-
ins, sem tók þátt í Evrópustríðinu 
í síðari heimsstyrjöld. Vængjaða 
hauskúpumerkið, sem varð ein-
kennismerki 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 Angels-
klúbbar 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 heims-
höfuðstöðvum samtakanna. Barger 
er tvímælalaust frægasti meðlim-
ur samtakanna, meðal annars fyrir 
bækur þær sem hann hefur skrif-
að um lífið sem Vítisengill og selst 
hafa vel víða um lönd.

Fyrstu Hells Angels-klúbbarnir 
utan Bandaríkjanna voru stofnað-
ir á Nýja-Sjálandi árið 1961. Í Evr-
ópu 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 mótorhjóla-
klúbba 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 þús-
und. Því til viðbótar koma svo 
meðlimir tengdra klúbba. 

Talsmenn Vítisengla segja þá 
ímynd samtakanna að þau séu 
glæpasamtök komna til af því eina 
prósenti svartra sauða sem móti 
alla opinbera umfjöllun um sam-
tökin og hin 99 prósent löghlýð-
inna 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 alríkislögregl-
unni að veltan af ólöglegri starf-
semi Vítisengla og annarra „útlaga-
mótorhjólaklúbba“ næmi þá allt 
að einum milljarði Bandaríkjadala 
á ári í heiminum, andvirði 60 millj-
arða króna. Eiturlyfjaviðskipti, 
vændi, vopnasmygl og -sala, þjófn-

aður, fjárkúgun og morð eru talin 
upp sem glæpir sem gjarnan 
fylgdu starfsemi þessara klúbba. 

„Vítisenglar, stærstu og þróuð-
ustu samtökin, (...) hafa strangt 
innra stjórnkerfi, þróuð fjar-
skiptakerfi og – þegar þörf krefur 
– heraga,“ skrifar Fortune Magaz-
ine. Margir bandarísku með-
limanna séu uppgjafahermenn. 
Mörgum sé klúbburinn ígildi fjöl-
skyldu. „Þetta eru fóstbræður með 
stífar reglur um gagnkvæman 
stuðning. Sé ráðist á einn er hinum 
skylt að koma honum til varnar.“ 

Fyrsti Hells Angels-klúbburinn á 
Norðurlöndum var stofnaður í 
Kaupmannahöfn á gamlársdag 
árið 1980. Hann átti sér fyrirrenn-
ara í svokölluðum rokkaragengj-
um. Smátt og smátt fjölgaði klúbb-
unum í Danmörku og víðar á 
Norðurlöndum og nú eru þeir 
orðnir sjö í Danmörku, sjö í Nor-
egi, sex í Svíþjóð og fjórir í Finn-
landi.

Margt kom upp á yfirborðið um 
starfsemi og innri reglur Vítis-
engla 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 

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 sjón-
varpsfréttum 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 fjölmenn-
ari og þótt í gengjastríðinu fyrir 
rúmum áratug hafi verið sett lög í 
Danmörku til að stemma stigu við 
starfsemi samtakanna, meðal ann-
ars 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. 

Vítisenglar um víða veröld
Mótorhjólasamtökin Hells Angels, sem upp á íslensku eru kölluð Vítisenglar, eiga upptök sín í Kaliforníu meðal fyrrverandi her-
manna úr síðari heimsstyrjöld. Þau eru elstu og stærstu samtök sinnar tegundar í heimi, með virka meðlimi í alls 29 löndum. 
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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 pró-
sents hlut í Kaffibarnum til að aug-
lýsa staðinn og Damon klæddist 
gömlum handboltatreyjum merkt-
um Icelandair á tónleikum úti í 
heimi.

Damon hefur haldið góðri tryggð 
við Ísland síðan. Svo vel leið honum 
hérna að hann lét byggja fyrir sig 
hús í Grafarvogi. Byggingaraðil-

arnir voru reyndar ekki betri landkynning en svo að enn standa yfir 
málaferli vegna aukakostnaðar við bygginguna.

Kanadískur geimfari með íslenskt 
nafn. Þegar Kanadamenn skutu 
geimskutlu upp í loftið fyrir ára-
tug 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.

Vinir og óvinir Íslendinga
Fyrir skemmstu komst hálfíslenskur maður í heimsfréttirnir fyrir tilraun til fjárkúgunar við bresku krúnuna. Þetta vakti vita-
skuld mikla hneykslan og umræðu meðal þjóðarinnar og flestir virtust sammála um að maðurinn gæti nú vart talist Íslending-
ur. 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.

Sú frétt fór eins og eldur í sinu um 
heimsbyggðina fyrir tveimur 
vikum að Íslendingur sæti í gæslu-
varðhaldi í Bretlandi eftir að hafa 
reynt að kúga fé út úr meðlimi 
bresku konungsfjölskyldunnar. 
Hér var um að ræða Paul Adalsteins-
son, 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 kaffistof-
unum 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.

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 upp-
runa 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.

Umdeildi skáksnillingurinn Bobby 
Fisher virtist ekki eiga sér við-
reisnar von þegar hópur Íslend-
inga hóf að berjast fyrir lausn 
hans úr varðhaldi í Japan í árs-
byrjun 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, fæst-
ir 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.

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-hóp-
urinn, sem unnið hafði að lausn 
Bobbys Fischer, tilraunir til að fá 
Aron framseldan heim. Það reynd-
ist óvinnandi vígi, stjórnvöld í 
Texas töldu afbrot hans svo alvar-
leg 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 sátt-
ur við lífið hér á landi.

Kúbverskur handboltamaður sem 
flúði land og settist að á Íslandi. 
Gerði það gott með KA á Akureyri 
og fékk að endingu íslenskan rík-
isborgararétt. 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.

Indverska prinsessan átti í ára-
löngu 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 platn-
anna bera því góða vitneskju: Sexy 
Loverboy, My Icelandic Man og 
Radio Rapist Wrestler. Leoncie 
var ætíð áberandi á síðum dag-
blaðanna. 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 harðvítug-
um deilum við nágranna sína í 
Sandgerði. Sagan segir að Sand-
gerðisbær 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.

Breskur djammari sem var hand-
tekinn 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 fíkniefna-
innflutning í Danmörku.

Forsetafrúin er líklegast sá gest-
ur sem Íslendingar hafa tekið 
best. Fæstir vissu hvernig þeir 
ættu að bregðast við þegar fregn-
ir 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. Ein-
lægni hennar, ást hennar á forset-
anum og einstakur áhugi hennar á 
landinu, og viðleitni til að kynna 
það erlendis, gerðu það að verk-
um að Íslendingar tóku Dorrit 
opnum örmum. Og nú gætu fæstir 
hugsað sér Ólaf Ragnar á Bessa-
stöðum án hennar.



