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Mikið var um dýrðir á uppskeruhátíð hestamanna á Broadway.

ÞÓRARINN EYMUNDSSON frá Saurbæ í Skagafirði er 
knapi ársins og íþróttaknapi ársins 2007. Þórarinn
varð heimsmeistari í fimmgangi, annar í tölti á 
HM-07 og Íslandsmeistari í fimmgangi og tölti annað
árið í röð á Krafti frá Bringu. Hann er eini knapinn
sem hefur unnið báðar þessar greinar á Íslandsmóti
á sama hestinum. Auk þess þreytti Þórarinn
meistarapróf Félags tamningamanna á árinu og 
stóðst það með glæsibrag, einnig á Krafti.

GÆÐINGAKNAPI ÁRSINS er Viðar Ingólfsson. Hann 
varð efstur í B-flokki á gæðingamóti Fáks á Takti frá 
Tjarnarlandi og efstur á Fjórðungsmóti Austurlands í
sömu grein á sama hesti. Hann náði einnig frábærum
árangri í mörgum öðrum greinum og varð meðal annars 
sigurvegari í Meistaradeild VÍS síðastliðinn vetur.SKEIÐKNAPAR ÁRSINS eru tveir, Sigurður Sigurðarson

og Bergþór Eggertsson. Sigurður setti í sumar
heimsmet í 100 metr k

Hafsteinsstöðum. Drífa var nær ósigrandi í greininni
á keppnistímabilinu. Sigurður vann einnig gull í 100 
metra skeiði á skeiðmeistaramótinu í Þýskalandi
á Flugari frá Holtsmúla. Bergþór er tvöfaldur 
heimsmeistari frá því í sumar; í 250 metra skeiði og
100 metra skeiði á hestinum Lótusi frá Aldenghoor.
Reiðmennska Bergþórs á skeiði þótti til mikillar
fyrirmyndar.

KYNBÓTAKNAPI ÁRSINS er Þórður Þorgeirsson og það 
ekki í fyrsta sinn. Afköst Þórðar eru mikil í þessari
grein. Hann sýndi hátt í hundrað hross og nærri
helmingur þeirra hlaut 8,0 eða hærra í meðaleinkunn.
Helsta skrautfjöður hans á árinu er 10 í einkunn
fyrir tölt á stóðhestinum Garra frá Reykjavík á 
heimsmeistaramótinu í Hollandi.

EFNILEGASTI KNAPI ÁRSINS er Valdimar Bergstað
(yngri). Valdimar bar höfuð og herðar yfir aðra í 
ungmennaflokki á árinu. Ekki bara vegna þess hve
hár hann er í loftinu, heldur vegna frábærs á
í keppni. Þulur gat þ

Þórarinn Eymundsson í hásæti hjá félögum sínum. Aðrir eru: Þórður Þorgeirsson, Viðar Ingólfsson, Sigurður Sigurðarson, Berg-

þór Eggertsson og Valdimar Bergstað.

MYND/JENS EINARSSON

„Það hefur orðið hrossaræktinnitil gæfu að hún hefur notið minnistyrkja en aðrar búgreinar. Fyrir vikið hefur frjáls framtaksandidafnað í greininni,“ sagði EinarK. Guðfinnsson, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, áaðalfundi Félags hrossabænda.„Ég vil í störfum mínum semráðherra stuðla að því að vegur íslenska hestsins verði meiri en nokkru sinni í krafti þessa anda. Besta leiðin til þess er að þiðsem hestinum unnið og kunniðmeð hann að fara fáið sem mest svigrúm og tækifæri til að sinnaverkum ykkar og þær aðstæðuvil é t k

Frjálst framtak í hrossarækt

Einar K. Guðfinnsson, landbúnaðar- ogsjávarútvegsráðherra. MYND/JENS EINARSSON

Hestamenn á Akureyri óttastað fyrirhugað akstursíþrótta-og skotsvæði í Glerárdal, mitt á milli hesthúsahverfanna, munihafa mjög spillandi áhrif á útvistarsvæðið í heild og valdaslysahættu. Ásta Ásmundsdóttir, formaður hestamannafélagsinsLéttis, segir enga skynsemi íumræðunni og svo virðist sembúið sé að ákveða það pólitískt að svæðið verði að veruleika.Akureyrarbær hefur auglýst eftir athugasemdum við deiluskipulag.  
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Hestar, byssur og bílar á Akureyri

Stóðhesturinn Borði frá Fellskotihefur fengið nýjan knapa. BrynjarJón Stefánsson, sem tamdi og sýndi hestinn og átti helming í honum, hefur selt SigursteiniSumarliðasyni, heimsmeistara í gæðingaskeiði, og Jóhanni Helga Hlöðverssyni sinn hlut. Borði er hátt dæmdur klárhestur, með 9,5 fyrir tölt og margar níur að auki. Sigursteinn segir að stefnan hafi verið tekin á B-flokkinn á landsmótinu á næsta ári.

Borði skiptir 
um knapa

Föstudaginn 16. nóvember munhestatímaritið Eiðfaxi standafyrir dagskrá í Vetrargarðinumí Smáralind. Hugmyndin er að bjóða upp á spennandi dagskráfyrir hestamenn og aðra sem hafa áhuga á að kynna sér hestasportið.Meðal annars verður sýnikennslaí ábendingum og hægatöltskeppni.Það verður nýstárlegt að sjá hestaí þessu umhverfi og spennandiað sjá hvernig til tekst. Það erMeistaradeild VÍS sem útvegarknapa og hesta, þannig að víst er að þeir þættir verða í lagi. Einnig verður kynning á hestatengdumvörum.

Hestar í Vetrar-garðinum

Heimsmeistari í Austurríki
Jarl skiptir um eigendurBLS. 4

Þórarinn knapi ársins

Þótt Pétur Þór Ragnarsson sé bílasali aðatvinnu þá er hann sjálfur bíllaus og fer allra
sinna ferða á hjóli. Enda formaður Fjallahjóla-
klúbbsins.

ferðamáti er fljótur að komast upp í vana,“ segir
hann og bendir á að veturnir séu yfirleitt
þótt stundum sé

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

 Félagasamtökin Sjálfs-
björg sem reka leiguíbúðir, endur-
hæfingarstöð og hjúkrunarheimili 
fyrir hreyfihamlaða, hafa ákveðið 
að selja húsnæði sitt í Hátúni 12 en 
þar búa um 70 manns. 

Ragnar Gunnar Þórhallsson, for-
maður Sjálfsbjargar, segir rekst-
urinn hafa þyngst síðustu ár, til að 
mynda vegna hækkandi fasteigna-
skatts án þess að hið opinbera hafi 
komið til móts við félagið. Rekst-
urinn sé nú orðinn of þungur og 
honum þyki ekki lengur við hæfi 
að frjáls félagasamtök reki félags-
legt úrræði fyrir velferðarkerfið. 

„Við gerum okkur grein fyrir að 
eign okkar er eftirsótt. Einkaaðilar

hafa sýnt henni töluverðan áhuga,“ 
segir hann. 

Ragnar ítrekar að íbúum í 
Hátúni 12 verði ekki vísað burt 
fyrr en samkomulag náist við 
stjórnvöld um að fólk sem þar býr 
fái áfram þjónustu. Ágóði af sölu 
hússins renni að hluta til hjúkrun-
arheimilisins sem þá verði rekið 
annars staðar en í Hátúni og af 
öðrum aðilum en Sjálfsbjörg. 

Fyrstu félagasamtökin innan 
Sjálfsbjargar voru stofnuð árið 
1958 og hefur ýmiss konar rekstur 
í þágu fatlaðra verið innan sam-
takanna frá þeim tíma. Ragnar 
segir að stefnt sé á að öllum rekstri 
verði hætt og í framtíðinni verði 

samtökin eingöngu baráttusamtök 
fyrir bættum kjörum öryrkja.

Ákvörðunina segir Ragnar í takt 
við framtíðarsýn Öryrkjabanda-
lagsins, sem vill blanda íbúasam-
setningu Hátúns 10 með því að 
leigja þar ófötluðu fólki einnig 
húsnæði. Aðskilja eigi þjónustu og 
heimili.

„Við viljum að þjónusta við fatl-
aða verði stóraukin. Fatlað fólk 
ætti þó að geta fengið þá þjónustu 
heim til sín og þarf ekki að búa í 
sérstakri blokk vegna fötlunar 
sinnar. Slík starfsemi er gjörsam-
lega úr takti við tímann og þá 
þróun sem hefur átt sér stað,“ 
segir Ragnar.

Sjálfsbjörg úr rekstri 
íbúða fyrir fatlaða
Formaður Sjálfsbjargar segir að ákveðið hafi verið að hætta rekstri í húsnæðinu 
að Hátúni 12. Einkaaðilar vilji kaupa húsið. Fatlaðir eigi ekki að búa í sérstök-
um blokkum og félagasamtök ekki að sjá um rekstur fyrir velferðarkerfið.

Tveir karlmenn á þrítugsaldri voru 
úrskurðaðir í viku gæsluvarðhald í gær, grunaðir um 
að hafa nauðgað konu í miðborg Reykjavíkur 
aðfaranótt laugardags.

Konan, sem er á fertugsaldri, hlaut töluverða 
líkamlega áverka. 

Hún var ein á ferð; að koma af skemmtistað síðla 
nætur, þegar mennirnir réðust að henni í húsasundi í 
miðborginni.

Karlmennirnir, sem báðir eru grunaðir um að hafa 
nauðgað konunni, voru handteknir skömmu síðar. 

Við rannsókn lögreglu er meðal annars stuðst við 
gögn úr eftirlitsmyndavélum í miðborginni.

Enn er óupplýst tilraun manns til að nauðga konu í 
húsasundi við Vesturgötu í Reykjavík í febrúar. Íbúi í 
nágrenninu sem varð árásarinnar var kallaði lögreglu 
til. Konan var marin, blóðug og óttaslegin. 

Tvær nauðgunarkærur bárust lögreglu á seinni 
hluta síðasta árs. Tvær stúlkur kærðu nauðgun, 
önnur átti sér stað í húsasundi í miðborginni en hin 
við Þjóðleikhúsið. Önnur stúlknanna dró kæru sína til 
baka, hitt málið er enn óupplýst.

Tveir í haldi vegna nauðgunar

 Landsliðsmaðurinn 
Guðjón Valur Sigurðsson hefur 
samið við þýska liðið Rhein-
Neckar Löwen til ársins 2012. 
Samningurinn
gildir frá og 
með árinu 2009 
en félagið 
freistar þess að 
kaupa Guðjón 
Val þessa 
dagana svo hann 
komist til 
félagsins næsta 
sumar.

„Það var alls 
ekkert auðveld 
ákvörðun að 
yfirgefa
Gummersbach og Alfreð þjálfara 
enda hefur mér liðið vel þar. Ég 
er aftur á móti í þessu til að ná 
árangri og vinna titla. Þetta félag 
ætlar sér stóra hluti og ég ákvað 
að stökkva á þetta spennandi 
tækifæri,“ sagði Guðjón Valur en 
samningurinn sem hann gerir er 
hans stærsti á ferlinum.

Vill ná árangri 
og vinna titla

Snæbjörn Steingrímsson, 
framkvæmdastjóri SMÁÍS, segir 
að verðmæti þeirra skráa sem 
skipta um eigendur við ólöglegt 
niðurhal geti numið rúmlega 
einum milljarði íslenskra króna á 
hverju ári. Hann segir til að 
mynda að meðalvirðið af hverri 
torrent-skrá sé metið á 1500 
krónur og ef miðað sé við að 
fimmtán til sextán þúsund notend-
ur sæki efnið fáist þessi upphæð. 
„Ég held að menn geri sér ekki 
grein fyrir því hversu mikil 
verðmæti er hér um að ræða,“ 
segir Snæbjörn og bendir til að 
mynda á finnska dómsmálið í garð 
vefsíðunnar Finn Reactor. Þá voru 
þeir sem komið höfðu nálægt 
svipaðri síðu og torrent er,  
dæmdir til að greiða fimmtíu 
milljóna króna sekt.

Rétthafar verða 
af milljarði



Þór, eru öll kurl komin til grafar?

 Íslensku bjartsýnisverð-
launin voru afhent við hátíðlega 
athöfn í gær í 27. skiptið, en það 
var leikstjórinn Guðný Halldórs-
dóttir sem hlaut þau í ár. 

Það var Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, sem afhenti 
Guðnýju verðlaunin, en þau eru 
kennd við danska athafnamanninn 
Peter Brøste sem veitti þau í 
fyrsta sinn árið 1981, en verð-
launafé er ein milljón króna.

„Þetta er engin sárabót fyrir 
Edduna, ég vissi af þessum verð-
launum fyrir löngu. Ég held því 
bara fram að bransanum finnist 
ég vera vond, en áhorfendum og 
gagnrýnendum finnst ég ágæt,“ 
sagði Guðný spurð um þýðingu 
verðlaunanna fyrir hana.

Staðfesting á því að fólk fílar 
mig þótt bransinn geri það ekki

Paul Nikolov, varaþing-
maður Vinstri grænna, settist í 
fyrsta skipti á 
þing í gær í 
fjarveru Árna 
Þórs Sigurðsson-
ar. Paul er fyrsti 
Íslendingurinn
sem ekki hefur 
íslensku að 
móðurmáli sem 
tekur sæti á þingi.

„Ég hef aldrei 
verið stoltari af því að vera 
íslenskur ríkisborgari en í dag,“ 
segir Paul. Hann reiknar ekki 
með að tungumálaerfiðleikar 
muni gera honum lífið erfiðara á 
þingi, hann skilji íslensku vel og 
tali ágætlega.

Paul ætlar að nota tíma sinn á 
þingi vel og berjast fyrir rétti 
innflytjenda. Hann leggur til að 
lögum um innflytjendur verði 
breytt þannig að innflytjendur 
sæki sjálfir um atvinnuleyfi, en í 
dag sækja vinnuveitendur um 
atvinnuleyfið.

Aldrei stoltari

Framkvæmdastjóri og 
stjórnarformaður fyrirtækis í 
Reykjavík hafa verið dæmdir fyrir 
fjárdrátt og til að greiða Inn-
heimtustofnun sveitarfélaga tæpa 
milljón króna.

Mennirnir héldu eftir rúmlega 
700 þúsund krónum af launum 
tveggja starfsmanna fyrirtækisins, 
sem áttu að fara upp í meðlags-
skuldir starfsmannanna. Hinir 
dæmdu notuðu peningana hins 
vegar í rekstur fyrirtækisins. 

Mennirnir játuðu brot sín.
Þeir voru, auk greiðslunnar til 

Innheimtustofnunar, dæmdir í 30 
daga fangelsi hvor, skilorðsbundið 
í tvö ár.

Settu meðlögin 
í reksturinn

 Hæstiréttur Íslands 
felldi í gær úr gildi ákvörðun dóms-
málaráðherra frá því í október, um 
framsal á átján ára gömlum karl-
manni til Litháen vegna fimm 
þjófnaðarbrota þar í landi.

Varnaraðili kærði úrskurð 
Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í 
október til Hæstaréttar, þar sem 
kröfu hans um að ákvörðun dóms-
málaráðherra um framsal manns-
ins til Litháen yrði hrundið. 

Samkvæmt gögnum málsins er 
framsalsbeiðni litháískra dóms-
málayfirvalda reist á grun um að 
maðurinn hafi framið fimm þjófn-
aðarbrot þar í landi. Hins vegar 
kemur fram í gögnum málsins að 

fjögur mál gegn manninum séu til 
meðferðar hjá lögreglustjóranum 
á höfuðborgarsvæðinu, fyrir þjófn-
að, eignaspjöll og fíkniefnalaga-
brot.

Í lögum um framsal segir að 

framsal á manni sé aðeins heimilt 
ef verknaður hans getur varðað 
fangelsi í meira en eitt ár sam-
kvæmt íslenskum lögum. Þá er lagt 
bann við að framselja mann í 10. 
grein laganna, ef hér á landi er til 
meðferðar mál fyrir annan verkn-
að en þann sem hann óskast fram-
seldur fyrir og sem getur varðað 
minnst tveggja ára fangelsi. Vegna 
alvarleika brota mannsins hér á 
landi var því hinn kærði úrskurður 
felldur úr gildi.

Einn hæstaréttardómari, Hjör-
dís Hákonardóttir, skilaði sér-
atkvæði vegna málsins en hún vildi 
staðfesta hinn kærða úrskurð.

Þjófur frá Litháen fer hvergi

Hjálparstarf 
kirkjunnar opnaði í gær nýja 
vefverslun, www.gjofsemgefur, og 
komu Grýla og jólasveinarnir 
færandi hendi og vörðu rúmlega 
800 þúsund krónum frá Jólasveina-
þjónustu Skyrgáms.  

„Fólk getur leyst barn úr 
skuldaánauð á Indlandi og gefið 
geit í Malaví,“ segir Bjarni 
Gíslason upplýsingafulltrúi og 
bætir við að með þessu sé Hjálpar-
starfið að auðvelda fólki að láta 
gott af sér leiða. 

Boðið er upp á 20 mismunandi 
gjafabréf sem flest tengjast 
þróunarverkefnum í Afríku og 
Indlandi. Þau eru í mismunandi 
verðflokkum, allt frá 2.000 krónum 
upp í 150 þúsund krónur.

Gjafabréf auð-
velda aðstoð

Of lítill hluti 
vinnuafls á Íslandi tengist upp-
lýsingatækni. Erfitt gæti reynst 
að manna netþjónabú sem byggja 
á hérlendis vegna þess. Halldór 
Jörgensson, framkvæmdastjóri 
Microsoft á Íslandi, segir nauð-
synlegt að gera hlutverk í upp-
lýsingatækni meira aðlaðandi.

„Allir sem ég hef rætt við í 
þessum geira segja mér að það 
sem hamli þeirra vexti sé skortur 
á fólki,“ segir Halldór. „Það er 
hálfgert sjálfsmorð að hefja 
starfsemi á Íslandi sem er mjög 
mannaflskrefjandi.“

Halldór flytur erindi á ráð-
stefnu Skýrslutæknifélags 
Íslands um hugbúnaðargerð á 
þriðjudaginn í næstu viku. Fyrir-
lesturinn fjallar um skort á fag-
fólki í upplýsingatækni á Íslandi, 
og hvernig megi bregðast við 
honum.

Hann segir aðeins um 3,7 pró-
sent vinnuafls hér á landi tengj-
ast upplýsingatækni, en eðlilegra 
sé að hlutfallið sé í fimm til sex 
prósentum. Upplýsingatækni sé 
nýtt í síauknum mæli við rekstur 
fyrirtækja, en á móti fari fram-
boð fagmenntaðra í upplýsinga-

tækni minnk-
andi.

„Við höfum 
fundað með for-
sætisráðherra 
og rætt um 
þetta vanda-
mál, en það eru 
engar áþreifan-
legar lausnir í 
sjónmáli hjá 
ríkinu þó vilj-

inn sé fyrir hendi,“ segir Hall-
dór.

Fram hefur komið í fréttum að 
Landsvirkjun ræði nú við Verne 

Holding um sölu á raforku vegna 
netþjónabúa á Reykjanesi. 
Aðspurður hvort mannekla í upp-
lýsingatækni valdi honum áhyggj-
um segir Vilhjálmur Þorsteinsson 
stjórnarformaður erfitt að manna 
hvað sem er á Íslandi í dag.

„Við horfum til þess að geta 
meðal annars fengið vinnuafl af 
Reykjanessvæðinu, sem hefur 
verið í skyldum störfum á vallar-
svæðinu. Bandaríkjamenn voru 
til dæmis með rekstur í sambandi 
við ratsjár- og fjarskiptabúnað, 
og talsvert af sérfræðingum sem 
unnu við það. Það verður hugsan-
lega hægt að nálgast eitthvað af 
því fólki.“ 

Efast um að starfsfólk 
fáist í netþjónabúin
Mannekla í upplýsingatækni stendur skipuleggjendum netþjónabúa fyrir dyrum. 
Við þurfum að gera störfin meira aðlaðandi, segir framkvæmdastjóri Microsoft. 
Erfitt að manna hvað sem er á Íslandi, segir stjórnarformaður Verne Holding.

Allir sem ég hef rætt við 
í þessum geira segja mér 

að það sem hamli þeirra vexti sé 
skortur á fólki. Það er hálfgert 
sjálfsmorð að hefja starfsemi á 
Íslandi sem er mjög mannafl-
skrefjandi.

Ferjan Norræna varð 
vélarvana í miklu óveðri í 
fyrradag á hafinu milli Noregs 
og Hjaltlands.

Skipið missti afl eftir að 
skrúfa þess fór upp úr sjónum í 
miklum öldugangi, en við það sló 
straumi út. Áhöfninni tókst að 
koma hjálparvélum skipsins í 
gang og síðan aðalvélinni sjálfri 
eftir um tuttugu mínútur.

Auk þessa skemmdist stöðug-
leikabúnaður skipsins, svo það 
valt eins og korktappi í ólgusjó 
og skemmdust bílar á bíladekki í 
veltingnum. Engan farþeganna 
244 sakaði. 

Ferjan er væntanleg til 
Færeyja í dag, þar sem farþeg-
um verður veitt áfallahjálp.

Rak stjórnlaus í 
20 mínútur



Hvort sem það er rúðuvökvi, frostlögur, 
lásasprey eða snjóskafa sem þig vantar, 

þá finnur þú það hjá N1. Veturinn er 
nefnilega kominn, það er engin spurning.

N1 - Meira í leiðinni.WWW.N1.IS

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
N1 VERSLANIR



 „Ég ætla ekki að trúa því 
fyrr en ég tek á því að nágranna-
sveitarfélagið taki ekki tillit til 
okkar hagsmuna,“ segir Aldís Haf-
steinsdóttir, bæjarstjóri Hvera-
gerðis.

Ólafur Áki Ragnarsson, bæjar-
stjóri Ölfuss, sagði hér í blaðinu á 
föstudaginn að neikvæð afstaða 
Hvergerðinga til Bitruvirkjunar 
hefði ekki úrslitaáhrif á áform 
sveitarfélagsins um hana. Þetta, 
segir Aldís, „væri auðvitað mjög 
sérkennilegt, ef þeir ákveða að 
hundsa skýran vilja bæjarbúa“.

Bæjarráð Hveragerðis ítrekaði 
í gær andstöðu bæjarbúa og telur 
að framkvæmdin geti skaðað 

framtíðarmöguleika bæjarins.
„Bitruvirkjun er í túnfætinum á 

okkar sveitarfélagi og við værum 

aum bæjarstjórn ef við hefðum 
ekki skoðun á því hvað þar fer 
niður,“ segir Aldís og bendir á bein 
áhrif virkjunarinnar, fýluna:

„Matsaðilarnir telja að hér verði 
lyktarmengun í allt að sjötíu daga 
á ári, fyrir utan að gönguleiðirnar 
og þessi ferðamannaparadís er 
ofboðslega skemmtilegt svæði. 
Hengilssvæðið er sett í svo til 
allar erlendar ferðamannahand-
bækur og okkur ber skylda til að 
standa vörð um þessa hagsmuni,“ 
segir Aldís. 

Hún er því sammála þeim orðum 
bæjarstjóra að maðurinn lifi ekki 
á loftinu einu saman, „en það þarf 
bara að vanda til verka“. 

Tekið verði tillit til Hveragerðis
Nítján ára stúlka var 

innilokuð í skúr við Suðurhöfn-
ina í Kaupmannahöfn í níu daga 
og þar sætti hún hroðalegri 
meðferð. Kærasti hennar, 
jafngamall, hefur verið handtek-
inn.

Stúlkunni tókst að sleppa á 
sunnudag, brjótast inn í timbur-
verslun og hringja í fjölskyldu 
sína. Hún hafði mátt þola þungar 
barsmíðar og var með brunasár 
eftir heitt vatn auk þess sem hún 
hafði misst framan af þumal-
fingri. Þá hafði hún lítið nærst.

Stúlkan segir ofbeldið hafa 
staðið yfir í eitt ár og hafa færst 
í aukana síðustu mánuðina.

Innilokuð í níu 
daga og pyntuð

 Lík þriggja skip-
verja manna á flutningaskipi sem 
sökk í óveðri á Kerch-sundi við 
Svartahaf á sunnudag rak á land í 
gær. Fimm er enn leitað.

Vinna hófst í gær við að meta 
skaða eftir að um 2.000 tonn af 
olíu láku úr rússnesku olíuflutn-
ingaskipi sem brotnaði í tvennt í 
veðurofsanum. Byrjað var að 
reyna að hreinsa upp olíuna sem 
var farin að setjast á strendur en 
slæmt veður setti strik í reikning-
inn.

Tíu skip sukku eða strönduðu í 
óveðrinu. Tvö skipanna sem 
sukku voru með 6.500 tonn af 
brennisteini innanborðs sem 
einnig lak út í sjóinn.

Lík skipverja 
rekur á land

 „Það vakna alvarleg-
ar spurningar þegar stórefna-
menn eru komnir með puttana í 
framleiðslu fyrir Ríkisútvarpið 
ohf.,“ segir Ögmundur Jónasson, 
alþingismaður Vinstri grænna.

Ögmundur segir fjárframlag 
Björgólfs til dagskrárgerðar 
Ríkisúvarpsins geta stangast á við 
lög um fyrirtækið.

„Þar er settar ákveðnar skorður 
varðandi auglýsingar og kostun 
dagskrárefnis og vísað til þess að 
það eigi ekki að hækka sem hlut-
fall af rekstrarkostnaði RÚV. Með 
þessu fjárframlagi Björgólfs 
vakna spurningar um skilgrein-
ingar,“ segir Ögmundur sem vill 
að stjórn Ríkisútvarpsins skoði 
málið.

Ómar Benediktsson, formaður 
stjórnar RÚV, vísaði í gær á Pál 
Magnússon útvarpsstjóra sem 
segir misskilning að framlag 
Björgólfs sé styrkur til Ríkisút-
varpsins.

„Björgólfur er ekki að láta neitt 
fé renna í dagskrárgerð eða kost-
un á dagskrárgerð hjá Ríkisút-
varpinu. Hann hefur tekið þá 
ákvörðun að jafna þá upphæð sem 
Ríkisútvarpið leggur til í fram-
leiðslu á leiknu íslensku efni hjá 
sjálfstæðum framleiðendum. Í 
því felst engin styrkur eða vel-
gjörð við Ríkisútvarpið,“ segir 
Páll.
Ögmundur kveðst ekki treysta 
orðum Björgólfs um að hann muni 
ekki blanda sér í dagskrárgerðina 
sjálfa. „Ég gef ekkert fyrir slíkar 
yfirlýsingar þegar menn eru að 
láta fé af hendi rakna til dagskrár-
gerðar að þeir láti sig engu varða 

hvað við þá fjármuni verður gert,“ 
segir hann.

Páll segir óhugsandi að Björg-
ólfur muni hafa áhrif á dagskrár-
gerðina. „Við erum að reyna að 
skapa forsendur til að auka fram-
leiðslu á íslensku sjónvarpsefni 
og höfum með þessu laðað inn 
nýtt fjármagn algerlega skuld-
bindingarlaust. Í því felst ekkert 
afsal á dagskrárvaldi enda erum 
við ekki að þiggja neinn styrk frá 
Björgólfi,“ ítrekar Páll sem neitar 
því að Ríkisútvarpið muni hagn-
ast fjárhagslega vegna framlags 
Björgólfs: „Ávinningur okkar er 
sá að við öðlumst sýningarrétt 
sem verður til á grundvelli þessa 

samnings enda erum sjálfir við að 
leggja fé í þetta.“

Stjórn Hollvinasamtaka Ríkis-
útvarpsins mótmælir samkomu-
laginu. „Það er stórvarhugavert 
að einn af auðugustu athafna-
mönnum landsins skuli öðlast ítök 
í starfsemi Ríkisútvarpsins með 
þessum hætti,“ segir í yfirlýsingu 
stjórnarinnar.

Félag leikskálda og handrits-
höfunda fagnar hins vegar samn-
ingnum.

Benedikt Bogason, formaður 
útvarpsréttarnefndar, kvaðst í 
gærkvöld ekkert vilja segja um 
þetta mál að svo stöddu.

Dregur í efa lögmæti 
styrksins frá Björgólfi
Ögmundur Jónasson alþingismaður segir efast um að framlag Björgólfs Guð-
mundssonar til dagskrárgerðar fyrir Ríkisútvarpið standist lög. Páll Magnússon 
útvarpsstjóri segir það misskilning að um styrk sé að ræða til Ríkisútvarpsins.

VSÓ-ráðgjöf sendi frá 
sér yfirlýsingu í gær, vegna 
athugasemda Gísla Más Gísla-
sonar prófessors í Fréttablaðinu 
á sunnudag. Þar sakaði Gísli Már 
fyrirtækið um að halda vísvit-
andi upplýsingum frá almenningi 
í nýrri skýrslu um mat á 
umhverfisáhrifum vegna 
Bitruvirkjunar, en skýrsluna 
vann fyrirtækið fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur.

Í yfirlýsingunni segir að 
skýrslan hafi verið unnin af 
heilindum og metnaði og að 
engum gögnum hafi verið 
stungið undan.

Athugasemdum hans verði 
svarað á faglegan hátt í endan-
legri matskýrslu sem allir munu 
hafa aðgang að. 

Þá er prófessorinn sagður vega 
harkalega að heiðri starfsmanna 
VSÓ-ráðgjafar að ósekju, með 
ummælum sínum.

Skýrslan unnin 
af heilindum 

Fjórar mæður úr 
Vogunum hittu Róbert Ragnars-
son bæjarstjóra að máli á 
föstudaginn vegna breyttra 
rútuferða á Suðurnesjum. 

Allt að tuttugu börn í Vogum 
taka rútuna í Hafnarfjörð til að 
æfa íþróttir. Ferðaáætlun SBK-
ferða hefur breyst með tilkomu 
Express-ferða Keilis.

„Við ræddum ýmislegt og 
erum að skoða þetta,“ segir 
bæjarstjórinn. Hann hefur ekki 
tekið ákvörðun um hvernig 
brugðist skuli við erindinu. 

Móðir tíu ára stúlku vakti 
athygli á því hér í blaðinu að 
dóttir hennar þurfi að hlaupa 
yfir Reykjanesbrautina til að ná 
rútunni.

Mæður hittu 
bæjarstjórann





 Misvísandi skilaboð berast 
frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar 
um framhald stóriðjustefnunnar, 
sagði Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, í 
umræðum á Alþingi í gær.

Steingrímur vísaði til þess að 
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
hefði sagt að engin stóriðjuáform 
væru útilokuð og að ákvörðun 
Landsvirkjunar um að selja orku 
til annarra en álframleiðenda á 
Suður- og Vesturlandi væri við-
skiptalegs eðlis.

Þetta sagði Steingrímur í mót-
sögn við það sem Össur Skarp-
héðinsson iðnaðarráðherra hefði 
sagt. Hann hefði lýst ákvörðun 

Landsvirkjunar
þannig að með 
þessu væru 
stjórnvöld að 
hverfa frá 
blindri stóriðju-
stefnu.

Geir H. 
Haarde sagði að 
með ákvörðun 
Landsvirkjunar
væri fyrirtæk-

ið að marka sér stefnu í orkuöflun 
í þessum landshluta. Ákvörðunin 
væri skynsamleg, og hefði ekki 
áhrif á mögulega uppbyggingu 
álvers á Bakka við Húsavík.

Árni Johnsen, þingmaður Sjálf-

stæðisflokksins, gagnrýndi 
ákvörðun Landsvirkjunar, og 
sagði fyrirtækið ekki eiga að úti-

loka fyrirtæki í ákveðnum iðnaði 
frá viðræðum um orkukaup.

Misvísandi skilaboð um stóriðjustefnu
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Fylgdist þú með Edduverðlaun-
unum?

Ert þú fylgjandi áformum um 
Bitruvirkjun á Ölkelduhálsi?

 Risavaxinn reykjar-
mökk lagði yfir austurhluta 
London, höfuðborg Bretlands, 
eftir að eldur kviknaði í auðri 
vöruskemmu í hádeginu í gær. 
Enginn virðist hafa skaðast í eld-
inum eða af völdum reyksins.

Vöruskemman er á iðnaðar-
svæði í um níu kílómetra fjarlægð 
austur af miðborg London. Miklar 
framkvæmdir eru á svæðinu þar 
sem til stendur að reisa mannvirki 
vegna Ólympíuleikanna árið 2012. 
Hundruð verkamanna sem voru 
við vinnu í nálægum byggingum 
voru fluttir burt.

Fulltrúi undirbúningshóps fyrir 
Ólympíuleikana á svæðinu sagði 
að í fyrstu liti út fyrir að eldurinn 
hefði kviknað af slysni og að ekki 
væri um íkveikju að ræða. Tals-
maður lögreglu sagði enn fremur 
að ekkert benti til að um hryðju-
verk væri að ræða.

Um fimmtán slökkviliðsbílar 
og yfir 70 slökkviliðsmenn börð-
ust við eldinn. Lögregla sendi út 
viðvörun til fólks með öndunar-

færasjúkdóma í grennd við eld-
inn að halda sig innandyra vegna 
hins mikla reyks sem lagði frá 
honum. 

„Þessar breytingar 
brjóta algerlega í bága við skipu-
lagsskrá hússjóðs Öryrkjabanda-
lagsins,“ segir Hafþór Baldvinsson, 
formaður félags íbúa í Hátúni, um 
hugmyndir innan bandalagsins að 
leigja ófötluðu fólki íbúðir í Hátúni 
10. 

Mikill órói er í því fólki sem býr í 
húsnæði Öryrkjabandalagsins í 
Hátúni vegna breytinga á rekstri. 
Magir virðast óttast að Hátún 10 
verði selt til einkaaðila en gengið 
var frá sölu Fannborgar 1, 43 íbúða 
fjölbýlishúss í eigu bandalagsins, til 
einkaaðila í gær. 

Í 5. grein skipulagsskrár hússjóðs 
bandalagsins frá árinu 1966 segir: 
„Hlutverk sjóðsins er að eiga og 
reka íbúðarhús fyrir öryrkja … 
Aldrei má sjóðurinn leigja íbúðar-
húsnæðið öðrum en öryrkjum og 
öryrkjastofnunum, nema sérstakar 
ástæður séu fyrir hendi.“ 

Hafþór segist ekki hafa fengið 
neinar upplýsingar um að skipu-
lagsskránni eigi að breyta og furðar 
sig á því að ganga eigi þvert á þá 
sem nú er í gildi.

Helgi Hjörvar, stjórnarformaður 
hússjóðsins, segir að samkvæmt 
gildandi skrá hafi sjóðnum verið 
heimilt að selja eignir og finna 
íbúum nýtt húsnæði. Hann ítrekar 
að ekki verði slitið leigusamningum 
við neinn til þess að koma ófötluðu 
fólki að. „Það er túlkunaratriði 
hvort heimilt sé að leigja íbúðirnar 
út en við höfum hins vegar ákveðið 
að gera breytingar á skipulags-
skránni til að taka af öll tvímæli 
áður en ráðist verður í útleigu. 
Meginatriði málsins er að tekjunum 
verður varið í að koma upp jafn-
mörgum íbúðum utan Hátúnsins og 

leigðar verða innan þess og að hags-
munir öryrkja verði hafðir í fyrir-
rúmi,“ segir Helgi. Aðalástæða fyr-
irhugaðs fyrirkomulags sé að 
blanda íbúasamsetningu þar sem 
ekki þykir enn við hæfi að hafa sér-
stakar öryrkjablokkir lengur.

Margir íbúanna furða sig á því 

hvers vegna ófatlaðir leigjendur 
munu fá íbúðir í Hátúni þegar um 
200 öryrkjar bíði eftir húsnæði. 
Helgi hefur svarað því þannig til að 
of veikt fólk hafi fengið húsnæði í 
Hátúni og yfir því hafi íbúar þess 
kvartað og önnur og betri úrræði 
því verið fundin fyrir veikustu 
skjólstæðinga bandalagsins.

„Sjálfur er ég hlynntur blandaðri 
byggð en tel ekki vænlegt að hún 
verði mynduð hér í Hátúni,“ segir 
Hafþór.