RAFSTÖÐVAR

800W

2200W

5500W

ÖÐVAR

19900-19900-
34900-34900-
59500-59500-

1590-1590-
SLÍPIROKKUR 600W 1390-1390-

STINGSÖG 350W

5890-5890-
HÖGGBOR/BROTVÉL 850W

4995-4995-
BÚTSÖG 1300W

4995-4995-
HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 24V

9990-9990-
BÚTSÖG & BORÐSÖG 1200W

5850-5850-
FLÍSASÖG

2950-2950-
HJÓLSÖG 1400W

12.900-12.900-
KEÐJUSÖG RAFM.

4995-4995-
BELTASLÍPIVÉL 900W

2290-2290-
HITABYSSA 2000W M/6 HLUTUM

2990-2990-
RAFMAGNSHEFILL

1290-1290-
BORVÉL 500W

1290-1290-
JUÐARI

1995-1995-
SLÍPIMÚS

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæRAFMAGNSVERKFÆRI

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)

STÖÐUM2NÚ Á

j - Reykjanesbæ

1295-1295-
HLEÐSLUSKRÚFJÁRN

3990-3990-
HLEÐSLUBORVÉL 18V + 51 VERKFÆRI

9990
LAUFSUGA - BLÁSARI

Hreinsaðu laufin fyrir veturinni ð l fi f i i

995-995-
HLEÐSLUBORVÉL 12V

2995-2995-
HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 18V



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

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!

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. 

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. 

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.

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.

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.

Eftirlætislykt?
Er til betri lykt en af gróskumikilli basilíku-
plöntu? Ég efa það stórlega.

Hvað er það hégómlegasta sem þú veist um?
Líf okkar Vesturlandabúa er einn allsherjar-
hégómi.

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.

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

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

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.

Var með asnalegustu 
hárgreiðsluna árið 1980
Jónína Leósdóttir hefur í rúm 30 ár starfað við skriftir. Meðfram því að skrifa skáldsögur og þýða starf-
aði 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 yfir-
heyrslu helgarinnar.  





Verkstjórinn var hálftröll af Vest-
fjörðum og oft kallaður Jón fúli, ef 
hann var hvergi nærri. Skeggvöxt-
ur 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 þræl-
dómsforherðingu, 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 erfið-
ari 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)

„Bændastéttin stendur sig betur en 
aðrar stéttir hvað varðar krabba-
mein.“ Þetta las fréttaþulur Sjón-
varpsins 30. okt. og er nú ekki fal-
legt málfar. Bæði nástaða (stétt) og 
svo þetta árans „hvað varðar (varð-
andi)“ sem einkennir málfar þeirra 
sem ekki kunna forsetningar. En í 
tíufréttum var þetta lagað. Þá var 
lesið: „Bændur fá sjaldnar krabba-
mein en aðrar stéttir.“ Mig grunar 
að málfarsráðunautur Ríkisút-
varpsins hafi brugðist við. En þarna 
má sjá þann mikla mun sem er á 
stofnanamáli og mannamáli. 

Þann sama dag, 23. okt. sagði við-
mælandi í sjónvarpi um fasteigna-

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 ein-
hverjum þetta fínna en venjulegt 
mælt mál?

28. okt. mátti lesa hér í Fbl. um 
fyrirhugaða tónleika tenórsins 
Bocelli: „Tónleikarnir verða sitj-
andi 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.  

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...“. Blaðamað-
ur veit ekki að eitthvað er ævin-
lega sérstætt, en eitthvert er haft
hliðstætt. Hér á því að segja eitt-
hvert áhugamál.

Hafliði Magnússon sendir þessa 
braghendu:

Í Reykjavík er rifist um 
hvað rífa eigi.

Götusvip ei glata megi,
glerhús spilli Laugavegi.

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

99 kr. smsið

 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón: Þá 
sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið 
Fóstbræður

á DVD

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur





Ég þoli ekki þegar fyrir-
tæki eyða ómældum 
fjárhæðum í að aug-
lýsa eitthvað sem ég 
skil hvorki upp né 
niður í. Mér finnst að 

auglýsingar eigi að segja 
manni svo gott sem alla sög-

una. Maður á að vita hvað er verið 
að auglýsa og nokkurn veginn 
hvernig það virkar. Annaðhvort er 
ég að verða heimskari eða auglýs-
endur gera í því að auglýsa eitthvað 
sem er illskiljanlegt.

Bankarnir eru sérstaklega dug-
legir í þessu. Aukakrónur og Glitn-
ispunktar? Það segir mér nákvæm-
lega 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 erindagjörð-
um 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 spurningar-
merki. 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 sinn-
ar í umferðinni eftir því hversu 
mikið maður keyrir og hvaða bílteg-
und 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 gróð-
ursetur svo maður geti keyrt um 
með betri samvisku. Af hverju var 
ekki bara hægt að segja það í aug-
lýsingunni? Og hversu  mörgum 
trjám ætli hefði verið hægt að 
planta fyrir fjárhæðina sem fór í 
illskiljanlegar auglýsingar?
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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.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

VERÐ      109.990
 FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹ HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

NÚ FÁANLEGT
HJÁ OKKUR!

AGNARSMÁ EN ALVÖRU HÁSKERPU TÖKUVÉL
KYNNINGARTILBOÐ

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.

SJÓNVÖRP
HEIMABÍÓ
HLJÓMTÆKI
DVD SPILARAR
BLUE-RAY SPILARAR
HÁSKERPU TÖKUVÉLAR
MYNDAVÉLARKAUPAUKI MEÐ HDCSD5

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

3CCD



Söngleikurinn Hér og nú! 
verður frumsýndur á Litla 
sviði Borgarleikhússins 
annað kvöld. Söngleikur-
inn er samstarfsverkefni 
Borgarleikhússins og leik-
hópsins Sokkabandsins.

Leikkonurnar Elma Lísa Gunnars-
dóttir og Arndís Hrönn Egils-
dóttir eru stofnendur Sokka-
bandsins. 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 undan-
farin ár, til að mynda Mindcamp í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu og Rit-
skoðarann 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 

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 skemmti-
legt 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 slúður-
menninguna,“ segir Elma Lísa.