Leiga til ófatlaðra 
sögð þvert á reglur
Formaður félags íbúa í Hátúni 10, sem Öryrkjabandalagið á, segir fyrirhugaðar 
breytingar ekki í samræmi við skipulagsskrá hússjóðsins. Hann segir fólk mjög 
óttaslegið vegna breytinganna. Lítill áhugi sé á blöndun innan hússins.

Hagsmunir öryrkja verði 
hafðir í fyrirrúmi.





Morgunverðarfundur FVH á Grand Hótel, 
miðvikudaginn 14. nóvember kl. 8.30-9.30.

Stefnumót við leiðtoga
William Fall, forstjóri Straums

Skrá›u flig strax – takmarka› sætaframbo›!
Vinsamlega skrái› flátttöku á vef FVH, www.fvh.is, e›a í síma 551 1317.

Ver› með morgunmat kr. 2.000 fyrir félagsmenn FVH og 3.500 fyrir a›ra.

William miðlar af viðamikilli 
reynslu sinni sem stjórnandi í 
alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. 
Hann leiddi m.a. alþjóðlega 
uppbyggingu eins stærsta banka 
veraldar, Bank of America. 

•  Hvað skiptir mestu máli við
stjórn alþjóðlegra fyrirtækja? 

•  Hvernig er best að taka á
menningarmun milli landa?

Um William Fall
William var forstjóri alþjóðasviðs Bank of America 
frá árinu 2001. Þar hafði hann yfirumsjón með og 
bar ábyrgð á allri starfsemi bankans utan 
Bandaríkjanna, í alls 18 löndum. 

Áður en hann hóf þar störf vann William fyrir 
Westpac Banking Corporation og Kleinwort Benson. 

Fundarstjóri verður Þröstur Olaf Sigurjónsson, 
formaður FVH.

Óeirðir brutust út víða í 
borgum Ítalíu á sunnudag eftir 
að lögregluþjónn varð 26 ára 
gömlum knattspyrnuáhuga-
manni að bana í bænum Arezza í 
Toscana-héraði. 

Hinn látni hét Gabriele Sandri 
og var plötusnúður frá Róm. 
Hann varð fyrir skoti þar sem 
hann sat í bifreið á bílastæði við 
þjóðveginn. Sandri var aðdáandi 
Lazio og kom frá Róm til Arezza 
á sunnudaginn til að fylgjast þar 
með knattspyrnuleik liðsins við 
Inter frá Mílanó. 

Lögreglan sagði dauða hans í 
fyrstu hörmulegt slys sem varð 
þegar lögreglan reyndi að stöðva 
átök sem brutust út milli aðdá-
endahóps Lazio og fámenns 
aðdáendahóps liðsins Juventus. 
Síðdegis í gær var hafin rann-
sókn á málinu og gengið út frá 
því að lögreglumaðurinn hljóti 
ákæru fyrir manndráp, eða jafn-
vel enn alvarlegri ákæru. 

„Við ætlum okkur að leiða 
sannleikann í ljós,“ segir Antonio 
Manganelli lögreglustjóri. 

Skotið kom úr byssu lögreglu-
manns, sem ekki hefur verið 
nafngreindur. Í ítalska dagblað-
inu Corriere della Sera er þó 
haft eftir honum að hann hafi 
ekki miðað á neinn, en skotið 
tvisvar úr byssu sinni.

„Ég var í 200 metra fjarlægð,“ 
sagði hann. „Ég skaut fyrst upp í 
loftið en seinna skotið hljóp úr 
byssunni meðan ég var að 
hlaupa.“ Í fyrri yfirlýsingu frá 
ítölsku lögreglunni segir að 
báðum skotunum hafi verið skot-
ið upp í loftið.

Fréttir af láti Sandris breidd-
ust hratt út meðan fótbolta-
áhugamenn voru að safnast 

saman við knattspyrnuvelli víðs 
vegar um Ítalíu til að horfa á 
leiki kvöldsins. Víða kom til 
óeirða og þurfti að fresta nokkr-
um leikjum um óákveðinn tíma.

Í Róm stóðu óeirðirnar langt 
fram á nótt. Ráðist var á lög-
regluskýli skammt frá Ólympíu-
leikvanginum í Róm og sömu-
leiðis á skrifstofur ítölsku 
Ólympíunefndarinnar þar í 
nágrenninu. Rúður voru brotnar, 
grjóti kastað í lögreglubíla og 
kveikt í bæði ruslatunnum og 
lögreglubifreiðum.

Um 40 lögreglumenn særðust í 
átökunum í Róm og fjórir menn 
voru handteknir.

Í febrúar síðastliðnum urðu 
einnig alvarlegar óeirðir á Ítalíu 
í tengslum við knattspyrnu. Þau 
ólæti urðu til þess að einn lög-
reglumaður beið bana. Í fram-
haldinu hertu ítölsk stjórnvöld 
mjög öryggisráðstafanir við 
knattspyrnuvelli.

Árið 2004 brutust einnig út 
óeirðir eftir að sögusagnir, sem 
ekki reyndust á rökum reistar, 
bárust út á meðal fólks um að 
lögreglan hafi valdið dauða 
fjögurra ára drengs fyrir utan 
fótboltavöll.

Segjast ætla að leiða 
sannleikann í ljós
Lögregluþjónn varð manni að bana við knattspyrnuvöll á Ítalíu. Í kjölfarið 
brutust út óeirðir víða í borgum Ítalíu. Rannsakað sem manndrápsmál.

Vegna brúðkaups Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar, starfandi stjórnarformanns Baugs, og 
Ingibjargar Pálmadóttur um næstu helgi þarf að loka 
tuttugu bílastæðum við Hafnarhúsið í tvær vikur. 

Þar hefur verið reist viðbygging vegna 300 manna 
veislu sem brúðhjónin tilvonandi hafa boðað til að 
lokinni athöfn.

Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri 
Bílastæðasjóðs Reykjavíkurborgar, segir kostnað við 
að leigja stæðin í tvær vikur vera tæplega fjögur 
hundruð þúsund krónur. Hvert stæði kosti sextán 
hundruð krónur á dag, en leiga sé ekki innheimt á 
sunnudögum, enda gjaldfrjálst að leggja í stæðin þá. 

Kolbrún segir engar kvartanir hafa borist Bíla-
stæðasjóði vegna þessa fyrirkomulags og segir að 
Faxaflóahafnir hafi opnað sinn hluta bílastæða á 
Miðbakka Reykjavíkurhafnar á meðan Kolaportið 
hafi verið opið til að anna eftirspurn eftir stæðum á 
háannatíma.

Að sögn Kolbrúnar verða stæðin aftur opnuð 
almenningi mánudaginn 19. nóvember, um leið og 
viðbyggingin vegna brúðkaupsins hefur verið tekin 
niður.

Stæðin leigð á tæp 400 þúsund

 Geislameðferðardeild Landspítalans tók í 
notkun nýjan geislahermi í gær. Tækið undirbýr 
sjúklinga fyrir geislameðferð sem skilar sér í betri 
líkum á lækningu og færri aukaverkunum, segir 
Garðar Mýrdal, forstöðumaður geislaeðlisfræði-
deildar.

„Þetta tæki hermir eftir hreyfingu meðferðar-
tækjanna þannig að við getum undirbúið sjúklingana 
fyrir geislameðferð með mikilli nákvæmni,“ segir 
Garðar. „Gamla tækið okkar er orðið 23 ára gamalt 
þannig að þetta er mikil breyting. Það hefur 
gríðarlega mikið gerst í þessari tækni á rúmum 
tveimur áratugum.“

Hann segir herminn kosta eitthvað í kringum 65 
milljónir króna með öllum aukabúnaði, og greitt hafi 
verið fyrir hann úr tækjakaupasjóði spítalans. Féð 
verði þó vel nýtt því búast megi við um sjö til átta 
hundruð heimsóknum í tækið á hverju ári.

Geislameðferðartæki deildarinnar hafa hlotið 
nöfnin Eir og Þór, en Garðar segir ekki búið að 
ákveða hvort geislahermirinn nýi verði nefndur 
eitthvað sérstakt. „Einhver stakk upp á Hermann en 
það er ekkert komið á hreint í þeim málum.“

Mun betri hermir en sá gamli
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Fita og önnur óhreinindi hverfa
skotvirkar á erfiða bletti eins og fitu, blek, vaxliti, 
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er úðað 
beint úr brúsanum á blettinn og síðan þurrkað. 
Þarf ekki að skola. Skilur ekki eftir leifar.

Burt með uppsafnaðan kísil
Frábært til að fjarlægja erfiða bletti, uppsöfnuð 
óhreinindi, fitu, gúmmíför, kísil og sápuskánir.
Notist á postulín, keramik, ryðfrítt stál o.fl. 
Auðvelt að skola og skilur ekki eftir himnu.

Burt með blettina!
Náðu burt blettum og öðrum óhreinindum úr
sófum og teppum með Contempo teppa- og 
blettahreinsi.

Helluborðið eins og nýtt
Helluborðið verður eins og nýtt  með Sterling 
keramikhelluhreinsi.

Skítur á veggjum ekki vandamál
Hvimleið fingraför og skítur á veggjum eru ekki
lengur vandamál með SD-20 hreinsiefninu.

 „Þetta er svo mikill 
brandari að það hálfa væri nóg. 
Maður er hálf skömmustulegur 
yfir því hvað sé eiginlega í gangi á 
þessu blessaða landi okkar,“ segir 
Árni Mars Friðgeirsson, eigandi 
fyrirtækisins Viðhaldsvirkni. Sex 
metra löngum verkfæragámi fyr-
irtækisins var stolið í heilu lagi 
um hábjartan dag í síðustu viku.

„Við fórum inn í gáminn klukk-
an þrjú til að ná í regngalla handa 
mannskapnum, og þegar við 
komum aftur klukkan korter í 
fimm var hann horfinn. Þetta er 
alveg ótrúlegt,“ segir Árni. „Eina 
leiðin til að stela svona gámi er að 
koma á stórum vörubíl með öflug-
um krana, hífa gáminn upp á og 
keyra í burtu. Það hefur greini-
lega einhver verið að fylgjast með 
og notað tækifærið þegar við 
fórum að vinna.“

Árni segir mikið af tækjum og 
búnaði hafa verið í gámnum, og 
tjónið nemi milljónum króna. 
„Gámurinn er kannski hálf millj-
ón, og svo erum við með slíp-
irokka, höggbrotvélar, háþrýsti-

dælur og fleira sem kostar samtals 
nokkrar milljónir. Við vorum að 
raða inn í gáminn fyrir veturinn 
þegar honum var stolið.“

Ómar Smári Ármannsson, yfir-
maður auðgunarbrota hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu, segir 
þjófnaðinn í rannsókn hjá rann-
sóknardeild lögreglunnar, en hún 
hafi ekki borið árangur hingað til. 
„Það er vonandi að einhver reki 

augun í þennan gám eftir að mynd-
ir af honum hafa birst í fjölmiðl-
um. Betur sjá augu en auga.“

„Það bara kemur ekki til greina 
að vörubíll geti komið, híft upp 
svona gám og keyrt í burtu án þess 
að nokkur verði þess var,“ segir 
Árni. „Ef það er komið til að vera 
að einhverjir keyri um borgina og 
hirði gáma, þá bara veit ég ekki 
hvað.“

Stálu heilum gámi 
um hábjartan dag
Gámi fullum af verkfærum var stolið af byggingasvæði Viðhaldsvirkni á 
fimmtudag. Tjónið nemur milljónum, segir Árni Mars Friðgeirsson eigandi. 
Þjófurinn hafi komið á stórum vörubíl með krana, híft gáminn upp og farið.

Átján manns létust í Víetnam um 
helgina vegna mikilla flóða sem voru þau fimmtu í 
röðinni frá októberbyrjun. Alls hafa 69 manns 
látist vegna flóðanna það sem af er nóvember.

„Ástandið er mjög hættulegt. Efst á forgangslist-
anum okkar nú er að koma fólki burt,“ sagði Le 
Can Giang, bæjarstjóri í sögulega bænum Hoi An, 
sem er á heimsminjaskrá Menningarmálastofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. Fimm hundruð 
hús í bænum voru umflotin vatni upp að 1,5 metra 
hæð.

Hundruðum krókódíla skolaði frá ríkisreknu 
krókódílabýli og ferðamannastað þegar girðing 
sem lokaði svæðið af brast í flóðunum um helgina, 
að sögn ríkisstjóra Khanh Hoa-héraðs, Vo Lam Phi.

Hermenn og lögreglumenn leituðu vopnaðir að 
krókódílunum í gær og náðu að skjóta ellefu þeirra 
þegar þeir skriðu upp á árbakka nærri þorpum. 

„Við höfum sagt þorpsbúunum að fara varlega og 
að láta yfirvöld vita ef þeir koma auga á krók-
ódíla,“ sagði Phi.

Talið er að það taki allt að tíu daga að finna alla 
krókódílana sem sluppu.



Finnska lögreglan 
handtók sextán ára dreng fyrir að 
setja myndband á netið sem 
svipar til 
myndbandsins
sem Pekka-Eric 
Auvinen setti á 
netið degi áður 
en hann skaut 
átta manns til 
bana í skólan-
um sínum 
miðvikudaginn
síðastliðna.

Drengurinn
tjáði lögreglu 
að myndbandið sem sýndi mynd 
af skólanum hans í bænum 
Maaninka væri gert í gríni. 
Auvinen bjó til myndband sem 
hann kallaði Blóðbaðið í Jokele-
miðskólanum. Það sýndi mynd af 
skólanum hans og mynd af honum 
beina byssu að myndavélinni.

Líkt eftir mynd-
bandi Auvinens

  Fjórtán Sádi-
Arabar eru komnir til síns heima 
eftir að hafa verið í haldi í 
Guantánamo-fangabúðunum á 
Kúbu. Alls eru því 22 Sádi-Arabar 
enn í haldi í fangabúðunum.
Mennirnir þurfa að svara til saka 
fyrir dómstólum í heimalandinu 
en ekki hefur verið greint frá því 
hvað þeir eru grunaðir um. 

Enn eru 305 fangar í Guan-
tánamo en alls hafa 759 menn 
þurft að dúsa þar undir eftirliti 
Bandaríkjamanna. 136 þeirra 
hafa verið Sádi-Arabar og aðeins 
Afganar hafa verið fjölmennari í 
fangabúðunum.

Fjórtán Sádum 
sleppt úr haldi

Danilo Tuerk er 
sigurvegari forsetakosninganna í 

Slóveníu sem 
fram fóru á 
sunnudaginn.

Tuerk, sem 
hefur verið 
stjórnarerind-
reki til margra 
ára, vann 
yfirburðasigur
með 68 prósent 

atkvæða þegar 
nánast öll atkvæði höfðu verið 
talin. Andstæðingur hans var 
íhaldsmaðurinn og fyrrverandi 
forsætisráðherra Lojze Peterle.

Slóvenskir fjölmiðlar sögðu í 
gær sigur Tuerks einkum endur-
spegla óvinsældir forsætisráðherr-
ans Janez Jansa sem studdi 
Peterle.

Danilo Tuerk 
forseti Slóveníu
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Síðustu mánuði hefur 
útlendingum, sem fá atvinnu-
leyfi í Danmörku, fjölgað mjög. 
Stærstur hluti þeirra sem nú 
streyma til landsins er Pólverj-
ar. Þetta kemur fram á fréttavef 
dagblaðsins Politiken.

Á þriðja fjórðungi ársins 
fengu 7.695 útlendingar atvinnu-
leyfi í Danmörku, sem er 84 
prósenta fjölgun frá öðrum 
ársfjórðungi en 58 prósenta 
fjölgun frá sama tímabili síðasta 
árs.

Nærri 40 prósent hópsins eru 
Pólverjar, en næst koma 
Kínverjar, Litháar, Indverjar og 
Rúmenar.

Pólverjar til 
Danmerkur

 „Það er mikill munur á 
því hvað fyrirtæki halda að valdi 
rýrnun og hvert hið raunverulega 
vandamál er,“ sagði Adrian Beck, 
einn fremsti sérfræðingur um 
afbrot á vinnustöðum og rýrnun á 
ráðstefnu Samtaka verslunar og 
þjónustu og öryggisfyrirtækisins 
VSI í gær. Adrian lagði í fyrir-
lestri sínum mikla áherslu á að 
þjófnaður sé aðeins lítill hluti af 
vandamálinu. Rýrnun sé að finna í 
allri framleiðslukeðjunni frá verk-
smiðju til verslunar.

Á ráðstefnunni var farið yfir 
helstu öryggisatriði og deildu 
framkvæmdastjóri Samkaupa og 
öryggisstjóri Árdegis reynslu 
sinni á því sviði.

„Rýrnun fyrirtækja um allan 
heim mælist milli 1,5 til 2 prósent, 
en þar af er 51 prósent óþekkt. Sé 
komið í veg fyrir rýrnun má auka 
hagnað fyrirtækja um allt að 62 
prósent. Fyrirtækjum hættir til að 
skrifa óþekkta rýrnun á þjófnað, 
en það er sjaldnast vandamálið,“ 
sagði Beck.

Kjartan Már Kjartansson, fram-
kvæmdastjóri Samkaupa, sagði 
helstu ástæður þekktrar rýrnunar 
fyrirtækisins liggja í vörumót-
töku, vörumeðhöndlun. Alltaf 

megi búast við að vörur verði fyrir 
hnaski eða að rangt magn vöru 
berist.

Óþekkta rýrnun taldi hann fel-
ast í smærri hlutum sem starfs-
menn, viðskiptavinir og sam-
starfsmenn fyrirtækisins steli. Þá 
sagði hann augljós tengsl vera 
milli aldurs starfsmanna og rýrn-
unar, þar sem ungur aldur og stutt-
ur starfsaldur eykur rýrnun.

„Það er öllum ljóst og þarf ekki 
að draga dul á það að 50 prósent 
starfsfólks okkar er yngra en tví-
tugt og sama hlutfall hefur minna 
en eins árs starfsreynslu.“

Rúnar Örn Rafnsson rekstrar-
stjóri BT og öryggisstjóri Árdegis 
sagði sitt helsta vandamál vera 
meðferð mála gagnvart dómstól-
um og nefndi hann nýlegt dæmi 
um þjóf sem var sýknaður þrátt 
fyrir að verslunin hafi lagt fram 
upptöku af atburðinum máli sínu 
til stuðnings. 