Það hefur vart farið fram hjá 
nokkrum manni að framboð fjöl-
miðlaefnis og þá sérstaklega 
afþreyingarefnis hefur aukist 
gríðarlega á fáum árum. Sokka-
bandið 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; krabba-
meinssjúklingurinn og Séð og 
heyrt-stúlkan eru sett fram á 
sama hátt. Það er sama hversu 
alvarlegt eða léttvægt umfjöllun-
arefnið er, allt fær sams konar 
umfjöllun í æsifréttastíl. Við 
þurfum öll að fá útrás fyrir van-
líðan 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 predikunar-
stellingar 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 leikhús-
ið, en á þessari sýningu hvetjum 
við til þess. Við erum svolítið að 
vísa í það að blöðin hafa sum 
boðið fólki greiðslur fyrir mynd-
ir sem það nær af fræga fólkinu, 
til dæmis þegar það er í sundi. 
Hver sýning er því mikið ævin-
týri þar sem allt getur gerst,“ 
segir Elma að lokum. 

Kiri á styrktartónleikum

Tvisvar á ári er úthlutað úr Menningar-
sjóði 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 menning-
ar 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 menning-
ar 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 menningarstarf-
semi 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 

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.

Íslensk menning í útrás

Kl. 14
Barnabókahöfundarnir Bruce 
McMillan og Gunnella hitta lesendur 
sína og árita bækur í bókabúðinni 
Iðu, Lækjargötu 2a, í dag frá kl. 14-
16. 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.





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 nán-
ast hlutlaus áhorfandi (undantekn-
ingar þó nokkrar, sbr. síðustu 4 
ljóðin). Ljóðin eru enda tilvistar-
leg, fjalla um ábyrgð mannsins á 
eigin velferð og val hans á lífsgild-
um, ábyrgð hans gagnvart samfé-
lagi 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 stund-
um þekkir ekki takmörk sín og 
verður þá ansi víðmælt fyrir vikið 
(t.d. 10-13 og hér og þar). 

Skáldið fléttar saman þrjú meg-
instef – 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, „róman-
tíker“ gegn „uppa“, skáldskapur 
gegn tísku, náttúra gegn borg, 

andríki gegn (stór)iðju, hóf gegn 
græðgi, mýkt gegn valdi, orð gegn 
æði – og tvær markverðustu and-
stæðurnar; falin eilífð gegn forg-
engileika tímans (samruni = 
ódauðleiki, sbr. þriðja stef) og 
tónn gegn sundrungu; hljóðið í 
skáldskap náttúrunnar sem ábend-
ing og viðvörun (tónn/hljóð t.d. 20, 
22-23, 30, 54-55, frískar hug-
myndir).
 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, tímg-
un tilfinninga er þeim forboðin ... 
má ég nálgast þig, má ég kafa 
undir? spyr mælandinn; „svarið er 
hurðaskellur, lokað fyrir hjartaop-
in, og flæðið staðnar, í óravíddum 
hugarflugsins“ (30). Einangrun er 
því andsköp, „bergmál einbúans“ 
(50) er þögn, stöðnun sem einung-
is taktföst hreyfing við tóna nátt-
úrunnar fær fært úr stað með 
umbreytingu og samruna; „gufa 
ummyndast í kúlu“ sem „kyn-
kraftur“ breytir í „veru“ sem fær-
ist „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, samryskj-
una – og brúað „gapið“ (sbr. 25 og 
bókarheiti). Samryskja er sam-

bland (e. fusion, sbr. kápa), 
bræðsla, ummyndun og umbreyt-
ing = samruni og ný verund; for-
senda 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, „skálda-
stökk“? (58). Niðurstaða? Plat-
ónsk. 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 synd-
ar“(33).

Skáldleg sýn, mikið hugarflug, 
áflog við Braga. Skáld í leit að 
rödd. Skáld sem sér lengra en nef 
þess nær. 

Í óravíddum hugarflugsins

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 bókar-
innar og slagarinn sjálfur rauður 
þráður í gegnum hana. Hjá Kinks 
er það sagnamaðurinn sem ligg-
ur dauður á gólfinu, enda engin 
þörf fyrir þjóðsögur meir. Árni 
notar þekkta þjóðsögu um útburð, 
,,Móðir mín í kví, kví“ sem tilvís-
un til tilfinninga mæðra sem 
aldrei verða mæður, vegna fóst-
ureyðingar eða annarra ástæðna 
sem leiða til þess að fóstur verð-
ur ekki að barni í fangi móður 
sinnar. 
Bókin hefst með bréfi sem les-
andinn 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 hrotta-
legri lýsingu á hópnauðgun. 
Lesandanum er þá strax ljóst að 
líklega verði um slíkan glæp að 
ræða í þessari glæpasögu. Sagan 
verður hins vegar ekki glæpa-
saga 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 spennu-
sögu 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 ann-
ars inn á meðferðarstofnun. Í 
bókinni er með hreinskilnum 
hætti fjallað um það að eiga í bar-
áttu við brennivínið og mörgum 
spurningum svarað um það 
hvernig það er að fara í meðferð. 
Bæði hvað fram fer í áfengis-
meðferð og minnt á að öll erum 
við jöfn þegar vanda ber að hönd-
um. 
Smám saman verður flétta glæpa-
sögunnar 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 
samfélags-

ádeilu sem 
hér er á 
ferðinni. 

Árni er 
óhræddur við að varpa upp 
skuggahliðum sem óneitanlega 
hljóta að birtast þegar Ísland er 
kynnt fyrir heimsbyggðinni sem 
staðurinn til þess að vaka nætur-
langt og kynnast fögrum og 
lauslátum konum. Hann nýtir sér 
fréttir og atburði úr samfélaginu 
máli sínu til stuðnings og heldur 
lesandanum þannig við raunveru-
leika efnisins og þann óhugnað 
sem því fylgir. Dauði trúðsins er 
glæpasaga úr samtímanum. Sam-
tíminn fær þó meira pláss en 
glæpurinn sem dregur úr mátti 
spennusögunnar. 

Naflinn á blaðamanni
Þrátt fyrir að liðin 
séu næstum 140 ár 
frá því að skáldsag-
an Stríð og friður 
eftir Leo Tolstoj kom 
fyrst út í bókarformi 
ríkir ekki friður um 
hana, því um þessar 
mundir geisar stríð 
vestur í Bandaríkj-
unum bókaútgef-
enda í millum um 
verkið.

Þannig er málum 
háttað að nú á haust-
mánuðum komu út 
tvær nýjar enskar 
þýðingar sögunnar. 
Önnur þeirra, þýdd 
af hjónunum Richard 
Pevear og Larissu 
Volokhonsky, er rúmar tólf 
hundruð blaðsíður. Þýðingin sú 
er trú og trygg upphaflegri bók-
arútgáfu sögunnar og inniheld-
ur því rúmlega 500 persónur og 
fjöldann allan af útúrdúrum og 
vangaveltum höfundar.  