Framkvæmdastjóri Samtaka 
verslunar og þjónustu, Sigurður 
Jónsson, tók í sama streng. Sam-
tökunum berist árlega fjöldi kvart-
ana frá fyrirtækjum yfir seina-
gangi lögreglu og yfir því að 
dómsmálayfirvöld standi sig ekki. 

Hnupl er lítill 
hluti vandans
Fyrirtæki geta aukið hagnað sinn um allt að 62 pró-
sent með aðgerðum sem lágmarka rýrnun. 

 Rafiðnaðarmenn 
lögðu síðustu hönd á kröfugerð 
sína á félagsfundi í gærkvöldi  og 
kynna hana Samtökum atvinnu-
lífsins í dag. Guðmundur Gunnars-
son, formaður Rafiðnaðarsam-
bandsins, segir að meginkrafan sé 
hækkun lágmarkstaxta.

„Það er veruleg hækkun á 
lægstu töxtum af því að það eru 
svo fáir á þeim, helst útlending-
arnir,“ segir Guðmundur og telur 
það staðreynd að fyrirtæki setji 
útlendingana á lægstu taxtana. 
„Það leiðir til þess að launaskrið 
hjá rafiðnaðarmönnum á bygg-
ingamarkaði er tíu prósentum 
minna en hjá öðrum rafiðnaðar-

mönnum. Aðalslagsmálin gagn-
vart vinnuveitendum verður að 
takast á við þetta vandamál og við 
verðum ekki einir í þeim slag. Iðn-

aðarmannablokkin mun takast 
heiftarlega á við fyrirtæki í bygg-
ingariðnaði í þessum samning-
um,“ segir hann. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segir að samningaviðræð-
urnar séu í réttum farvegi. „Við 
erum kannski aðeins á eftir fyrir 
minn smekk en höfum verið að 
ræða meginlínurnar. Við erum að 
fá betri upplýsingar um vinnu-
markaðinn til að geta áttað okkur 
á stöðunni. Svo verður best að geta 
þróað sig áfram á þessum forsend-
um og þá sjáum við hvort þetta 
getur gerst hratt eða hvort það 
tekur langan tíma.“

Spáir heiftarlegum átökum

Magimix
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Tveir bandarískir 
vísindamenn segjast hafa fundið 
það út að mjaðmastórar en 
mittisgrannar konur eignist að 
jafnaði greindari börn en þær 
konur sem hafa vöxt tískusýning-
arkvenna. 

William Lassek frá Pittsburgh-
háskóla og Steven Gaulin frá 
Kaliforníuháskóla komust að 
þessari niðurstöðu eftir að hafa 
grandskoðað bandarískar heil-
brigðisskýrslur. Frá þessu er skýrt 
í vísindatímaritinu New Scientist.

Þeir segja mjaðmafituna 
innihalda fjölómettaðar fitusýrur 
sem hafi góð áhrif á þroska heila 
barna í móðurkviði.

Mjaðmastærð 
ræður greind

Arnold
Schwarzenegger, ríkisstjóri 
Kaliforníu,
hefur lýst yfir 
neyðarástandi í 
ríkinu vegna 
mikillar olíu 
sem lak í San 
Fransisco-flóa
úr kínversku 
skipi.

Stjórnvöld
telja að ekki 
verði hægt að 
hreinsa upp nema lítinn hluta 
olíunnar sem lak í flóann. 
Meirihluti hennar muni fara beint 
í vistkerfið og valda þar skaða. 
„Þetta hefur skaðað umhverfi 
okkar og dýraríkið gríðarlega,“ 
sagði Schwarzenegger. „Við 
verðum að hreinsa þetta upp eins 
hratt og mögulegt er.“ Banda-
ríska strandgæslan hefur verið 
gagnrýnd fyrir seinagang í 
hreinsun olíunnar skömmu eftir 
að óhappið átti sér stað á mið-
vikudag.

Neyðarástand 
vegna olíuleka

Fulltrúar frá 145 
ríkjum og vísindamenn hófu í 
gær vikulanga ráðstefnu 
Loftslagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna í Valencia á Spáni þar 
sem markmiðið er að útbúa 
hnitmiðaðan vegvísi um stöðu 
hnattrænnar hlýnunar og 
hvernig koma megi í veg fyrir 
að jörðin ofhitni.

Farið verður vandlega í 
gegnum 25 blaðsíðna samantekt 
næstu daga og verður afrakstur-
inn kynntur næstkomandi 
laugardag. Búist er við skörpum 
umræðum um endanlegt 
innihald skýrslunnar.

Vegvísir um 
loftslagsmál







fréttir og fróðleikur

Hin snarpa, þriggja vikna 
skamma kosningabarátta 
fyrir þingkosningarnar í 
Danmörku í dag einkennd-
ist af kúvendingum á stefnu 
margra flokka í hinum 
ýmsu málum. Þetta er mat 
dansks kosningarýnis. 

Stjórnmálafræðingurinn Roger 
Buch við danska blaðamannahá-
skólann í Árósum segir dæmi um 
slíka kúvendingu vera ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar síðastliðinn 
fimmtudag, fimm dögum fyrir 
kosningar, að falla frá því að krefj-
ast þess að sveitarfélögin í landinu 
endurskoðuðu fjárhagsáætlanir 
sínar fyrir næsta ár þannig að þær 
héldust í heild innan þess ramma-
samnings sem í gildi er milli ríkis-
ins og sveitarfélaganna. Sveitar-
félögin hafa hækkað útsvar og aðra 
tekjustofna sína meira en sem 
nemur því svigrúmi sem samið 
hafði verið um. 

Tilraun ríkisstjórnarinnar til að 
minnka pólitískan núning á enda-
spretti kosningabaráttunnar er hins 
vegar bara nýjasta dæmið í langri 
röð pólitískra aðlagana og kúvend-
inga hjá hinum ýmsu flokkum. „Mér 
sýnist að í þessari baráttu hafi verið 
fleiri kúvendingar en vanalega, líka 
í nokkuð stórum málum,“ hefur  
Politiken.dk eftir Buch. 

Til slíkra vendinga má líka telja 
orð Nasers Khader, leiðtoga miðju-

flokksins Nýs bandalags (Ny Alli-
ance), frá því á sunnudag um að 
Anders Fogh Rasmussen, núver-
andi forsætisráðherra og leiðtogi 
Venstre, væri það forsætisráð-
herraefni sem hann hallaðist helzt 
að því að styðja. 

„Þetta er undanhald af hálfu Nýs 
bandalags, sem áður lagði sig fram 
um að skapa sér stöðu á miðju 
danskra stjórnmála án þess að 
nefna forsætisráðherraefni,“ hefur 
Politiken.dk eftir stjórnmálafræð-
ingnum Robert Klemmensen við 
Institut for Statskundskab við 
Suður-danska háskólann. „Nú við-
urkenna þeir hreint út, að þeir séu 
borgaralegur flokkur,“ segir hann.

Athygli fjölmiðla hefur að miklu 
leyti hvílt á Naser Khader og hinum 
nýja flokki hans, þar sem skoðana-
kannanir hafa sýnt allt frá því boðað 
var til kosninga í lok október að 
Nýtt bandalag gæti haft úrslita-
áhrif á það hvort mynduð yrði 
hægri- eða vinstristjórn.

Jafnvel í síðustu könnununum, 
sem birtar voru í gær, var þessi 
staða enn uppi á teningnum og það 
þrátt fyrir að fylgi Nýs bandalags 
hefði farið minnkandi eftir því sem 
nær dró kosningum. 

Samkvæmt niðurstöðum Ram-
boell Management-stofnunarinnar 
fyrir Jótlandspóstinn var hægri-
flokkunum – Venstre, Íhaldsflokkn-
um og Danska þjóðarflokknum sem 
stutt hefur stjórnina síðastliðin tvö 
kjörtímabil – spáð saman 86 þing-
sætum af 179 en vinstriflokkunum 
undir forystu jafnaðarmanna 83. 
Minnsti mögulegi þingmeirihluti er 
90 sæti, svo að ef þetta yrðu úrslitin 
þá þyrftu núverandi stjórnarflokk-
ar að fá þingmenn Nýs bandalags til 
liðs við sig. Í könnuninni er því spáð 
að þeir verði sex. 

En jafnvel þótt Khader hafi nefnt 
Fogh Rasmussen frekar en jafn-
aðarmannaleiðtogann Helle Thorn-
ing-Schmidt sem forsætisráðherra-
efni er ekki þar með sagt að hægt sé 
að bóka að stjórnarmynstrið verði á 
þessa leið. Því veldur óbeit Khaders 
– araba sem fæddur er í Sýrlandi – á 
því að Danski þjóðarflokkurinn hafi 
þau áhrif á stjórnarstefnuna sem 
hann hefur verið í aðstöðu til að 
gera síðan Fogh komst fyrst til 
valda árið 2001. Hann mun því 
eflaust vilja selja sig dýrt, ef hann á 
að verða þriðja hjólið undir vagni 
þriðju ríkisstjórnar Foghs. 

Fogh ákvað að boða til kosninga nú, 
fimmtán mánuðum fyrir lok kjör-
tímabilsins, til að freista þess að 
sækja sér nýtt umboð til kjósenda 
til að hrinda í framkvæmd þeim 
umbótum á skatta- og velferðar-
kerfinu sem hann hefur boðað. Það 
átti tvímælalaust þátt í ákvörðun 
hans að efnahagsástand í landinu 

er með bezta móti um þessar mund-
ir – atvinnuleysi hefur ekki verið 
minna í áratugi og hagvöxtur er 
góður – og skoðanakannanir síð-
ustu mánuði bentu til að stjórnar-
flokkarnir stæðu betur að vígi en 
stjórnarandstöðuflokkarnir. 

Nú á eftir að koma í ljós hvort 
Fogh verði kápa úr því klæðinu. 

Áskorandinn Helle Thorning-
Schmidt hefur verið í baráttuham. 
Hún hefur aðallega gert út á gagn-
rýni á skattalækkunar- og velferð-
arstefnu stjórnarflokkanna.  

Samkvæmt könnun sem Greens 
Analyseinstitut gerði fyrir dagblað-
ið Börsen á frammistöðu flokks-
leiðtoganna í kosningabaráttunni 
kom Thorning-Schmidt jafn vel út 
og Fogh Rasmussen. Þau fengu 
bæði einkunnina 8,6. Hana fékk 
líka Villy Sövndal, formaður Sósíal-
íska alþýðuflokksins. 

Verstu einkunnina, aðeins 6,5, 
fékk aftur á móti Naser Khader. 
Þykir hún endurspegla ósamstæða 
kosningabaráttu Nýs bandalags. 
Enda mælist fylgi Nýs bandalags í 
síðustu könnunum fyrir kosningar 
innan við fjögur prósent, en var 
nærri átta prósentum í lok október. 

Það er reyndar fleira en hugsanleg 
oddaaðstaða Nýs bandalags sem 
veldur spennu fyrir kosningarnar. 
Þegar eins mjótt er á munum milli 
höfuðflokkafylkinganna tveggja 
og kannanir bera vitni um gætu 
jafnvel þingsætin fjögur sem Fær-
eyingar og Grænlendingar kjósa í 
haft úrslitaáhrif. „Það ber vott um 
lýðræðishalla, ef það verður undir 
færeyskum fulltrúa komið hver 
verður forsætisráðherra í Dan-
mörku,“ hefur Politiken.dk eftir 
Högna Hoydal, færeyska lýðveld-
issinnanum sem er annar tveggja 
fulltrúa Færeyinga á þinginu í 
Kaupmannahöfn. „Komi til þess að 
mitt atkvæði ráði úrslitum verður 
það háð samningum um það hver 
geti uppfyllt flestar krafna minna 
um meira sjálfstæði til handa Fær-
eyingum.“ 

Kosningabarátta kúvendinganna

Uppskeruhátíð kvikmynda- og sjónvarpsfólks

Fæst í Bónus

Kisu nammi 
(harðfisktöflur)

Kisu bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Góður kisi
á gott skilið

Sakna ekki 
Háskólabíós
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Þegar mér var sagt frá því að 
víðast hvar í Þýskalandi væri 

gerð krafa um starfsmenntun,
„ausbildung“ til að fá starf við 
afgreiðslu í  stórmörkuðum og 
öðrum verslunum þótti mér það 
nánast spaugilegt. Bæði vegna 
þess að þjónustulund er ekki það 
fyrsta sem maður tekur eftir þar í 
landi, og líka vegna hins, að mér 
hefur alltaf þótt sjálfgefið að allir 
gætu afgreitt í búð. Til þess þyrfti 
ekkert annað en almenna manna-
siði, viðunandi þekkingu á því 
sem maður er að selja og hafa 
gaman af starfinu. Venjulegt fólk 
allt frá unglingum til öldunga 
hefur sinnt því með prýði gegnum 
tíðina. Svo er enn í mörgum 
fyrirtækjum, en allt of víða mætir 
maður nú orðið viðmóti sem 
endurspeglar algjört áhugaleysi á 
viðskiptavininum og þörfum hans, 
sem og skort á ratvísi um eigin 
vinnustað.

Síðustu misseri hefur nokkur 
umræða átt sér stað um vaxandi 
fjölda fólks í þjónustustörfum 
sem ekki hefur vald á íslenskri 
tungu. Um leið og það er mikill 
fengur fyrir okkur Íslendinga að 
fá inn í landið fjölbreytta menn-
ingu og vinnufúsar hendur, þá 
segir sig sjálft að það er ekki 
viðunandi að fólk á umönnunar-
stofnunum sem á erfitt með að sjá 
um sig geti ekki borið sig upp við 
starfsfólkið. Einnig er bagalegt ef 
börn og unglingar og aðrir sem 
nota strætisvagna geta ekki 
fengið neinar upplýsingar hjá 
vagnstjóranum vegna þess að 
hann skilur ekki tungumálið. 

Íslendingar sem vinna þjón-
ustustörf eiga ekki í vandræðum 
með að skilja eigin tungu og tjá 
sig á henni, en ótrúlega margir 
eru ólæsir á þarfir viðskiptavina 
og virðist skorta skilning á því að 
þeim komi þær yfirleitt við. Ekki 

er við þetta starfsfólk að sakast, 
heldur yfirmenn þess. Á sama 
hátt og sagt er að börn beri 
foreldrum sínum vitni, vitnar 
þjónusta fyrirtækja fyrst og 
fremst um stjórnendur þess eða 
stjórnanda.

Varla líður sá dagur að maður 
heyri ekki um áhugaleysi fólks í 
þjónustustörfum í samskiptum 
við viðskiptavini. Þetta á ekki 
bara við um verslanir, heldur 
veitingastaði, opinberar stofnanir 
og fleira. Mörgum finnst nánast 
eins og þeim sé gerður greiði 
þegar þeir fá góða afgreiðslu.

Maður sem ætlaði að fara 
greiða fyrir vöru í stórmarkaði og 
var að ná í veskið sitt í innri vasa, 
spurði afgreiðslupiltinn „Seturðu 
ekki í pokann fyrir mig á meðan?“

- Nei ég get það ekki, það er svo 
mikið að gera,“ svaraði pilturinn 
um leið og hann hallaði sér aftur í 
stólnum og beið eftir að fá afhent 
greiðslukortið.

Annar maður beið í langri röð 
eftir afgreiðslu á annatíma í 
lágvöru-stórmarkaði. Röðin 
mjakaðist áfram og hann var að 
brjóta heilann um ástæðuna. 
Þegar hann kom loks að kassan-
um, sá hann að starfsmaðurinn 
var með farsímann sinn á hillu 
undir afgreiðsluborðinu og var að 
senda SMS skilaboð um leið og 

hann var að taka við peningum og 
greiðslukortum viðskiptavinanna.

Og fyrir nokkru kom virtur 
menningarfrömuður í bókaversl-
un í Reykjavík og spurði um 
fágæta útgáfu af tilteknu verki. 
Afgreiðslustúlkan sagði honum að 
leita í hillum þar sem slík verk 
væri að finna. Hann spurði hvort 
hún vildi vera svo góð að liðsinna 
honum við leitina. Það var hún 
ekki og benti aftur á hillurnar.

„Ef verkið er ekki þarna, þá er 
það ekki til,“ sagði hún. Mannin-
um ofbauð, fór án þess að leita að 
verkinu og verslunin varð af 
þrjátíu þúsund króna viðskiptum.   

Maður veltir fyrir sér hvort þessi 
samskiptamáti endurspegli 
þjóðfélagsbreytingar síðustu ára. 
Þessi skortur á virðingu í 
samskiptum og áhugaleysi um 
annað en eigin þarfir og áhuga-
mál. Í daglegu lífi eru fréttir af 
peningastofnunum, fjárfestingum 
og vísitölum efst á baugi við 
hliðina á veðurfréttum og 
íþróttum. Þetta eru skýr skilaboð 
um gildismat. Fyrirvaralausar 
uppsagnir þegar fyrirtæki skipta 
um hendur eru ekki til þess 
fallnar að fólk yfirleitt bindi 
tryggð við sinn vinnustað. 

Lipurt fólk og ljúft í viðmóti 
hefur meiri og betri áhrif á 
almenna vellíðan viðskiptavina í 
dagsins önn en það gerir sér grein 
fyrir. Unglingar geta verið lifandi, 
duglegir og áhugasamir starfs-
menn, en það á við um þá eins og 
aðra nýja starfsmenn að það þarf 
að sýna þeim þá virðingu að kenna 
þeim á fleira en kassann. Það þarf 
ekki að kenna fólki í þessum störf-
um utanaðlærða tilgerðarfrasa, 
heldur hitt, að vera ekki sama um 
samborgara sína, því að virðingin 
sprettur af virðingu.

Virðing sprettur af virðingu

Samningur sá sem Björgólfur Guð-
mundsson gerði við Sjónvarpið á 

dögunum hefur vakið mikla athygli og 
umræður. Í samningnum felst að 
Björgólfur tvöfaldar það fé sem Sjón-
varpið hyggst verja til framleiðslu á 
leiknu innlendu sjónvarpsefni á næstu 
þremur árum. 