Hin þýðingin er stutt í saman-
burði, eða rúmar átta hundruð 
blaðsíður að lengd. Þýðandi 
hennar, Bretinn Andrew Brom-
field, byggir verk sitt á útgáfu 

sögunnar sem kom 
út á bók í Rússlandi 
árið 2000, en sú 
hefur að geyma sög-
una eins og hún birt-
ist í þrennu lagi í 
rússnesku tímariti 
árin 1965 og 1866. 
Þremur árum síðar 
var hún svo fyrst 
gefin út á bók, en þá 
hafði Tolstoj lengt 
hana talsvert og 
bætt fjölda persóna 
og atburða við.

Þýðendur þess-
arra verka og útgáf-
ur þeirra eru nú í 
beinni samkeppni 
um hylli banda-
rískra lesenda og 

því hafa ófrægingarherferðir 
farið af stað þar sem hvert tæki-
færi er nýtt til þess að draga í 
efa ágæti þýðingu hinna. En 
velta má upp spurningunni 
hvort hér séu ekki í raun á ferð 
tvær ólíkar sögur og því gæti 
verið vel þess virði fyrir áhuga-
menn um bókmenntir að kynna 
sér þær báðar.

Stríð um Stríð og frið

Rithöfundurinn Iðunn Steinsdótt-
ir hefur skrifað fjölmargar bækur 
fyrir börn og unglinga auk skáld-
sögu sem ætluð er fullorðnum. 
Hún hefur komið víða við í sínum 
ritstörfum, meðal annars hefur 
hún sinnt handritaskrifum bæði 
fyrir leikhús og sjónvarp og skrif-
að kennsluefni fyrir grunnskóla.  
Nýjasta bók hennar, Mánudagur 
– Bara einu sinni í viku, fjallar 
um hóp af ungum og uppátækja-
sömum krökkum í áttunda bekk. 
Aðalpersónur bókarinnar eru 
Unnur, Fannar og Ingvi – ólíkir 
krakkar sem eiga óvænta samleið 
einn afdrifaríkan skólavetur.
Þetta er sumpart mjög hefðbund-
in unglingabók þar sem ákveðin 
stef eru til staðar – vinátta, kyn-
þroski, einelti og stríðni koma við 
sögu ásamt pælingum um sam-
skipti 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 krakk-
arnir voru staddir né hvað klukk-
an 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 trúverðug-
leika sögunnar. Bókin fellur líkt 
og milli þilja því viðfangsefni 

hennar er mjög dramatískt og 
grafalvarlegt en afgreiðslan ein-
föld og á köflum barnaleg, til 
dæmis eftirmálar líkamsárásar-
innar sem Fannar verður fyrir og 
eineltismálið sem upp kemur í 
skólanum.

Mögulega hefði sagan orðið 
skýrari ef aðalpersónan hefði 
verið ein en ekki þrjár. Krakkarn-
ir búa við mismunandi aðstæður 
sem leggja grunn að býsna spenn-
andi 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 óskil-
greindum 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.

Mánudagsblús

Auglýsingasími

– Mest lesið





Á morgun býður Þjóðminjasafn 
Íslands fólki að koma með forn-
gripi eða gamla muni í skoðun og 
greiningu. Víða á heimilum fyrir-
finnast 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 gam-
alt virðist vera. Gripirnir þurfa 
alls ekki að vera frá miðöldum til 
að teljast gamlir og má í því sam-
hengi benda á að grunnsýning 
Þjóðminjasafnsins spannar öll 
1200 árin í sögu Íslands byggðar, 
frá landnámstíma til 20. aldar. 
Þannig eru margar nýjungar síð-
ustu áratuga nú orðnar „gamlar“ 
eða „fornlegar“. Fyrir mörgum 

árum var gerð 
gangskör að því 
með dönskum 
sérfræðingi að 
greina silfur í 
einkaeign og 
kom þá margt 
fróðlegt í ljós.

Sérfræðing-
ar Þjóðminja-
safnsins verða 
á staðnum milli 
klukkan 14 og 
16 og munu taka 
vel á móti öllum. Tekið skal fram 
að einungis verður reynt að greina 
muni með tilliti til aldurs, efnis, 
uppruna o.s.frv. en starfsmenn 
safna meta ekki verðgildi gamalla 
gripa enda eftirmarkaður með 

eldri muni hér á landi 
vanþróaður þótt 
erlendis séu viðskipti 
með fornmuni mikil 
og söfnun eldri muna 
tómstundagaman
fyrir marga. Eigend-
ur taka gripina með 
sér aftur að lokinni 
skoðun og verða þá 

nokkru fróðari. 
Þetta er einstakt 

tækifæri sem er um 
að gera að nýta sér. 

Að þessu sinni gefst kostur á að 
koma með alls konar gripi til 
greiningar. Mælist þessi þjónusta 
vel fyrir hyggst Þjóðminjasafnið 
efna til fleiri greiningardaga á 
næsta ári.

Gamalt góss

Í byrjun mánaðarins 
opnuðu tvær einkasýningar 
í START ART listamanna-
húsi á Laugavegi 12b. 

Inga Rósa Loftsdóttir 
sýnir í Forsal ljósmyndaröð 
sem hún nefnir „Árs-
skammtur af blómum“. 
Ljósmyndirnar, sem eru 
nærmyndir af íslenskum 
blómum, eru teknar á einu 
ári, frá júní 2006 til júní 
2007. Inga Rósa heillaðist 
af fegurð blóma í nærmynd 
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 einkasýn-
ingum 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 tví- 
eða þrívíð. 

START ART er opið virka daga frá kl. 10-17 og laugardaga frá kl. 11–
16. Sýningarnar standa báðar yfir til 28. nóvember. 

Blóm og klaki
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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 garð-
könnu 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 eigin-
maðurinn 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 . 

Berir bossar í garðinum

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. Kimono-
sloppar 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... 

STÓRSKEMMTILEG
RÓMANTÍSK GAMANMYND
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Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir, varningur tengdur myndinni og margt fleira!





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 vígstöðv-
ar kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins í Banda-
ríkjunum 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 handrits-
höfundar hans breyta handritunum 

gjarnan með mjög skömmum fyrirvara. 
Þó að verkfallið setji strik í reikning-

inn hjá mörgum hafa ófáar stjörnur 
sýnt stuðning sinn við handritshöf-
unda 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 mótmælend-

um 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 kvikmyndaiðnað-
inum. „„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 handrits-
höfundur. 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. 