Framleiðsla leikins sjónvarpsefnis 
hefur verið heldur lítil undanfarin ár, sérstak-
lega hjá Sjónvarpinu sem þó ætti að vera í 
fararbroddi. Það hefur verið sérstakt baráttu-
mál félaga kvikmyndagerðarmanna að efla 
þessa framleiðslu og Bandalag íslenskra 
listamanna hefur tekið virkan þátt í þeirri 
baráttu. 

Rökin fyrir því að nauðsynlegt er að sýna 
leikið íslenskt efni í sjónvarpi eru fyrst og 
fremst menningarleg. Það er skammarleg 
menningarfátækt að hér skuli vaxa úr grasi 
kynslóðir Íslendinga sem varla hafa séð á skjá 
íslenskan raunveruleika úr samtíð eða sögu. 

Sjónvarp er öflugasti fjölmiðill okkar tíma. Á 
hverjum degi horfa mun fleiri Íslendingar á 
sjónvarp en lesa blöð og bækur eða fara í bíó eða 
leikhús. Erlendir sjónvarpsþættir sem sýndir 
eru á íslenskum sjónvarpsstöðvum hvert kvöld 

skipta tugum. Hér vantar íslenska 
rödd, íslenskan raunveruleika.

Þeir peningar sem Björgólfur og 
Sjónvarpið leggja saman verða 
eingöngu notaðir til að kaupa efni af 
sjálfstæðum framleiðendum og munu 
þannig hafa góð áhrif á íslenskan 
kvikmyndaiðnað. Sá iðnaður hefur 
vaxið á undanförnum árum og hefur 
alla burði til að eflast enn frekar. Við 
eigum mikið af hæfileikaríku og vel 
menntuðu fólki á því sviði en verkefni 

hefur skort. Eða réttara sagt; fjármagn 
hefur skort til að hrinda verkum í framkvæmd. 

Kvikmyndaiðnaður er þekkingariðnaður sem 
byggist fyrst og fremst á hugviti og listrænum 
hæfileikum. Sjónvarpsrásir heimsins sýna 
gríðarlegt magn efnis á degi hverjum og það er 
ekkert því til fyrirstöðu að við Íslendingar 
framleiðum hluta þess. 

Samningur Sjónvarpsins við Björgólf felur í 
sér að báðir aðilar eignast hlut í þeim kvik-
myndaverkum sem þeir leggja fé til. Þannig 
geta þeir fengið til baka fjárfestingu sína ef 
verkin seljast víða um heim. Samningurinn mun 
því efla íslenska menningu, styrkja kvikmynda-
iðnaðinn og skapa ný viðskiptatækifæri með 
sölu á íslenskum menningarafurðum. Sem sagt; 
helvíti gott.

Höfundur er kvikmyndagerðarmaður. 

Helvíti gott 

Þ
egar Sólveig Arnardóttir leikkona steig á svið til að 
afhenda verðlaun á Edduhátíðinni, notaði hún tækifær-
ið og auglýsti eftir tilnefningum til Ríkissjónvarpsins 
í flokki leikins efnis. Enda full ástæða til. Fjarvera 
RÚV á þeim vettvangi var átakanlega vandræðaleg 

fyrir stofnun sem starfar í því eina skjóli að hún hafi menning-
arhlutverki að gegna í samfélagi okkar. Einkareknu sjónvarps-
stöðvarnar, Skjár 1 og Stöð 2, stóðu hins vegar sína vakt og áttu 
tilnefningarnar í leikna flokknum algjörlega út af fyrir sig. 

Þetta er þó ekki beinlínis ný staða. RÚV hefur í seinni tíð ekki lagt 
mikla rækt við leikið efni. Nú er stofnunin þó búin að finna leið til 
að sinna því lögbundna hlutverki sínu að framleiða fjölbreytt inn-
lent dagskrárefni. Björgólfur Guðmundsson athafnamaður ætlar 
að hlaupa undir bagga og fjármagna á móti henni gerð á leiknum 
sjónvarpsmyndum næstu þrjú ár. Báðir aðilar ætla að leggja fram 
jafnan hlut, allt að 150 milljónum hvor, á samningstímanum.

Páll Magnússon útvarpsstjóri hefur hyllt samninginn og sagt 
að með honum tvöfaldist sú upphæð sem RÚV hefði annars getað 
varið til framleiðslu á innlendu efni. Til að setja þá upphæð í sam-
hengi er rétt að rifja upp að RÚV keypti fyrr á þessu ári sýningar-
réttinn að Evrópukeppninni í fótbolta 2008 fyrir um 100 milljónir 
króna. Þar yfirbauð RÚV sjónvarpsstöðvarnar Sýn og Skjásport, 
sem hefðu þó þurft að sýna meginþorra leikjanna í opinni dagskrá. 
Kostnaðurinn við eitt Evrópumót í fótbolta jafngildir þannig því 
sem RÚV telur sig geta varið til leikins innlends efnis á tveggja 
ára tímabili. Þetta varpar ágætu ljósi á forgangsröð verkefna í 
Efstaleitinu þessi misserin. 

Það kemur ekki á óvart að samningur RÚV og Björgólfs hefur 
kallað fram gagnrýni af ýmsum toga. Meðal annars hefur Þorgrím-
ur Gestsson, formaður Hollvinasamtaka Ríkisútvarpsins, lýst því 
yfir að hann óttist að samningurinn geti haft þau áhrif að frétta-
menn RÚV muni hér eftir taka á Björgólfi með silkihönskum. Þetta 
er ósanngjörn gagnrýni og enn ein birtingarmynd þeirrar leiðu 
umræðu að blaðamenn séu svo miklar heybrækur að þeir séu til-
búnir til að leggja á hilluna prinsip sín og trúnað við lesendur og 
hlustendur til að þjóna auðmönnum sem kunna að tengjast miðlum 
þeirra. Það er ekki ástæða til að ætla að fréttamönnum á fréttastofu 
RÚV sé ekki treystandi til að fjalla um Björgólf með sama hætti og 
annað fólk. Hann á hvorki að njóta né gjalda fjárhagsaðstoðarinnar 
sem hann ætlar að reiða fram af hendi til vinnustaðar þeirra. 

Um leið er algjör óþarfi að fara mörgum orðum um einlægan 
áhuga Björgólfs á gerð innlends efnis eins og útvarpsstjóri hefur 
gert. Ef sá áhugi væri einlægur hefði Björgólfur lagt féð í sjóð sem 
allar sjónvarpsstöðvar hefðu getað sótt í. Fjárhagsaðstoð Björgólfs 
við RÚV á auðvitað að skoða í því ljósi að hann á nú þegar í grimmri 
samkeppni á fjölmiðlamarkaði. Hann er aðaleigandi Árvakurs, 
útgáfufélags Morgunblaðsins og 24 stunda, keppinauta Frétta-
blaðsins, sem er hluti af fyrirtækinu 365 sem aftur rekur Stöð 2 og 
fleiri sjónvarpsstöðvar. Björgólfur á hins vegar ekki sjónvarpsstöð 
en getur með þessum hætti lagt hönd á plóginn í samkeppni við 
fyrirtæki sem hann keppir við á dagblaðamarkaði. 

Ögmundur Jónasson, þingmaður vinstri grænna, hefur bent á að 
vafi sé á því hvort samningurinn standist lög um tekjustofna Rík-
isútvarpsins ohf. Burtséð frá þeim vafa og hvað mönnum finnst 
um samstarf aðaleiganda Árvakurs og RÚV þá sýnir þessi nýjasti 
kafli í sögu ríkisfjölmiðilsins að samkeppnisstaða hans á auglýs-
ingamarkaði er fullkomlega óleyst. Hvað á þessi geiri atvinnulífs-
ins að þola þetta ástand lengi?

Aðstoð Björgólfs



Þótt Pétur Þór Ragnarsson sé bílasali að 
atvinnu þá er hann sjálfur bíllaus og fer allra 
sinna ferða á hjóli. Enda formaður Fjallahjóla-
klúbbsins.

„Ég hef átt bíl en hann var ofsalega lítið notaður og 
stóð oftast fyrir utan heimilið,“ segir Pétur Þór, 
sem er í sambúð og á 11 mánaða son. „Við erum 
bara búin að vera bíllaus í tvo mánuði. Þetta er 
svona tilraunaverkefni hjá okkur. Ég hef samt 
nánast ekkert notað bíl innan borgarmarkanna í um 
það bil tvö ár, nema brýn nauðsyn hafi borið til.“ 
Pétur Þór segir soninn ferðast um í þar til gerðri 
hjólakerru sem tengd er aftan í hjólin. „Hann er 
dúðaður í fínan poka og er í veðurheldri kerru. Það 
væsir ekkert um hann,“ segir Pétur. 

Pétur Þór býr í Norðlingaholti og vinnur niðri á 
Höfða. Þar á milli eru 6-7 kílómetrar. Hann kveðst 
vera korter að fara það á hjólinu. Hluta leiðarinnar 
á útivistarstíg og hluta hennar á götunni. „Þessi 

ferðamáti er fljótur að komast upp í vana,“ segir 
hann og bendir á að veturnir séu yfirleitt mildir 
þótt stundum sé ausandi rigning og rok með og 
segir hægt að kaupa ótrúlega mikið af góðum 
fötum fyrir bensínkostnað bara í einum mánuði. 
„Fólk heldur að það sé eitthvert þrekvirki að hjóla í 
vinnuna en meðalmanninum, sem hríslast í vinnuna 
á bílnum eftir að hafa skafið rúðurnar, er yfirleitt 
kaldara en mér þegar ég mæti,“ segir hann 
hlæjandi. 

Nafnið Fjallahjólaklúbburinn bendir til að 
félagar hans séu ekki bara á götum þéttbýlisins 
enda var hann upphaflega ferðaklúbbur að sögn 
Péturs Þórs og enn eru farnar nokkrar skipulagðar 
ferðir út fyrir bæinn á hverju sumri. „Hitt aðal-
starf klúbbsins er að auka virðingu reiðhjólsins á 
Íslandi og vekja athygli á hjólreiðum sem alvöru 
samgöngumáta,“ segir Pétur Þór og fer greinilega á 
undan með góðu fordæmi. „Ég veit að bíllinn 
verður ekki leystur af hólmi en menn mættu líta á 
aðra kosti,“ eru lokaorð hans. 

Ferðamáti sem kemst 
mjög fljótt upp í vana

Auglýsingasími

– Mest lesið



Meðganga, móðir og barn er 
heiti á nýju verkefni fyrir ung-
ar verðandi einstæðar mæður 
á vegum Félags einstæðra for-
eldra.

„Verkefnið Meðganga, móðir og 
barn snýst um fræðslu og stuðn-
ing við mæður að tuttugu og 
fimm ára aldri sem eru ekki í 
sambúð,“ segir Oktavía Guð-
mundsdóttir, félagsráðgjafi hjá 
Félagi einstæðra foreldra, en hún 
er hópstjóri verkefnisins ásamt 
Guðrúnu Sigríði Ólafsdóttur, 
hjúkrunarfræðingi og ljósmóður. 

Verkefnið er að danskri fyrir-
mynd þar sem stuðningur við ein-
stæðar verðandi mæður er mjög 
öflugur. „Ég komst í kynni við 
dönsku mæðrahjálpina og fannst 
mjög athyglisverð verkefni þar í 
gangi. Í kjölfarið kynnti ég mér 
starfsemina betur ásamt Guð-
rúnu Sigríði og þannig kviknaði 
hugmyndin að þessu verkefni,“ 
útskýrir Oktavía sem segir að 
miðað sé við að konurnar séu 
komnar þrjá til sex mánuði á leið 
þegar hópstarfið hefst. 

„Hópurinn mun hittast viku-
lega í um það bil ár en einnig er 
boðið upp á einstaklingsráðgjöf 
eftir þörfum. Fram að fæðingu er 
áherslan á meðgöngu og fæðing-
arfræðslu en þegar barnið er 
komið leggjum við áherslu á upp-
eldishlutverkið og tengslamynd-
un móður og barns. Síðan geta 
konurnar sjálfar óskað eftir 

ákveðnum málefnum sem þær 
vilja fjalla um,“ segir Guðrún Sig-
ríður og tekur undir með Oktavíu 
sem segir þá fagaðila sem haft 
var samband við á einu máli um 
að verkefnið sé þarft framtak.

Oktavía hefur starfað um nokk-
urt skeið sem félagsráðgjafi fyrir 
Félag einstæðra foreldra og segir 
að margar ungar einstæðar 
mæður leiti þangað en verðandi 
einstæðar mæður aðeins í undan-
tekningartilfellum. „Ég held að 
þörfin fyrir þennan stuðning hafi 
lengi verið til staðar og með 
þessu verkefni erum við að reyna 
ná til þessa hóps,“ segir Oktavía. 
„Það eru forréttindi að eignast 
barn og oft mikil hamingja sem 

fylgir því. Samt er uppeldishlut-
verkið bæði vandsamt og krefj-
andi. Sérstaklega fyrir ungar 
mæður sem eru að eignast sitt 
fyrsta barn og sér í lagi einstæð-
ar þar sem rannsóknir hafa sýnt 
að bæði fjárhagslegt og félags-
legt öryggi ásamt góðri andlegri 
og líkamlegri líðan skiptir sköp-
um fyrir mæður og börn.

Að sögn Guðrúnar er verkefnið 
einnig ákveðinn vettvangur til 
tengslamyndunar fyrir konurnar 
og miðað er að því að flestar 
þeirra verði komnar með fram-
tíðaráætlun, annaðhvort með 
nám eða atvinnu að loknu 
fæðingarorlofi. Sjá www.fef.is.

Tengslanet ungra mæðra
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hvaða te hentar

þér best?

Fæst í Bónus og Inspired (Flugstöðinni)

Japanir hafa sushi

Við höfum bitafisk og 
harðfisk í hæsta gæðaflokki

Íslenskir karlmenn
verða nú langlífastir!



Þeir sem berjast við nikótínfíknina í formi 
reykinga bera gjarnan fyrir sig ýmsum ástæðum 
fyrir því að hætta ekki. Hér eru taldar upp fimm 
mýtur sem reykingafólk notar til að réttlæta það 
að hætta ekki að reykja. Guðbjörg Pétursdóttir, 
hjúkrunarfræðingur og deildarstjóri á lungna-
sviði á Reykjalundi, svarar þessum mýtum og 
hrekur hverja fyrir sig.

1. Mýta: Það er kúl að reykja.
„Þessu svara ég þannig að það er kúl að reykja ef fólk 
vill borga fyrir það með lungnasjúkdómum og eða 
langvinnri lungnateppu með aldrinum. Það er líka 
kúl að reykja ef fólk langar til að hafa fylginaut sem 
heitir súrefniskútur þegar það eldist.“ 

2. Mýta: Ef ég hætti að reykja þyngist ég of mikið.
„Þá segi ég að ef maður hættir að reykja þá nýtir 
maður fæðuna betur. Í raun fitna allir sem eru án 
hreyfingar. Maður þarf alltaf að hreyfa sig til að 
halda sér í formi. Svarið við þyngdaraukningu við að 
hætta að reykja er að hreyfa sig reglulega og borða 
hollan mat.“ 

3. Mýta: Ég er ungur og hætti bara seinna.
„Strax og maður byrjar að reykja þá byrjar maður að 
eyðileggja bifhárin, hreinsunartæki lungnanna. Þegar 
maður byrjar að reykja þá fer maður að draga ofan í 
sig um 4.000 efnasambönd og fleiri en fjörutíu þeirra 
geta valdið krabbameini. Þannig að frá fyrstu sígar-
ettu byrjar þú að skemma líkama þinn.“ 

4. Mýta: Ég reyki „light“-sígarettur og það getur varla 
verið svo slæmt.
„Light-sígarettur þýðir bara örlítið minna nikótín en 
öll sömu eiturefnin dregurðu ofan í þig. Það er sama 
skemmdin sem á sér stað.“

5. Mýta: Fleiri konur deyja úr brjóstakrabbameini en 
lungnakrabbameini svo hlutfallið er ekkert svo hátt á 
lungnakrabba í konum.
„Það er ekkert hægt að fullyrða um hvort sé tíðara, 
brjóstakrabbamein eða lungnakrabbamein. Öll líffæri 
líkamans verða fyrir skaðlegum áhrifum reykinga. 
Konur eru með smærri lungu og grennri berkjur og 
því eru þær í frekari áhættuhópi og útsettari fyrir 
skaðlegum áhrifum reykinga og þola þær verr en karl-
ar.“ 

Að lokum bendir Guðbjörg á að sígarettureykingar 
eru algengasta orsök langvinnrar lungnateppu. „Um 
það bil 80-90 prósent lungnatepputilfella má rekja til 
reykinga,“ segir Guðbjörg og bætir því við að fyrir 
utan beinar sígarettureykingar þá eru meðal annarra 
áhættuþátta að vera innan um fólk sem reykir, það er 
að segja óbeinar reykingar. „Eins ef greinst hefur 
lungnateppa hjá öðrum í fjölskyldunni, þá er fólk í enn 
meiri hættu ef það reykir eða er innan um reykingar. 

Ef þú ert reykingamaður og ert mæðinn þá gætu 
lungun verið að segja þér eitthvað, eins og til dæmis að 
biðja þig um að hætta að reykja,“ segir Guðbjörg og 
hvetur fólk þar með til að drepa í sígarettunni fyrir 
fullt og allt. 

Súrefniskútur fylgihlutur

Jarðböðin í Mývatnssveit eru 
eitt best geymda leyndarmál 
Norðurlands.

Slökun og dekur endrum og eins 
eru forsenda fyrir andlegri og lík-
amlegri vellíðan. Stress hvers-
dagsleikans getur leitt af sér 
marga kvilla og því nauðsynlegt 
að búa til rými í hinu daglega 
amstri fyrir ró og næði. 

Jarðböðin í Mývatnssveit eru 
tilvalin fyrir þá sem vilja leggja 
land undir fót, taka helgarfrí til að 
slappa af í fallegri náttúru og 
njóta sín í náttúrulegri heilsulind. 
Láta þreytuna líða úr sér og end-
urnýja batteríin. 

Sérstaklega áður en jólahasar-
inn hefst. 

Jarðböðin eru opin alla daga í 
vetur frá kl. 12.00-22.00.

Úr iðrum jarðar

Ný rannsókn bendir til þess 
að lyf við athyglisbresti með 
ofvirkni séu ekki lausn til 
framtíðar.

Algengt er að börn með athyglis-
brest með ofvirkni séu meðhöndl-
uð með örvandi lyfjum eins og 
rítalíni og concerta. Til að byrja 
með sýndu rannsóknir að betri 
árangur náðist með því að gefa lyf 
í eitt ár heldur en með atferlis-
meðferð. Þetta hafði mikil áhrif á 
lyfjagjöf og jókst notkun þeirra. 

Nú eru hins vegar komnar nýjar 
niðurstöður langtímarannsókna 
sem benda til þess að áhrif lyfja-
gjafar hafi verið ýkt. Umfangs-
mikil rannsókn var gerð í Banda-

ríkjunum þar sem fylgst var með 
meðferð barna með athyglisbrest 
með ofvirkni frá því snemma á 
tíunda áratugnum. Í ljós kom að 
lyfin virtust ekki hafa meiri áhrif 
en annars konar meðferð til lengri 
tíma auk þess sem þau gátu hægt 
á vexti barna. 

Lyfjagjöf ekki svarið

NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er
reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða versnandi hjartaöng,
alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi:
Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

TVÖFALDAR MÖGULEIKA ÞÍNA
Á AÐ HÆTTA AÐ REYKJA
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NIKÓTÍN
BRAGÐ
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*NICOTINELL BRAGÐPRUFUR ERU LYFLEYSA OG INNIHALDA ÞVÍ HVORKI NIKÓTÍN NÉ ÖNNUR VIRK EFNI

KOMDU VIÐ Í NÆSTA APÓTEKI OG FÁÐU FRÍAR
NICOTINELL BRAGÐPRUFUR*



Á árunum 2003-2006 var unnið 
að samstarfsverkefni um að 
safna, skrá og dreifa bókum á 
erlendum málum til grunn- og 
framhaldsskólanema með ann-
að móðurmál en íslensku. 

Verkefnið kallaðist „Bækur og 
móðurmál“ og var markmiðið að 
koma til móts við þarfir barna og 
unglinga á Íslandi með annað móð-
urmál en íslensku. Hulda Björk 
Þorkelsdóttir, forstöðumaður 
Bókasafns Reykjanesbæjar, var 
fulltrúi almenningsbókasafna í 
stýrihópi verkefnisins. „Það er 
erfitt fyrir lítil söfn úti á landi að 
koma sér upp gagnlegum bóka-
söfnum á mörgum tungumálum og 
auðveldara er að ráða við að hugsa 
um eitt tungumál. Þörfin er til 
staðar um allt land,“ segir Hulda 
Björk.
 „Að verkefninu komu Fræðslu-
miðstöð Reykjavíkurborgar, Sam-
tök forstöðumanna almennings-
bókasafna,  Skólasafnamiðstöð 
Reykjavíkur, Alþjóðahús, Alþjóða-
stofa á Akureyri og Fjölmenning-
arsetur á Vestfjörðum. Á sínum 
tíma mótaðist þetta í kringum þá 
flóttamannahópa sem voru að 
koma. Nú erum við þó farin að 
kaupa inn mikið af pólskum bókum 
því það er mikið af Pólverjum um 
land allt og það getur ekki bara 
eitt bókasafn séð um að vera móð-
ursafn fyrir pólsku,“ segir Hulda 
Björk.

Misjafnt er hvernig hefur til 
tekist og stundum er erfitt að eiga 

við framandi tungumál. „Stundum 
skiljum við ekki mikið og má sem 
dæmi nefna austurlensku málin. 
Við höfum því verið að leita okkur 
að tengiliðum meðal innflytjenda 
og það hefur gengið misvel þannig 
að móðursöfnin eru mislangt á veg 
komin,“ segir Hulda Björk og 
bætir við: „Við upplifðum að yfir-
leitt væri ekki mikill skilningur á 
verkefninu og eini sjóðurinn sem 
styrkti okkur var Velferðarsjóður 
barna. Fólk sá því ekki ljósið þá en 
sér það kannski í dag.“ 

Nú er komið innflytjendaráð og 
ríkisstjórnin hefur mótað stefnu í 
málefnum innflytjenda. „Á Norð-
urlöndunum er algengt að sérstakt 
bókasafn sé fyrir innflytjendur 

sem sér um að þjóna öðrum bóka-
söfnum vítt og breitt um landið og 
þá fær maður til dæmis lánaðan 
kassa með bókum á indversku ef 
það er þörfin í það skiptið,“ útskýr-
ir Hulda Björk. 

„Þó verkefninu sé formlega 
lokið erum við enn að safna bókum 
og sendum á milli okkar það sem 
til er. Ég hef ekki trú á öðru en að 
þetta haldi áfram þó ekki sé alveg 
ljóst í hvaða formi. Við væntum 
þess að ríkið sýni okkur skilning í 
þessum málum og styrki okkur 
þótt almenningsbókasöfnin séu 
rekin af sveitarfélögunum,“ segir 
Hulda Björk vongóð um framtíð 
verkefnisins enda mikilvægt mál-
efni hér á ferð.

Lesið á móðurmálinu

...alla daga

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



KEYPT
& SELT

FORD F 150 LARIAT ‘04
5,4 Ek. 59 þ.km. SSK, 4X4, Leður, 
Lúga, Klæddur pallur. Flottur bíll.

V. 2,995,- Lán. 1,900,- ATH SKIPTI.
MÖGULEIKI Á HÆRRA LÁNI

FORD F 150 CREW CAB ‘05
4,6 Ek. 71 þ.km. SSK, 4X4, Góð dekk, 
6 manna. Mjög góður bíll í toppstandi.

V. 2,490,- 
ATH SKIPTI Á ÓDÝRARI.

M.BENZ C 230 K SPORT ‘04
Ek. 49 þ.km. SSK, Leður, Topplúga, 

V. 3,300,- 
ATH SKIPTI Á ÓDÝRARI.

JEEP CHEROKEE OVERLAND
‘02 Ek. 153 þ.km. SSK, Leður, Top-

TILBOÐ: 1,950,- 
MÖGULEIKI Á 100% LÁNI.

Möguleiki á 100% láni

Möguleiki á 100% láni

DODGE DURANGO 5,7 HEMI
‘04 Ek. 45 þ.km. SSK, Leður, Álfelgur 

V. 3,350,-  
MÖGULEIKI Á GÓÐU LÁNI.

SÍMI: 567-1800 
WWW.BILAMARKADURINN.IS

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Brynjar Vilmundarson á Feti 
er hrossaræktarmaður ársins 
2007.

Brynjar Vilmundarson á Feti er 
hrossaræktarmaður ársins 2007. 
Er þetta í þriðja sinn sem Brynjar 
hlýtur þennan titil og í tólfta sinn 
sem hann er tilnefndur. Ekkert 
annað hrossabú hefur verið 
tilnefnt svo oft.

Upphaf hrossaræktar Brynjars 
má rekja til þess er hann keypti 
stóðhestinn Merkúr frá Miðsitju 
1984. Vendipunktur varð í 
ræktuninni þegar hann keypti 
hluti í Orra frá Þúfu en undan 
og út af honum hefur Brynjar að 
miklu leyti byggt sína ræktun, 
ásamt stóðhestinum Kraflari frá 
Miðsitju.

Brynjar kom inn í hrossaræktina 
með gusti á miðjum aldri. Hross 
frá Feti hafa oftar en ekki staðið 
á toppnum á landsmótum. Má þar 
nefna Vigdísi og Lokkadísi frá 

Feti á LM-1998, Bringu frá Feti 
á LM-2000, og Vilmund frá Feti á 
LM-2006. Að jafnaði hafa komið 
um fimm til sjö fyrstu-verðlauna 
hross frá búinu á ári.

Fyrr á þessu ári seldi Brynjar 

Fet með öllu tilheyrandi: landi, 
húsakosti og hrossum, og á hann 
núna aðeins eitt hross, folald frá því 
í vor. Það má því segja að Brynjar 
hafi komið inn í hrossaræktina 
með stæl og kveðji nú með stæl.

Brynjar kveður með stæl

Hrossaræktarmaður ársins 2007, Brynjar Vilmundarson á Feti, ásamt konu sinni 
Kristínu Torfadóttur. MYND/JENS EINARSSON

Mikið var um dýrðir á uppskeruhátíð 
hestamanna á Broadway.

ÞÓRARINN EYMUNDSSON frá Saurbæ í Skagafirði er 
knapi ársins og íþróttaknapi ársins 2007. Þórarinn 
varð heimsmeistari í fimmgangi, annar í tölti á 
HM-07 og Íslandsmeistari í fimmgangi og tölti annað 
árið í röð á Krafti frá Bringu. Hann er eini knapinn 
sem hefur unnið báðar þessar greinar á Íslandsmóti 
á sama hestinum. Auk þess þreytti Þórarinn 
meistarapróf Félags tamningamanna á árinu og 
stóðst það með glæsibrag, einnig á Krafti.

GÆÐINGAKNAPI ÁRSINS er Viðar Ingólfsson. Hann 
varð efstur í B-flokki á gæðingamóti Fáks á Takti frá 
Tjarnarlandi og efstur á Fjórðungsmóti Austurlands í 
sömu grein á sama hesti. Hann náði einnig frábærum 
árangri í mörgum öðrum greinum og varð meðal annars 
sigurvegari í Meistaradeild VÍS síðastliðinn vetur.

SKEIÐKNAPAR ÁRSINS eru tveir, Sigurður Sigurðarson 
og Bergþór Eggertsson. Sigurður setti í sumar 
heimsmet í 100 metra skeiði á Drífu frá 

Hafsteinsstöðum. Drífa var nær ósigrandi í greininni 
á keppnistímabilinu. Sigurður vann einnig gull í 100 
metra skeiði á skeiðmeistaramótinu í Þýskalandi 
á Flugari frá Holtsmúla. Bergþór er tvöfaldur 
heimsmeistari frá því í sumar; í 250 metra skeiði og 
100 metra skeiði á hestinum Lótusi frá Aldenghoor. 
Reiðmennska Bergþórs á skeiði þótti til mikillar 
fyrirmyndar.

KYNBÓTAKNAPI ÁRSINS er Þórður Þorgeirsson og það 
ekki í fyrsta sinn. Afköst Þórðar eru mikil í þessari 
grein. Hann sýndi hátt í hundrað hross og nærri 
helmingur þeirra hlaut 8,0 eða hærra í meðaleinkunn. 
Helsta skrautfjöður hans á árinu er 10 í einkunn 
fyrir tölt á stóðhestinum Garra frá Reykjavík á 
heimsmeistaramótinu í Hollandi.

EFNILEGASTI KNAPI ÁRSINS er Valdimar Bergstað 
(yngri). Valdimar bar höfuð og herðar yfir aðra í 
ungmennaflokki á árinu. Ekki bara vegna þess hve 
hár hann er í loftinu, heldur vegna frábærs árangurs 
í keppni. Þulur gat þess einnig að Valdimar hefði 
vaxið sem íþróttamaður, hefði gert mistök en vaxið af
þeim og væri nú fyrirmynd annarra.

Þórarinn Eymundsson í hásæti hjá félögum sínum. Aðrir eru: Þórður Þorgeirsson, Viðar Ingólfsson, Sigurður Sigurðarson, Berg-
þór Eggertsson og Valdimar Bergstað. MYND/JENS EINARSSON

„Það hefur orðið hrossaræktinni 
til gæfu að hún hefur notið minni 
styrkja en aðrar búgreinar. Fyrir 
vikið hefur frjáls framtaksandi 
dafnað í greininni,“ sagði Einar 
K. Guðfinnsson, landbúnaðar- 
og sjávarútvegsráðherra, á 
aðalfundi Félags hrossabænda. 
„Ég vil í störfum mínum sem 
ráðherra stuðla að því að vegur 
íslenska hestsins verði meiri en 
nokkru sinni í krafti þessa anda. 
Besta leiðin til þess er að þið 
sem hestinum unnið og kunnið 
með hann að fara fáið sem mest 
svigrúm og tækifæri til að sinna 
verkum ykkar og þær aðstæður 
vil ég taka þátt í að skapa,“ sagði 
Einar.

Frjálst framtak 
í hrossarækt

Einar K. Guðfinnsson, landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra. MYND/JENS EINARSSON

Hestamenn á Akureyri óttast 
að fyrirhugað akstursíþrótta- 
og skotsvæði í Glerárdal, mitt á 
milli hesthúsahverfanna, muni 
hafa mjög spillandi áhrif á 
útvistarsvæðið í heild og valda 
slysahættu. Ásta Ásmundsdóttir, 
formaður hestamannafélagsins 
Léttis, segir enga skynsemi í 
umræðunni og svo virðist sem 
búið sé að ákveða það pólitískt 
að svæðið verði að veruleika. 
Akureyrarbær hefur auglýst eftir 
athugasemdum við deiluskipulag.

  Sjá bls. 2

Hestar, byssur og 
bílar á Akureyri

Stóðhesturinn Borði frá Fellskoti 
hefur fengið nýjan knapa. Brynjar 
Jón Stefánsson, sem tamdi og 
sýndi hestinn og átti helming í 
honum, hefur selt Sigursteini 
Sumarliðasyni, heimsmeistara í 
gæðingaskeiði, og Jóhanni Helga 
Hlöðverssyni sinn hlut. Borði 
er hátt dæmdur klárhestur, með 
9,5 fyrir tölt og margar níur að 
auki. Sigursteinn segir að stefnan 
hafi verið tekin á B-flokkinn á 
landsmótinu á næsta ári.

Borði skiptir 
um knapa

Föstudaginn 16. nóvember mun 
hestatímaritið Eiðfaxi standa 
fyrir dagskrá í Vetrargarðinum 
í Smáralind. Hugmyndin er að 
bjóða upp á spennandi dagskrá 
fyrir hestamenn og aðra sem hafa 
áhuga á að kynna sér hestasportið. 
Meðal annars verður sýnikennsla 
í ábendingum og hægatöltskeppni. 
Það verður nýstárlegt að sjá hesta 
í þessu umhverfi og spennandi 
að sjá hvernig til tekst. Það er 
Meistaradeild VÍS sem útvegar 
knapa og hesta, þannig að víst er 
að þeir þættir verða í lagi. Einnig 
verður kynning á hestatengdum
vörum.

Hestar í Vetrar-
garðinum

Hrossaræktarbúið Askagården í 
Svíþjóð hefur keypt stóðhestinn 
Flugar frá Holtsmúla sem 
var keppnishestur Sigurðar 
Sigurðarsonar á HM nú í sumar. 
Sigurður keppti á Flugari á 
skeiðmeistaramótinu í Þýskalandi 
í haust og vann 100 m skeiðið á 
7,67 sekúndum. Anna Skúlason á 
Brösarpsgården verður þjálfari 
og knapi á Flugari, en hún varð 
heimsmeistari í 250 m skeiði á 
Mjölni frá Dalbæ á HM-2003 í 
Austurríki.

Anna Skúlason 
fær Flugar

Flugar á fljúgandi skeiði á HM-07. Knapi 
Sigurður Sigurðarson. MYND/ÖRN KARLSSON

Rosemarie Þorleifssdóttir 
hlaut heiðursverðlaun ársins 
á Uppskeruhátíð hestamanna 
2007 á Broadway. Rosemarie er 
brautryðjandi í hestamennsku 
og hefur innt af hendi mikið 
starf á sviði æskulýðsmála, 
bæði hér á landi og innan FEIF, 
alþjóðasamtaka íslenska hestsins.

Hún var fyrst íslenskra 
knapa til að afla sér menntunar 
í reiðmennsku, þegar hún 
fór til Þýskalands 1960. Hún 
flutti nýjungar heim með sér, 
meðal annars þýska reiðmúlinn 
(nasamúlinn) sem lengi vel var 
kallaður Rosemarie-múllinn og 
er nú staðalbúnaður í íslenskri 
hestamennsku. Hún stofnaði 
Reiðskólann í Geldingaholti 
1964 ásamt manni sínum Sigfúsi 
Guðmundssyni, sem var fyrsti 
reiðskólinn á Íslandi í einkaeign 
og er hann starfræktur ennþá.

Rosmarie hlýtur 
heiðursverðlaun

Rosmarie og Sigfús í Geldingaholti.
MYND/JENS EINARSSON

Heimsmeistari í 
Austurríki
Jarl skiptir um eigendur
BLS. 4

Þórarinn knapi ársins
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Akstursíþrótta- og skot-
svæði hefur verið skipulagt 
í Glerárdal á Akureyri, mitt 
á milli hestahúsahverfanna 
í Breiðholti og Hlíðarholti. 
Hestamenn á Akureyri eru afar 
ósáttir.

Akstursíþrótta- og skotsvæði 
hefur verið skipulagt í Glerárdal 
á Akureyri, mitt á milli 
hestahúsahverfanna í Breiðholti 
og Hlíðarholti. Fyrirhugað svæði 
er í aðeins nokkur hundruð metra 
fjarlægð frá hesthúsahverfunum. 
Útvistarsvæði fyrir göngufólk 
er einnig á sömu slóðum. Auglýst 
hefur verið eftir athugasemdum við 
deiliskipulag að svæðinu og frestur 
til að skila inn athugasemdum er til 
21. nóvember.

SLYSAHÆTTA OG HLJÓÐMENGUN
Hestamenn á Akureyri eru að vonum 
rasandi yfir þessum áformum, ekki 
síst með tilliti til þess að nýbúið er 
að reisa reiðhöll í Hlíðarholti og 
skipuleggja þar nýtt keppnissvæði. 
Þeir telja augljóst að hávaðinn frá 
aksturíþrótta- og skotsvæðinu 
muni hafa slysahættu í för með sér 
og rýra gæði útivistarsvæðisins til 
mikilla muna. Hestamannafélagið 
Léttir hefur sent formlegar 
athugasemdir til Akureyrarbæjar 
vegna málsins. Svar bæjarins er 
að samkvæmt mati Línuhönnunar 
séu hávaðamörk og fjarlægðir frá 
skotstefnu innan marka sem farið 
er eftir á hinum Norðurlöndunum 
við hönnun sams konar svæða.