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 karlakvöld-
um 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 g-
bletti og golfkúlu. Svarið er að karl-

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 sam-
viskubit yfir því að vera alltaf að hlaupa 
út frá fjölskyldunni á kvöldin. Þetta er 
samt bara ákveðin vertíð og ég sinni 
henni,“ segir Þorgrímur.  

Konur hafa meiri húmor en karlar

Vöðvabúntið 
Arnold Schwarz-
enegger, 
ríkisstjóri
Kaliforníu, vill 
gera allt sem í 
sínu valdi 
stendur til að 
binda endi á 
verkfall hand-
ritshöfunda í 
Hollywood.
„Það er mjög 

mikilvægt að komast að sam-
komulagi 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.

Vill stöðva 
verkfallið

Hasarmyndin
The Bourne 
Ultimatum
hefur verið 
tilnefnd til 
þrennra
People´s
Choice-

verðlauna, 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 Hard-
myndinni.

Fékk þrjár 
tilnefningar

komin í verslanir 
og leigur á DVD

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 á DVD
með íslenskum texta

PIRATES 3 með jólaleiksmiðanum fæst í 
öllum verslunum nema BT og SkífunniATH! RA
öllum

*ATH!

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
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Edduverðlaunin verða af-
hent í beinni útsendingu á 
sunnudag. Fréttablaðið tal-
aði við tvo formenn kvik-
myndafélaga í framhalds-
skólum og fékk þá til að spá 
í spilin.

„Mér finnst Veðramót skara fram 
úr í flokki kvikmynda,“ segir 
Geoffrey Þ. Huntingdon-Willi-
ams, oddviti myndbandaráðs 
Menntaskólans við Hamrahlíð. 
„Bæði Veðramót og Foreldrar 
eru góðar myndir sem fjalla um 
áhugavert efni en mér finnst und-
arlegt að mynd eins og Vand-
ræðamaðurinn sé tilnefnd og Ast-
rópía 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 Gunn-
arssonar sigri í flokki leikins 

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 sjón-
rænni en báðar hinar. Það þarf að 
vera gott til að ganga upp eins og 
í Astrópíu.“ Hann telur að Veðra-
mót verði sigurvegari kvöldsins 
á Eddunni. „Myndin er frábær og 
verður tvímælalaust sett í flokk 
með bestu myndum síðustu ára-
tuga.“

Árni Pétur Arnarsson, formað-
ur kvikmyndafélags Menntaskól-
ans á Akureyri, finnst Vandræða-
maðurinn besta kvikmyndin sem 
tilnefnd er. „Hún er frumleg og 
fjallar um annað efni en hefð-
bundnar 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 Braga-
son 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 upp-
setningu, myndatöku og sjónræn-
um 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.“

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 stað-
ar 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 
Eddutilnefn-
ingar en í hvor-
ugt skiptið 
hefur hún hlot-
ið náð fyrir 
augum nefnd-
arinnar,“ segir 

Jón Ármann 

sem segist spyrja sig þeirrar 
spurningar hvort kjarkleysi valdi 
því að heimildarmynd sem sýni 
kvikmyndaiðnað á Íslandi í óþægi-
legu 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 verð-
launamynd á íslenskan mæli-
kvarða 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 pólit-
ískar 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 til-
nefningar en Astrópía, mynd sem 
hefur hlotið hylli áhorfenda, er 
bæði frumleg skemmtun og góð 
kvikmyndagerð er nánast hunds-
uð. Það hefur ekki komið betri 
kvikmyndagerð úr íslenskum 
ranni í mörg herrans ár.

Furðar sig á 
Eddutilnefningum

Hljómsveitin Sigur Rós hefur ýtt 
úr vör samkeppni í tengslum við 
heimildarmyndina Heima sem 
kom út víða um heim fyrir 
skömmu. Aðdáendum sveitarinn-
ar 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.

Samkeppni 
Sigur Rósar

NÝJAR VÖRUR Í JÓLALÍNUNA Í HVERRI VIKU



Gildir til 15. nóvember eða á meðan birgðir endast.

20% afsláttur 
af allri íslenskri tónlist

-úrval af nýrri tónlist á íslenskum tónlistardögum

Ný Dönsk - 1987-2007Ný Dönsk - alltMegas - Megas og senuþjófarnir Cortes

100 Íslensk BarnalögAstrópía

Sprengjuhöllin
- Tímarnir okkar

MagniEinar Ágúst
- Það er ekkert víst að það klikki

Guðrún og Friðrik
- Ég skemmti mér um jólin

Íslandslög 1 - 6Páll Óskar - Allt fyrir ástina
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Einar Ágúst 
fl ytur lög af væntanlegri 
plötu sinni laugardaginn

kl. 16:00 í Smáralind og kl. 
14:00 í Kringlu 

á sunnudag

Sprengjuhöllin áritar 
í Smáralind kl. 14:00 

á sunnudag

1.599kr

TILBOÐ

Verð áður
1.999,-

Regína Ósk áritar í 
Kringlunni

kl. 14:00 á laugardag

Regína Ósk - Ef væri ég

Magni spilar og áritar 
kl. 14:00 í Smáralind á 
laugardag og kl 16:00 í 
Smáralind á sunnudag
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MR. WOODCOCK kl. 6 - 8 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl.2 - 4
BALLS OF FURY kl. 4 - 8 - 10
DARK IS RISING  kl.2 - 6 
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!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Háskólabíói merktar með rauðu

LIONS FOR LAMBS    kl.3 - 6 - 8 - 10
THIS IS ENGLAND  kl.3-6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl. 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.3-5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK  kl.3- 5.40 

LIONS FOR LAMBS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
LIONS FOR LAMBS LÚXUS   kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
BALLS OF FURY  kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 2 - 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 
THE HEARTBREAK KID    kl. 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 2 - 4 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

ATH: EKKERT 
HLÉ

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

NÝTT Í BÍÓ!

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MR. WOODCOCK kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
ROGUE ASSASSIN kl. 8 og 10.10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2, 4 og 6 L
EASTERN PROMISES kl. 8 og 10.10 16
HÁKARLABEITA kl. 2 L
CHUCK AND LARRY kl. 5.50 L
HAIRSPRAY kl. 3.50 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

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

Árni Matthíasson, blaða-
maður á Morgunblaðinu, 
varð sá fyrsti til að fá 
afhent Bjarkarlaufið á Degi 
íslenskrar tónlistar í gær. 

Árni segir að um mikinn heiður sé 
að ræða. „Það kemur alltaf þægi-
lega 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 tónlist-
arlíf 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 ofboðs-
lega mikil gróska en sum ekki. Í 
heildina séð fer þetta alltaf stækk-
andi,“ segir hann.