VERULEGIR ANNMARKAR
Ólafur Hjálmarsson,
verkfræðingur hjá Trivium 
ráðgjöf, hefur gert athugasemdir 
við mat Línuhönnunar að beiðni 
Léttis. Hann telur á því verulega 
anmarka. Bendir hann meðal 
annars á að rétt hefði verið að 
nýta sér reynslu Hafnfirðinga af 
skotæfingasvæði sem er tvo til 
þrjá kílómetra frá íbúðabyggð í 
Hvaleyrarholti. Íbúar hafi þegar 
sent kvartanir til bæjaryfirvalda í 
Hafnarfirði.

Ólafur segir einnig að svæðið 
í Glerárdal geti vart verið 
óheppilegra með tilliti til ríkjandi 
vindátta, sem annaðhvort beini 

hávaðanum í átt að Breiðholti eða 
Hlíðarholti.

EYÐILEGGJA ÚTIVISTARPARADÍS
Ásta Ásmundsdóttir, formaður 
Léttis, óttast að þær forsendur 
sem menn gefi sér varðandi 
hljóðmælingar séu ekki raunhæfar, 
veruleikinn muni verða allt annar 
þegar til kastanna kemur. Hún 
sér ekki fyrir sér að eftirlit verði 
haft með því hvers konar bílar og 
skotvopn verði notuð þar í reynd. 

„Glerárdalur er útvistarparadís. 
Og hún er ekki bara fyrir hestamenn 
heldur eru gönguleiðir og skíðasvæði 
þar fyrir ofan. Það er alveg augljóst 
frá mínum bæjardyrum séð að 
aksturíþrótta- og skotsvæði mun 
hafa þarna veruleg neikvæð áhrif. 
Við í Létti erum búin að gera allt 
sem við hugsanlega getum til að 
benda á hversu fáránleg þessi 
hugmynd er; byrjuðum á því fyrir 
einu og hálfu ári meðan málið var 
ennþá á undirbúningsstigi. Þær 
athugasemdir hafa lítinn árangur 
borið,“ segir Ásta. 

Við trúum því ekki að 
Akureyringar séu tilbúnir til að 
eyðileggja þetta svæði með því 
að hrúga þar saman svona ólíkum 
áhugamálum. En því miður hef ég 
ekki komið auga á neina skynsemi 
í þessari umræðu. Svo virðist sem 
það sé pólitískt búið að ákveða að 
þetta verði og ekkert fái haggað 
því. En við ætlum ekki að gefast 

upp og munum halda áfram að gera 
athugasemdir í því lögformlega ferli 
sem nú er í gangi.“

AFMARKAÐ SVÆÐI
„Þarna hefur verið skotsvæði 
og torfærubraut í mörg ár, 
þannig að þetta er ekki nýtt fyrir 
hestamönnum,“ segir Sigrún Björk 
Jakobsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri. 
„Það hafa komið upp atvik þar sem 
legið hefur við slysum þegar hross 
hafa fælst við torfæruhjól, sem hafa 
farið út fyrir svæðið.

Með því að afmarka svæðið, setja 
upp hljóðmanir og girða það með 
trjám, ætlum við einmitt að reyna að 
koma í veg fyrir slíkt. Skotsvæðið er 
lengra í burtu og ég veit ekki til þess 
að það hafi valdið truflun.

Við höfum tekið athugasemdir 
frá hestamönnum til greina og 
gert breytingar á upphaflegum 
hugmyndum. Til dæmis hefur 
kvartmílubraut verið stytt og hún 
verður niðurgrafin til að minnka 
hávaða frá henni.

Það hefur alltaf verið töluverð 
umferð bíla um þetta svæði. 
Aðalvandamálið er kannski að 
hesthúsahverfin eru tvö, þannig að 
það er erfiðara að aðgreina umferð 
hesta og bíla. Við eigum því miður 
ekki annað hentugt svæði innan 
bæjarmarka Akureyrar og verðum 
því að reyna að koma þessu þannig 
fyrir að allir geti unað sáttir,“ segir 
Sigrún.

Hestar, byssur og tryllitæki

Afstöðumynd af fyrirhuguðu aksturs- og skotsvæði í Glerárdal. Hesthúsahverfin 
Breiðholt og Hlíðarholt eru hvort sínum megin við. Mynd tekin af vef Akureyrarbæjar.

Málgagn Landssambands hestamannafélaga

Útgefandi: Landssamband hestamannafélaga
Heimilisfang: Íþróttamiðstöðin, Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Netfang: lh@isisport.is Sími: 514-4030
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Jens Einarsson
Netfang: jenseinars@simnet.is Sími: 862-7898
Auglýsingar: Fréttablaðið/Bjarni Þór Sigurðsson

sími: 512-5435 gsm. 822-5062

HELSTU SAMSTARFSAÐILAR LH ERU:

lh hestar
ÍÞRÓTT • MENNING • LÍFSSTÍLL

lh hestar

Við hestamenn og forustumenn hestamannafélaga höfum 
á undangengnum árum átt í æ ríkara samstarfi við 
sveitastjórnarstigið og er það vel. Skipulagsmál, heilbrigðismál 

og öryggismál eru málaflokkar sem hafa skapað samstarfsgrundvöll 
sveitarstjórna og hestamanna. Hefur þessi samvinna skilað miklum 
og góðum árangri og í dag eru hesthúsahverfi og útivistarsvæði 
hestamanna hluti af heild þegar skipulagsmál sveitarfélaga eru kynnt.  
Þó eru á þessu undantekningar, til dæmis á Akureyri. 

Þar í bæ er nú í lögboðnu kynningarferli tillaga sem að mati 
undirritaðs er gjörsamlega glórulaus og úr öllum takti við það sem er að 
gerast annars staðar á landinu. Hesthúsahverfi á Akureyri eru tvö og á 
milli þeirra er um það bil 500 til 1000 metra loftlína. Á því svæði er nú 
búið að skipuleggja athafnasvæði Bílaklúbbs Akureyrar með öllu því 
sem þeirri starfssemi fylgir: Go kart-braut, akstursgerði, torfærubraut. 
Og þótt fallið hafi verið frá um stund að skipuleggja þar kvartmílubraut 
er það trú okkar hestamanna að sá frestur sé bara tímabundinn. 

Formaður Hestamannafélagsins Léttis sýndi nú um liðna helgi á 
formannafundi LH teikningu af þessum herlegheitum og vakti hún 
hlátur meðal fundarmanna. Okkur hestamönnum á Akureyri er ekki 
hlátur í huga. Hér er um beina aðför að hestamennsku á Akureyri að 
ræða gangi þessar hugmyndir bæjaryfirvalda eftir, sem eru algjörlega 
í mótsögn við allar samþykktir og ályktanir undangenginna landsþinga 
hestamanna. Bílar og hestar eiga ekki samleið.  

Hér er svo mikil vá fyrir dyrum að hestamenn með sterka og öfluga 
stjórn LH verða að koma hér að málum og reyndar má nefna hér ÍSÍ 
líka til sögunnar. Framtíð hestamennsku á Akureyri stendur og fellur 
með því hvort þessar fyrirætlanir bæjarins nái fram að ganga. Hér á bæ 
vantar vit í ráðamenn. Bílar og hestar eiga enga samleið.

Bílar og hestar 
fara ekki saman

MEÐ KVEÐJU FRÁ AKUREYRI
Sigfús Helgason, stjórnarmaður 

LH og fyrrverandi formaður 
hestamannfélagsins Léttis.

Hrossaræktarbúið Vakurstaðir, sem 
eru í eigu Valdimars og Halldóru 
Bergstað, hefur opnað heimasíðu 
á Netinu: www.vakurstadir.is. 
Hrossaræktin á Vakurstöðum 
er ung að árum en státar þó af 
landsfrægum hrossum. Þekktust 
þeirra eru systkinin List og Leiknir 
frá Vakurstöðum, sem bæði eru 
afburðagæðingar, undan Lyftingu 
frá Ysta-Mó, Hervarsdóttur frá 
Sauðárkróki. Það er veffyrirtækið 
IceSoft sem hannaði síðuna en 
það sérhæfir sig í vefsíðum fyrir 
hestamenn og hrossaræktarbú 
og má þar nefna Oddhól (www.
diddi.is), Auðsholtshjáleigu (www.
horseexport.is), hestamannafélagið 
Hörð (www.hordur.is) og fleiri.

Vakurstaðir á Netið

List frá Vakurstöðum, knapi Árni Björn Pálsson. MYND/JENS EINARSSON

Ný heimasíða fyrir hestamenn 
tekin í gagnið.

Toyota á Íslandi hefur gert þriggja 
ára samstarfssamning við LH og 
Landsmót ehf. Toyota er þar með 
komið í hóp þeirra fyrirtækja 
sem styrkja starfssemi LH og 
Landsmóts ehf. og líklegt að 
Toyota bílar verði áberandi á 

næstu tveimur landsmótum. 
Magnús Kristinsson, stjórnar-
formaður Toyota, vonast til að 
samningurinn verði góður fyrir 
báða aðila, enda hafi báðir gott 
fram að færa, bestu hesta í heimi 
og bestu bíla í heimi.

Toyota í hestamennskuna

Regína Gunnarsdóttir frá LH, Magnús Kristinsson frá Toyota og Jóna Fanney 
Friðriksdóttir frá Landsmóti ehf. handsala samninginn. MYND/JENS EINARSSON



JDC bílar hf.
Krókhálsi 4

110 Reykjavík
Sími: 540 6700

jdc@jdc.is
www.jdc.is

BJÓÐUM  FRÁBÆR VERÐ Á NÝJUM BÍLUM TIL AFGREIÐSLU STRAX

KÍKTU VIÐ OG REYNSLUAKTU!

JEEP COMMANDER LIMITED
Vél V-6 3,0 / Dísel / 218 HÖ / 510 NM.

CHRYSLER C300
Vél V-6 3,5l/ Bensín/248 HÖ

DODGE NITRO
Vél V-6  4,0 l / Bensín/ 260 HÖ

JEEP GRAND CHEROKEE
Vél V-6 3,0 / Dísel / 218 HÖ / 510 NM.

TILBOÐSDAGAR
ERUM EINNIG MEÐ LÍTIÐ EKNA REYNSLUAKSTURSBÍLA TIL SÖLU

Tilboðsverð/staðgreitt
5.290.000 kr.
Fullt verð: 6.185.000 kr.

Tilboðsverð/staðgreitt
5.490.000 kr.
Fullt verð: 5.985.000 kr.

Tilboðsverð/staðgreitt
4.590.000 kr.
Fullt verð: 4.990.000 kr.

Tilboðsverð/staðgreitt
4.290.000 kr.
Fullt verð: 4.890.000 kr.

Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga
10 - 18 

Laugardaga
10 - 14
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Holdhnjúskar í hrossum eru með meira 
móti þetta haustið. Dýralæknar hvetja 
hestamenn til að huga vel að hrossum 
sínum, ekki síst veturgömlum trippum og 
fylfullum hryssum.

Holdhnjúskar eru fituhnúðar sem myndast í 
ysta lagi húðarinnar vegna bakteríusýkingar 
einkum í mikilli vætutíð. Rok og rigning hefur 
verið nær eina veðrið í boði á Suðurlandi frá 
því í byrjun september og tíð hefur einnig verið 
leiðinleg annars staðar á landinu. Hross halda 
sig síður að áti við þær aðstæður og mikil orka 
fer í að halda uppi líkamshita. Fitan í feldinum 
minnkar og hrossið verður óvarðara fyrir vætu 
og meiri hætta verður á holdhnjúskum.

Páll Stefánsson, dýralæknir á Stuðlum, segir 
að einkum séu það brúkunarhross sem ekki 
hafi fengið nægan fitunartíma til að búa sig 
undir haustið sem séu hnjúskuð. Einnig trippi 
sem hafi tekið út mikinn vöxt og safnað minni 
fituforða fyrir vikið. „Hross á Suðurlandi eru 
þó almennt í góðum holdum, en menn þurfa að 
huga betur að ormahreinsun á trippum. Það er 

lágmark að gefa þeim inn tvisvar á ári og helst 
þrisvar,“ segir Páll.

Höskuldur Jensson, dýralæknir á Nautabúi 
í Skagafirði, segir að dálítið sé um hnjúska 
í hrossum þar, sem sé óvenjulegt. „Vegna 

mikilla þurrka í vor og sumar er úthagi með 
lakara móti og það hefur sums staðar bitnað á 
holdafari útgönguhrossa. Ég tel vissara fyrir 
hrossabændur að gá að sér og byrja ekki of 
seint að gefa út,“ segir Höskuldur.

Vætutíð og holdhnjúskar

Benedikt Líndal tamninga-
meistari segir ástæðu til að 
taka umfjöllun Cavallo um 
heimsmeistaramótið í Hollandi 
alvarlega.

Margir íslenskir hestamenn 
móðguðust þegar þýska 
hestatímaritið Cavallo fjallaði um 
grófa reiðmennsku á íslenskum 
hestum og birti vondar myndir 
af hestum og knöpum frá 
heimsmeistaramóti íslenskra 
hesta í Hollandi síðastliðið sumar.

Myndirnar eru flestar af hestum 
sem verið er að taka niður á skeið 
í fimmgangskeppni á hringvelli 
og sýna gróf taumtök og skældan 
höfuðburð. Benedikt Líndal tamn-
ingameistari segir hins vegar að 
full ástæða sé fyrir knapa, dómara 
og landsliðsþjálfara að taka þetta 
sem mjög þarfa ábendingu.

„Það hefur alltaf verið mín 
skoðun að fimmgangskeppni á 200 
til 250 m hringvelli sé vanvirðing 
við alhliða gæðing. Niðurtaka á 
hringvelli getur vel verið falleg og 
fumlaus ef hesturinn er vel tam-
inn og þjálfaður, en skeiðfærið er 
allt of stutt og niðurhægingin, sem 

oftast fer fram í beygju, er mjög 
ósanngjörn fyrir hestinn,“ segir 
Benedikt.

Hann bætir því við að fimmt-
án ár séu síðan hann flutti til-

lögu innan Félags tamningamanna 
um að fimmgangskeppninni yrði 
breytt og skeiðið fært á beina 
braut. Sú skoðun hans hafi ekkert 
breyst, en ekki vellirnir heldur.

„Það er líka mín skoðun að við 
megum ekki þjálfa alhliða hross-
in þannig, að það sé á kostnað 
skeiðsins. Um leið og við förum að 
leggja of mikla áherslu á töltið og 
fótaburðinn bitnar það á skeiðinu, 
bæði niðurtökunni og skeiðsnið-
inu,“ segir Benedikt.

„Það geta allir gert mistök og 
ég skil vel að knapi geti fyllst ör-
væntingu í keppni þegar hestur-
inn vill ekki fara niður á skeið. 
En það réttlætir ekki grófa reið-
mennsku. Í þessu tilfelli erum við 
heldur ekki að tala um neina við-
vaninga, heldur úrslit á heims-
meistaramóti. Við verðum einfald-
lega að breyta viðhorfum okkar,“ 
segir Benedikt.

Verðum að breyta viðhorfi okkar

Mynd af Rúnu Einarsdóttur sem birtist í tímaritinu Cavallo. Það skal tekið fram að 
Rúna hefur jafnan verið fyrirmynd annarra knapa fyrir prúða reiðmennsku og góða 
meðferð á hestum. MYND/CAVALLO

Nú gengur vetur í garð og hross misjafnlega undirbúin eftir vætusamt haust. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM GUNNARSSON

Hinn tvöfaldi heimsmeistari frá 
HM-07, Jarl frá Miðkrika, hefur 
skipt um eigendur. Kaupandi hans 
er austurríska hestakonan Lucia 
Koch, en hún hefur um skeið verið 
að fóta sig sem knapi á íslenskum 
hestum í Austurríki.

Koch á meðal annarra hrossa 
stóðhestana Funa frá Stóra-Hofi og 
Fork frá Auðsholtshjáleigu, sem 
verið hafa hennar helstu keppnis-
hestar, báðir alhliða hestar.

Stian Pedersen, eigandi, þjálfari 
og knapi á Jarli til margra ára, sagði 
á heimsmeistaramótinu í sumar að 
hann myndi aldrei selja Jarl og að 
hann myndi mæta Jóhanni Skúla-
syni og Hvini frá Holtsmúla að 
tveimur árum liðnum og vinna þá í 
tölti. En aldrei að segja aldrei.

Tilboðið frá Koch var of gott til 
að hægt væri að hafna því. Jarl 

mun því halda áfram göngu sinni 
suður eftir hnettinum og án efa 
munu austurrískir ræktunarmenn 
taka á móti honum fegins hendi. 

Jarl er nú á þrettánda vetri. Hann 
á 137 skráð afkvæmi og þar af eru 
tólf dæmd, þrjú með 8,0 eða hærra 
í aðaleinkunn.

Jarl í Austurríki

Um aldir var almennt viðhorf í ís-
lensku samfélagi að algjört bann 
væri við því að leggja sér hrossa-
kjöt til munns. Þetta bann var tengt 
túlkun á Biblíunni, sem fól í sér að 
einungis mætti borða kjöt af klauf-
dýrum. Í fyrstu íslensku kristnilög-
unum er hrossakjötsát lagt að jöfnu 
við barnaútburð og skurðgoða-
dýrkun. Staða hestsins sem mikil-
vægs atvinnu- og samgöngutækis 
hefur að líkindum enn frekar styrkt 
bannið gegn hrossakjötsátinu. 

Í einum ákafasta harðindakafla 18. 
aldar, sem stóð yfir á árunum 1754-
1758, neyddust sumir landsmenn 
til að leggja sér hrossakjöt til 
munns. Þrátt fyrir neyð almennings, 
var andúðin á hrossakjötsáti það 
sterk að mörgum prestum landsins 
stóð ekki á sama. Þeim bar að 
halda guðsorði og góðum siðum 
að almenningi og þó að neyðin 
væri mikil var hrossakjötsátið svo 
alvarlegt afbrot að það var ekki 
látið óátalið.

Um miðja 18. öldina fóru 
yfirvöld trúmála í danska 
konungsveldinu, sem Ísland 
var hluti af, að sýna merki um 
tilslakanir á banni við neyslu 
hrosskjöts. Kirkjustjórnarráðið 
í Kaupmannahöfn gaf út 
þá yfirlýsingu árið 1757 að 
hrossakjötsát í neyð væri ekki brot 
og því ekki refsivert. 