Árni segir að margar ástæður 
séu fyrir sterkri stöðu íslenskrar 
tónlistar í dag. „Umfjöllun fjöl-
miðla skiptir miklu máli því ef 
hún er mikil þá virkar hún hvetj-
andi og örvar tónlistarmenn til 
dáða. Síðan er svo mikið af hæfi-
leikaríku fólk hér og tónlistarnám 
er líka almennt og útbreidd. 

Smæðin hjálpar okkur líka því 
fólk er að vinna svo mikið saman. 
Einn maður spilar kannski í rokk-
hljómsveit í dag, djammar á morg-
un 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 hljóm-
sveitir 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.“

Sýnd kl. 2, 4 og 6 Sýnd kl. 2, 4 og 6

Sýnd kl. 3.50

Sýnd kl. 5.50

Sýnd kl. 2

450 kr

450 kr

450 kr450 kr450 kr

Frítt
Nizza
með

hverjum
bíómiða



Vinjettusíðdegi 
verður haldið á 
kaffistofu Listasafn 
Íslands frá 15 til 17 í 
dag. Ármann Reynis-
son 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 
Svavarsdóttir borgar-
fulltrúi og Aðalheiður 
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. 

Lesið úr vinjettum
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.“

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 millj-
ónir platna á ferli sínum.

Heyrst hefur að Jackson ætli 
að starfa með Kanye West á vænt-
anlegri 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 kynferð-
islegt ofbeldi gegn ungum dreng 
en var á endanum sýknaður. 
Hefur hann farið huldu höfði 
allar götur síðan.

Segist ekki vera furðufugl

10. NÓV.

17. NÓV.

22. NÓV.

24. NÓV.
1. DES.
21. DES.

29. DES.
30. DES.
31. DES.

INNIHELDUR M.A. STÓRSMELLINA
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SJALLINN AKUREYRI
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NASA REYKJAVÍK 
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SKÍðASKÁLINN HVERADöLUM
ELDHÚSPARTÝ FM 95,7

TRIX KEFLAVÍK
BREIðIN AKRANESI
NASA REYKJAVÍK
PRÓFLOKABALL HÁSKÓLANS

MÆLIFELL SAUðÁRKRÓKi
BÍÓCAFÉ SIGLUFirði

SJALLINN AKUREYRI

POP EHF.
(PAUL OSCAR PRODUCTIONS)

www.pÁllÓskar.is

* 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.



Þetta er engin óskastaða hjá mér eins og er

  Engidalsskóli úr Hafnar-
firði vann sigur á  fyrsta skóla-
sundmót 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 sundsýn-
ing þar sem að landsliðsmenn-
irnir og Ólympíufararnir Jakob 
Jóhann Sveinsson, Ragnheiður 
Ragnarsdóttir og Örn Arnarson 
syntu boðsund og sýndu hvernig 
skal ræst á sundmótum. 

Brian Marshall, framkvæmda-
stjóri 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.

Engidalsskóli 
vann örugglega

 Samkvæmt frétt sem birtist 
nýverið á opinberri heimasíðu 
Alþjóða skíðasambandsins eru 
uppi hugmyndir um að reisa risa-
stórt 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, verkfræð-
ings og formanns mannvirkja-
nefndar Skíðasambandsins.

„Þetta mál er komið talsvert 
lengra en að vera bara einhver 
draumur og við erum komin tals-
vert 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 samningavið-
ræðum við borgaryfirvöld um lóð 
fyrir húsið,“ sagði Helgi og stað-
festi að þegar hefðu nokkrir fjár-
festar sýnt verkefninu mikinn 
áhuga.

„Skíðasambandið er félagasam-
tök og sækir um lóðina með því 
markmiði að skapa varanlega 
skíðaaðstöðu fyrir skíðasamband-
ið og áhugafólk um skíðamennsku, 
en við leitum svo eftir sjálfstæð-
um fjárfestum í verkefnið án fjár-
hagslegs stuðnings sveitarfélaga, 
borgar eða ríkis. Framlag borgar-
innar til verkefnisins er því fyrst 
og síðast að leggja til land fyrir 
skíðahúsið,“ sagði Helgi og kvað 

staðsetningu verkefnisins afar 
mikilvæga.

„Úlfarsfellið er draumastaður 
fyrir okkur í sambandi við skíða-

húsið og við teljum að sú staðsetn-
ing sé lykillinn að því að fá tilsett-
an fjölda viðskiptavina til þess að 
skíðahúsið og rekstur þess geti 
með góðu móti staðið undir sér. 
Við gerum ráð fyrir því að skíða-
húsið standi á eigin fótum en auð-
vitað munum við svo gera samn-
inga við sveitarfélögin í kring, t.d. 
í sambandi við aðgengi að húsinu 
fyrir skólakrakka og svo fram-
vegis, auk þess að þjónusta þau 
íþróttafélög sem tengjast skíða-
íþróttinni,“ 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 skíðaíþrótt-
ina,“ sagði Helgi og kvaðst ekki 
bara eiga við höfuðborgarsvæðið. 

„Við höfum einnig fengið við-
brögð 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 höfuðborgar-
svæðisins 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 skíða-
svæði 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.

Skíðasamband Íslands er með stórhuga hugmyndir um að reisa yfirbyggt skíðasvæði í Úlfarsfelli, með lög-
legri keppnisbraut, snjóbrettabraut, verslunar- og veitingarekstri og hóteli. Undirbúningsvinna er vel á veg 
komin og viðræður standa yfir við borgaryfirvöld um landsvæði fyrir skíðahúsið.

 KR hélt blaðamannafund 
í fyrradag þar sem þrír nýir leik-
menn voru kynntir til sögunnar: 
þeir Guðjón Baldvinsson, Gunnar 
Örn Jónsson og Grétar Sigfinnur 
Sigurðsson, ásamt því að fram-
lengdir voru samningar við nokkra 
leikmenn sem voru fyrir hjá lið-
inu. 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-

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 ítrek-
aði enn fremur mikilvægi þess að 
framlengja samninga við leik-
menn 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 

Júlíusson, Ágúst Gylfason og 
Rúnar Kristinsson, en sá síðast-
nefndi mun reyndar áfram vera 
mikilvægur hlekkur sem yfir-
maður knattspyrnumála hjá félag-
inu,“ sagði Logi en einnig er búið 
að ganga frá áframhaldandi samn-
ingi 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 metn-
aðarfull 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 varnar-
mennina. 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 undirbúningstímabil-
inu,“ sagði Logi ákveðinn en 
kvaðst þó ekki finna fyrir neinni 
sérstakri pressu fyrir komandi 
tímabil. „Við ákváðum það í sam-
einingu 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 tilbú-
inn þegar að mótið hefst. Það getur 
tekið tíma að ná árangri  en auð-
vitað geri ég mér grein fyrir því 
að lið eins og KR á og vill vera í 
toppbaráttunni.“

Lið eins og KR á að vera í toppbaráttu





 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 fimmtudagskvöld-
ið 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.

Ekkert gengur 
hjá Valskonum

 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 úrslitakeppn-
ina 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.

Ítalir hræddir

Iceland Express deild karla:

1. deild karla í handbolta

 Birgir Leifur Hafþórsson, 
kylfingur úr GKG, gerði frábæra 
hluti á úrtökumóti fyrir Evrópu-
mótaröðina á Arcos Gardens-vell-
inum 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 lokahring-
inn, 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 því-
líkan draumahring í  gær og spil-

aði best allra keppenda gærdags-
ins ásamt Finnanum Roope Kakko, 
sem fór hringinn einnig á sjö högg-
um 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 teighögg-
in.

Árangur Birgis hefur vakið 
verðskuldaða athygli en 308 kylf-
ingar taka þátt á 2. stigi úrtöku-
mótsins en aðeins 74 þeirra kom-
ast 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 loka-
úrtökumótinu sjálfu komast síðan 

30 efstu menn inn á Evrópumóta-
röðina á næsta tímabili.

Birgir Leifur átti þvílíkan draumahring

 16 liða úrslit á 
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. 

16-liða úrslit 
voru háð í gær

 Keflvíkingar hafa 
unnið sex fyrstu leiki sína í Ice-
land Express-deild karla og eins 
og liðið spilar í upphafi móts þá er 
ekki margt sem getur staðið í vegi 
fyrir því að endurheimta Íslands-
meistaratitilinn sem það hefur 
þurft að horfa á eftir til Njarðvík-
inga 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 sláturhús-
inu í gær. 

Keflavíkurliðið hafði frum-
kvæðið mest allan leikinn. Kefla-
vík leiddi með tveimur stigum 
eftir fyrsta leikhltua, 28-26, eftir 
magnaða þriggja stiga körfu mið-
herjans Sigurðar Gunnars Þor-
steinssonar frá miðju. Keflavík 
var síðan fimm stigum yfir í hálf-
leik, 47-42, og komst í 56-43 í upp-
hafi seinni hálfleiks og eftir það 
var á brattann að sækja hjá KR-
liðinu. Keflavíkurliðið fékk blóð-
bragðið og eftirleikurinn var auð-
veldur. Bobby Walker fór mikinn í 
liði Keflavíkur, skoraði 19 stig í 
fyrri hálfleik og var síðan með 18 

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 Einars-
son sem átti að vanda sterka inn-
komu af bekknum. 

„Það segir sig bara sjálft að 
þegar menn koma eins litlir hrædd-
ir kettlingar inn í Keflavík þá eru 
þeir bara rasskelltir. Ef menn koma 

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 

Keflavík og við vissum það. Þess 
vegna verða menn að koma tilbún-
ir og þess vegna er ég svona pirr-
aður 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 upphit-
unni en það dugði ekki til.

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. 

 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 leik-
hluta 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 for-
ystu í hálfleik 50-40 og ekkert leit 
út fyrir annað en heimasigur.

Hamarsmenn byrjuðu seinni 
hálfleikinn þó betur en heima-
menn. 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 síð-
asta 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 heima-
manna 92-74. Þar sem Cedric og 
Óðinn voru allt í öllu í liði heima-
manna 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.

Þórsarar rúlluðu yfir Hamar
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Nýliðar Stjörnunnar 
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 Ljónagryfj-
unni í Njarðvík á fimmtudags-
kvöldið.

Lykillinn að góðum leik liðsins 
hefur verið frammistaða Make-
dóníumannsins Dimitars Kar-
adzovski 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 úrvals-
deild fór ekkert oft til Njarðvíkur 
og vann. Þetta var fyrsti útisigur-
inn 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 áætl-
un,“ 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 leikstjórn-
andi 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 hit-
ann og þungann af leikstjórn-
andastöðunni 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], Sigur-
jón [Lárusson] og Fannar [Helga-
son] eru þessir Íslendingar sem 
eru að spila einna mest hjá okkur. 
Fannar hefur spilað lengi í úrvals-
deild 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 strák-
um 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 heild-
ina 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 Fjölnis-
leiknum 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 þang-
að til að við misstum þetta á loka-
mínútunum. 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. 

„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 leik-
ina 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.

Bragi Magnússon, þjálfari Stjörnunnar, færði Dimitar Karadzovski úr stöðu leikstjórnanda í byrjun leik-
tíðar 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.

 Steve McClaren, lands-
liðsþjálfari Englendinga, valdi 
David Beckham í hópinn fyrir 
leiki á móti Austurríki og Króatíu 
en Beckham snýr nú aftur eftir 
meiðsli sem héldu honum frá síð-
ustu landsleikjum. 

Englendingar mæta Austur-
ríkismönnum í vináttulandsleik á 
föstudaginn eftir tæpa viku og 
spila síðan afar mikilvægan loka-
leik í undankeppninni gegn 
Króatíu á Wembley 21. nóvember 
næstkomandi. 

Króatar eru á toppi riðilsins 
með 26 stig og tvo leiki eftir. Eng-
land 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 Króatíu-
leiknum 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 leik-
maðurinn sem nær að spila 100 
leiki fyrir enska landsliðið en 
hann hefur spilað 97 leiki til dags-
ins 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. 

Nær Beckham leikjum númer 98 og 99?

 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 Heimsbik-
arnum 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.

Björgvin stóð 
sig vel í sviginu

 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 úrvalsdeildar-
innar í októbermánuði. Þessi 
snjalli framherji var sem dæmi 
búinn að skora 8 mörk í síðustu 7 
leikjum United.

Frá næstu fjór-
ar vikurnar

 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 Frétta-
blaðsins sagði Pavlovic upp fyrir 
leik ÍR og Fjölnis í Seljaskóla á 
fimmtudagskvöldið en lék hann 
þó. Fjölnisliðið vann þar mikil-
vægan en nauman 83-85 sigur. 

Þetta var aðeins annar sigur liðs-
ins í vetur en liðið hafði fyrir leik-
inn 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 Fjölnisbún-
ingnum. 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 lokasprett-
inum því hann klikkaði á fimm af 
sex skotum sínum í fjórða leik-
hlutanum.

Í öllum útlendingavandræðun-
um gátu Fjölnismenn þó glaðst 
yfir framgöngu Karltons Mims 
sem skoraði 23 stig í ÍR-leiknum 
sem var 6,2 stigum yfir meðal-
skori 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 leik-
menn.

Pavlovic sagði upp fyrir leik





Verðlaunahátíðir lítil sjónvarpsskemmtun

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

Jólafötin
      tímanlega

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

Nýtt kortatímabil
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Sagan vinsæla á bók!
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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ÚTGÁFUFAGNAÐUR

Í BÓKABÚÐ MÁLS OG

MENNINGAR Í DAG

KL. 14. LEIKARAR ÚR

ABBABABB MÆTA!



„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 sjónvarpsþátta-
röðinni og segist Jón gera sér 
vonir um að fá Edduna upp á hillu 
í stuttan tíma fari svo að grínist-
inn 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 fras-
arnir sem hann hefur notað í 
nokkur ár voru allt í einu fest-
ir 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 Ragn-
ari,“ segir Jón Gunnar.

„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 Guð-
mundsson en þetta fangabréf varð 
honum að innblæstri fyrir nýj-
ustu skáldsöguna, Rimlar hugans, 
sem kemur út fyrir þessi jól. 
Þegar Fréttablaðið ræddi við 
Einar var hann á leiðinni til Frakk-
lands þar sem gefa á út á frönsku 
fyrstu bók hans, Riddara hring-
stigans, og hann sagði að Frans-
menn væru einnig með í burðar-
liðnum franska útgáfu af 
Eftirmálum regndropanna. „Það 
er alveg nauðsynlegt að hitta 
þessa merkilegu og fornu menn-
ingarþjóð 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 for-
sendum. 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 koníaksglas-
ið 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 útskrif-
aðir úr þeim háskóla halda þeir 
áfram að sinna sínum málum, 
sækja AA-fundi og hlusta á menn 
segja sögur. „Mönnum er jú hald-
ið allsgáðum með sagnalist,“ 
útskýrir Einar og á einum slíkum 
fundi lágu leiðir fangans og 
skáldsins aftur saman. „Upp úr 
þessu hefst gríðarlegt ferli því 

hann hafði líka verið í bréfaskrift-
um 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 Litla-
Hrauni en minnist símtals frá 
manni sem sagðist þá vera nem-
andi 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 ein-
hverjar línur. „En almættið hefur 
ekki enn gefið mér leyfi til að
segja frá henni,“ segir Einar. 
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Sigurlaug Th. Jónsdóttir

Systkinin Sigrún og Þórarinn 
Eldjárn brugðust snöggt við 
umræðunni um barnabókina Tíu 
litla negrastráka og útfærðu 
sína eigin útgáfu í bókinni Tíu 
litlir kenjakrakkar sem er 
nýfarin í prentun og er 
væntanleg í bókabúðir á 
næstunni. Þórarinn segir þetta 
ekki vera eiginlegt andsvar við 
negrastrákunum sem listamað-
urinn Muggur myndskreytti á 
sínum tíma heldur meira innlegg í 
þessa umræðu. Þetta sé grein 
af sama meiði en nær 
okkur í tíma. „Sigrún 
fékk þessa hugmynd 
og við ákváðum bara 
að drífa í þessu. 
Bókin er því unnin á 

mjög stuttum tíma og eiginlega
bara unnin á staðnum,“ segir 

Þórarinn en bókin segir frá 
tíu kenjóttum krökkum sem 
stunda hrekki. Svo heltist 
alltaf eitt og eitt barnið úr 
lestinni en að endingu 
sameinast þau öll aftur. 
„Það er því enginn sem 
deyr,“ segir Þórarinn en 

örlög negrastrákanna í bók 
Muggs eru á köflum æði 

grimmdarleg.
Þórarinn

segist ekki 
hafa sökkt sér 

ofan í 
umræðuna
um
negra-

strákana en þó fylgst 
með úr fjarska. Og 
hann segir gagnrýnina 
sem hún hefur mátt 
þola ekki vera algjör-
lega 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 
Þórarinn.

Negrastrákar verða kenjakrakkar

Guðfaðir Ólafs Ragnars vill fá Edduna

15%
vaxtaauki!
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is



opnar í dag
Miðhrauni 2, við brúna,

á móti IKEA

Nýtt
Dýraríki

Það stærsta á Norðurlöndum

Komdu og kjóstu
nýjan konung dýraríkisins og þú gætir unnið

20 þúsund króna gjafabréf frá Dýraríkinu

Dýraríkið Miðhrauni – Dýraríkið Grensásvegi – Dýraríkið Blómavalshúsinu Skútuvogi – Dýraríkið Blómavalshúsinu Akureyri

Frambjóðendur og kosningaloforð* þeirra:

„Þú færð gyllt 
Regina fuglabúr 

hjá mér á frábæru 
tilboði. Eins og 

konungum sæmir!“
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Petrína Gunnarsdóttir Hinrik Gunnarsson Bóas Gunnarsson Guðlaug Gunnarsdóttir Nói Gunnarsson

„Ég, þinn tryggasti 
vinur, býð upp á 

ókeypis hundabað 
og snyrtingu fyrir

alla vini mína í 
dag!“

„Hágæða Criceti 9 
hamstrabúr á sér- 

kjörum, aðeins fyrir 
þig vinur minn!“ 

„Fjölmargir aðdá- 
endur mínir fá 40%
afslátt af sérvöldum
kattamat frá Royal

 Canin og Pro 
Plan!“

„Hvað var það aftur?
Jú nú man ég, Aqua
Star 54 l fiskabúr 

með alls konar dóti 
 á tilboðsverði!“

Full búð af kosningatilboðum!
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Sjaldan hefur jólabókaflóðið farið 
af stað með öðrum eins látum og 

nú í ár. Fyrst rak nýja Biblíuþýð-
ingu 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.

síðar fengu menn um annað 
að hugsa þegar Skrudda endurútgaf 
Tíu litla negrastráka. Þar reyndist 
vandamálið þveröfugt við það sem 
leynst hafði í nýju Biblíuþýðing-
unni. 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 mis-
þyrmingum á börnum og virðist 
hafa verið við lýði þegar bókin kom 
fyrst út. Á heimasíðu Skruddu segir 
að óvíða hafi „þessum hrakfalla-
bálkum verið eins vel tekið og hér á 
Íslandi“ og að þessir „flökkustrák-
ar“ geti „alltaf komið ungum sem 
gömlum í sólskinsskap“.

er nú kannski ofsögum sagt 
því fólk sem venjulega hefur rétt-
lætið með sér stakk upp á bóka-
brennu – 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 Breiðavík-
urdreng 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 ímynd-
unaraflið tekur við. Í Breiðavíkur-
dreng 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.

Sögur eru 
dýrmætar 
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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