Árið 1775 setti Magnús Ketilsson, 
sýslumaður í Dalasýslu, fram 
þá skoðun, á síðum tímaritsins 
Islandske Maanedestidende, að 
rétt væri að landsmenn hagnýttu 
sér sláturafurðir af hrossum. Hann 
vildi þó ekki að menn leggðu sér 
hrosskjöt til munns heldur nýttu 
fituna sem ljósmeti. 

Árið 1808 gekk Magnús 
Stephensen dómstjóri og mælti 
opinberlega með hrossakjötsáti og 
gerði einnig um það tillögur. Þær 
miðuðu aðallega að því að „troða” 
hrossakjötinu í fanga og ómaga, 
en einnig vildi Magnús vekja 
athygli almennings á því. Á þessum 
tíma voru harðindi á Íslandi og 
siglingateppa en þrátt fyrir það 
mæltust þessar hugmyndir illa 
fyrir og uppskar hann fyrirlitningu. 
Óbeit á hrossakjöti lifði fram eftir 
19. öldinni og jafnvel lengur.

Hafrar &bygg
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Lucia Koch hér með Fork 
frá Auðsholtshjáleigu 
sem hefur verið hennar 
keppnishestur um hríð.

Benedikt Líndal segir að keppni í 
fimmgangi á hringvelli sé vanvirðing við 
alhliða gæðing.  MYND/JENS EINARSSON
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Sigrún Ögmundsdóttir, 
skrifstofustjóri LH, var á 
dögunum stödd á HM-07 
þar sem hún tók þátt í starfi 
fjögur hundruð sjálfboðaliða 
hvaðanæva að úr heiminum.

Það hefur vakið athygli hve sjálf-
boðaliðar á heimsmeistaramótum 
eru margir, en æ erfiðara er að 
fá þá til starfa á hestamótum hér 
landi.

Hollendingar eyddu töluverðu 
púðri í að auglýsa eftir sjálfboða-
liðum. Það var hins vegar ekki 
mikið í boði: Frítt inn á mótið, sér-
tjaldsvæði og frítt að borða þá daga 
sem þeir voru í vinnu. Samt sem 
áður skráðu sig um fjögur hundr-
uð manns. Sigrún Ögmundsdóttir, 
skrifstofustjóri LH, var ein þeirra.

Hvernig bar það til að þú gerðist 
sjálfboðaliði á HM?

„Landsmót 2006 bauð Sytske 
Casimir, einum af skipuleggjend-
um HM, að koma og kynnast vinn-
unni og skipulaginu á LM,“ segir 
Sigrún. „Hún var með okkur alla 
landsmótsvikuna. Við unnum mjög 
vel saman, urðum góðar vinkon-
ur og í framhaldinu fórum við að 
vinna saman að verkefnum hjá 
FEIF.

Sytske bauð síðan mér og 
Sólveigu Ásgeirsóttur að koma og 

vinna á sport-skrifstofunni á HM. 
Þannig að við fórum aðra leið en 
flestir hinna.“

Hvernig upplifun var þetta?
„Það besta við þetta var að kynn-

ast öllu þessu yndislega fólki. Hol-
lendingar eru sérstaklega gestrisn-
ir og hjálpsamir. Sport-skrifstofan 
var mjög alþjóðleg en auk Hollend-

inga var einn starfsmaður frá Dan-
mörku, Austurríki, Sviss, Þýska-
landi og svo ég frá Íslandi; allt 
konur enda gekk þetta allt eins og 
smurð vél,“ segir Sigrún og brosir 
til blaðamanns, sem er karlmaður!

Heldur þú að útlendingar væru 
til í að gerast sjálfboðaliðar á 
Landsmóti upp á þessi býtti?

„Ég veit um nokkra sem eru til-
búnir til þess, en hve margir þeir 
yrðu veit ég ekki. En það má ekki 
gleyma því að á Landsmót koma 
sjálfboðaliðar frá hestamannafé-
lögunum sem standa að mótinu og 
félögin fá greitt fyrir það. En þeir 
skipta ekki mörgum hundruðum,“ 
segir Sigrún.

Eini íslenski sjálfboðaliðinn

Góð frammistaða í kynbótadóm-
um er engin trygging fyrir því að 
stóðhestar verði vinsælir og fái 
notkun. Svokallaðir brekkudóm-
ar vega þar oft þyngra og hefur 
svo verið allt frá því að skipuleg-
ar kynbótasýningar hófust um 
miðja síðustu öld.

Þetta sannaðist enn eina ferðina 
í sumar þegar hinn fjögurra 
vetra Klerkur frá Bjarnanesi 
heillaði áhorfendur á FM07 
upp úr skónum en hafði stuttu 
áður fengið slaklega útreið í 
kynbótadómi, 7,52 fyrir sköpulag 
og 7,55 fyrir kosti. Samanlagt 
gerir það 7,54 í aðaleinkunn, sem 
strangt til tekið hlýtur að teljast 
geldingardómur á graðhesti.

En þrátt fyrir þennan slaka 
dóm fékk Klerkur góða notkun 
í sumar. Til hans voru leiddar á 

milli 40 og 50 hryssur, þar af 31 
í Skagafirði, þar sem hann var 
í girðingu eftir Fjórðungsmót 
Austurlands. 

Meðal þeirra sem komu með 
hryssu undir Klerk var hinn 
þekkti ræktunarmaður Guð-
mundur Sveinsson á Sauðár-
króki.

Það sem einkum heillar í fari 
Klerks er gríðarlega hár og fram-
gripsmikill fótaburður og mál 
manna að sjaldan eða aldrei hafi 
annað eins sést á íslensku hrossi. 
Kemur þessi mikli fótaburður 
samt sem áður ekki á óvart því 
foreldrar Klerks eru báðir fræg-
ir fyrir þennan eiginleika, þau 
Glampi frá Vatnsleysu og Snælda 
frá Bjarnanesi, hvort tveggja 
hátt dæmd kynbótahross.

Brekkan lætur sér ekki segjast

Klerkur frá Bjarnanesi, knapi Lára Magnúsdóttir. MYND/SONJA KREBBS

Um nokkurra ára skeið hefur verið starfræktur 
söngkór hestamanna á höfuðborgarsvæðinu. Kór 
þessi heitir Brokkkórinn og upphaf hans má rekja 
til þess að nokkrir söngglaðir meðlimir í hesta-
mannafélaginu Andvara tóku lagið saman fyrir sjö 
árum.

Síðan þá hefur hópurinn þroskast og dafnað og 
telja virkir félagar nú um hálft hundrað á aldrinum 
19 til 83 ára. Mikið líf er í kórnum um þessar mund-
ir og hefur hann sungið við ýmis tækifæri undanfar-
in misseri.

Æfingar hjá Brokkkórnum standa jafnan yfir 
frá því að farfuglarnir yfirgefa landið á haustin og 
þar til þeir koma aftur á vorin. Nú er vetrarstarfið 
hafið og að sögn Dagnýjar Bjarnadóttur, ritara kórs-
ins, eru áhugasamir söngmenn í hópi hestamanna á 
höfuðborgarsvæðinu velkomnir í hópinn.

Þess má geta að fyrir utan að syngja saman gera 
kórfélagar sér ýmislegt annað til skemmtunar. 

Á hverju ári er til dæmis farið í sameiginlegan 
reiðtúr, síðastliðið vor á Löngufjörur. En aðalatriðið 

er, eins og félagar Brokkkórsins segja, að „söngur-
inn léttir lundina og nærir sálina“.

Allar upplýsingar um Brokkkórinn má finna á 
bloggsíðunni www.123.is/brokk

Léttir lundina og nærir sálina

Brokkkórinn kemur fram við nokkur tækifæri á hverju ári.

Sigrún 
Ögmundsdóttir 
var sjálfboða-
liði á HM 2007 í 
Hollandi.
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FRÉTTAMIÐLAR:
www.eidfaxi.is
www.hestafrettir.is
www.847.is
www.horse.is
STOFNANIR:
www.lhhestar.is
www.holar.is
www.worldfengur.is
www.tamningamenn.is
www.fhb.is
HROSSABÚ SÝNISHORN:
www.icelandic-horses.is/
www.vorsabae2.com/
www.vatnsleysa.com/
www.torfunes.is
http://frontpage.simnet.is/inga.
toni/

Hestamenn á netinu

Hestamannafélagið Máni í Kefla-
vík hlaut æskulýðsbikar LH 
fyrir árið 2007. Er þetta í annað 
sinn sem félagið hlýtur bikarinn, 
fyrra skiptið var árið 2001.

Mikið og öflugt æskulýðsstarf 
hefur verið í Mána síðastliðin tvö 
ár og að sögn Guðbergs Reynis-
sonar, formanns félagsins, hefur 
það skilað sér í aukinni þátttöku 
og betri árangri.

„Við settum á laggirnar sér-
stakt vetrarmót fyrir börn og 
unglinga, sem hefur vakið mikla 
lukku. Við erum einnig viss um 
að nýja reiðhöllin mun verða 
önnur vítamínsprauta, en hún 
verður væntanlega tekin í notk-
un í febrúar á næsta ári,“ segir 
Guðbergur.

Máni fær 
æskulýðsbikar
LH

Guðbergur Reynisson hampar æsku-
lýðsbikar LH. MYND/JENS EINARSSON

Lynghálsi 3 Sími: 5401125
Lónsbakka, Akureyri       Sími: 5401150
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Þjónusta sveitarfélagsins Árborg
Sveitarfélagið Árborg mun sjá um alla almenna þjónustu við Byggðarhorn á sama hátt og aðra
skipulagða byggð í sveitarfélaginu. Þar á meðal er skólaakstur, sorphirða, vatsnveita, hitaveita,
viðhald vega, snjómokstur, tæming rotþróa ásamt annarri þjónustu og gæslu samkvæmt samþykkt-
um sveitarfélagsins. Á Selfossi eru bæði grunnskólar og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Þar er einnig
heilbrigðisþjónusta. Sjá nánar undir www.arborg.is Vatnsveita Árborgar hefur umsjón með
hönnun, lagningu og rekstri vatnsveitu á svæðinu. Selfossveitur annast hönnun, lagningu og rekst-
ur hitaveitu að Byggðarhorni.

FASTEIGNASÖLURNAR
VEITA ALLAR UPPLÝSINGAR

A
A

BYGGÐARHORN

F= 6.4ha

F= 7.4ha

F= 7.7ha

F= 7.5ha

F= 7.7ha

F= 7.2ha

F= 7.5ha

F= 7.9ha

F= 6.9ha
F= 6.7ha

F= 7.3ha

F= 7.2ha

F= 7.3ha

F= 1.9ha

F= 1.8ha

F= 3.6ha

F= 3.8ha
F= 4.0ha

F= 3.4haF= 3.6ha

F= 3.9ha

F= 3.9ha

F= 7.9ha

F= 3.6ha

F= 3.1ha

F= 10.9ha

Arkitektastofan ARKITEÓ hefur unnið hugmynda-
vinnu í samstarfi við Byggðarhorn.
Niðurstaða þeirrar vinnu er framandi og glæsileg í senn. Nánari upp-
lýsingar, vinsamlegast hafið samband við ARKITEO www.arkiteo.is
og netfang arkiteo@arkiteo.is eða söluaðila Byggðarhorns.is

Atvinnusvæði höfuðborgarsvæðissins hefur á 
síðustu árum teygt út anga sína og á síðastliðnum

árum hefur suðurlandið verið fjölsótt 
sem byggðarlag.



Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Skeifunni 5
Sími: 568 2025

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

Líttu inn á www.pitstop.is ~ Tilboð ~ Upplýsingar ~ Dekk ~ Felgur ~ Fróðleikur ~ Og fleira

Við notum Shell Helix smurolíurVörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

MICHELIN FÓLKSBÍLA- OG JEPPADEKK

Michelin-dekkin
færð þú
á betra 
verði
hjá
okkur!

Opnar

22. nóvember!

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta

Góð dekk á 
frábæru verði
Heilsársmunstur sem gefur 
gott grip. Hentar undir allar 
gerðir fólksbíla og smájeppa.

TILBOÐ – VERÐDÆMI:
155/70 R13 aðeins kr. 4.990
175/65 R14 aðeins kr. 5.990
205/70 R15 aðeins kr. 8.700
Þú færð varla jafngóð 
ný dekk á betra verði!
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GOÐASALIR, KÓPAVOGI
Glæsilegt og vandað parhús á tveimur
hæðum ásamt innbyggðurm bílskúr alls
ca. 250 fm. Sérsmíðaðar innréttingar,
parket og náttúrusteinn á gólfi. Frábært
útsýni.

NJÁLSGATA, REYKJAVÍK
Mjög falleg algjörlega endurnýjuð 75
fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
sérinngangi. Góðar svalir sem snúa inn
í garðinn. Toppeign. 
Verð kr. 22,5 millj.

STEKKJARHVAMMUR, HF.
Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús
á tveimur hæðum ásamt risi og bílskúr
alls 186,5 fm. Vandaðar innréttingar, fjög-
ur svefnherbergi, stór stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott hús. 
Verð kr. 39,5 millj.

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is

BÓLSTAÐARHLÍÐ, R.VÍK
Góð 4 herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bíl-
skúr á þessum rólega stað. Þrjú svefn-
herbergi. Björt og rúmgóð stofa/borð-
stofa. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Verð kr. 30,9 millj.

LANGAMÝRI 8-14, ÁRBORG
Sökklar auk steyptrar platna með
tilheyrandui lögnum undir 8 raðhús á
1.566 fm. eignarlóð Samþykktar
teikningar fylgja. Stærð hvers húss er
áætlað 160 fm. á tveimur hæðum.
Möguleiki á fjármögnun að stærstum
hluta.
Verð kr. 11 millj. á hvert hús eða
samtals kr. 88 millj.

ENGJASEL, REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli. Húsið ný viðgert
og málað, nýlegt þak. Frábær staðsetn-
ing og stutt í alla þjónustu. 
Verð kr. 21,9 millj.

DAGGARVELLIR,
HAFNARFJÖRÐUR
Falleg 4 herbergja íbúð á jarðhæð í fal-
legu litlu fjölbýli. Sér inngangur og sér
garður með 38 fm timburverönd. Góð
leikaðstaða er fyrir börn við húsið. 
Verð kr. 29,9 millj.

KEILUFELL, REYKJAVÍK
Gott tveggja hæða eimbúlishúraug
skérbyggðs bílskúrs/bílskýlis, samtals
176 fm.  Fimm svefnherbergi. Eldhús
hefur verið endurn+yjað. Húsið stendur á
hornlóða á afar rólegurm stað. Fallegur
garður. 
Verð kr. 40,9 millj.
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BJALLAVAÐ – NORÐLINGAHOLTI

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Glæsileg 95,8 fm 3ja herb fullbúin endaíbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er til af-
hendingar strax. Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Þvottahús inní íbúð. 
Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og glæsilegu útsýni. 
Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir. 

Sölumenn á Eignamiðlun sýna. Bókið tíma sími 588 9090.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

4ra-5 herbergja glæsileg íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin  skiptist m.a. í rúmgott hol, stofu, eldhús, baðherbergi og 3
svefnherbergi. Íbúðin er sjálf 113 fm með geymslunni sem er 7,4
fm en henni fylgir einnig 24,5 fm sérherbergi í kjallara. Mjög góð
lóð fyrir framan húsið sem er með leiktækjum o.fl. Blokkin hefur
verið klædd með Steni. Verð 27,5 millj.

ENGJASEL - GLÆSILEG - LAUS 1. DES.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin
er mikið uppgerð á flottan hátt og skiptist í hol, eldhús, tvö
svefnherbergi og tvær stofur.  Parket á öllum gólfum nema
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Verð 29,9 millj.

Upplýsingar veitir Gunnar Helgi í síma 824 9097
eða Magnea í síma 861 8511.

RÁNARGATA - GLÆSILEG, HÁTT TIL LOFTS





47.993 fleiri lesa Fréttablaðið
Rúmlega 56.000 fleiri lesa Fréttablaðið en 24 stundir

Fréttablaðið er langmest lesna dagblað landsins, það eina sem kemur út alla daga vikunnar. Þar má finna skýrar og grein-
argóðar fréttir og kjarnyrta þjóðfélagsumræðu. Fjölbreytt og spennandi sérblöð fylgja á hverjum degi, um menningu, 
viðskipti, íþróttir og dægurmál. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.

Allt sem þú þarft...

...alla daga

24 stundir
90.760 manns

Morgunblaðið
98.960 manns

Fréttablaðið
146.953 manns

Miðað við meðallestur á tölublað, þriðjudag til laugardags, 12–80 ára fyrir allt landið.



[Hlutabréf]

Elín Þórðardóttir hefur verið ráðin 
forstjóri Opinna kerfa Group hf.
Hún tekur við starfinu af Gylfa 
Árnasyni. Ráðningin gildir frá 
fyrsta þessa mánaðar.

Í tilkynningu félagsins kemur 
fram að Elín muni jafnframt gegna 
störfum stjórnarformanns í dótt-
urfélögum Opinna kerfa Group, 
hjá Kerfi AB í Svíþjóð og Kerfi AS 
í Danmörku. Fyrir situr Elín í 
stjórn ýmissa fyrirtækja,  svo sem 
Landic property og Nikita. Hún er 
rekstrarhagfræðingur að mennt 
frá háskólanum í Álaborg í Dan-
mörku og lauk Cand Merc frá sama 
skóla. Elín er gift Alberti Jónssyni 
og eiga þau tvö börn. 

Nýr forstjóri 
ráðinn til OKG

Samkeppnisyfirvöld í Tékklandi 
hafa samþykkt án fyrirvara kaup 
Icelandair Group á tékkneska 
flugfélaginu Travel Service. Í til-
kynningu Icelandair til Kauphall-
ar Íslands kemur fram að ákvörð-
unin hafi tekið gildi fimmta þessa 
mánaðar. 

Travel Service er stærsta einka-
rekna flugfélag Tékklands og 
eignast Icelandair 80 prósent í 
félaginu. Auk eigin flugstarfsemi 
á Travel Service og rekur lág-
gjaldaflugfélagið Smart Wings. 
Icelandair Group birtir árshluta-
uppgjör eftir þriðja ársfjórðung 
eftir lokun markaða í dag. 

Kaup Icelandair 
fá græna ljósið

Verðbólga mælist 5,2 prósent miðað 
við síðustu tólf mánuði. Samkvæmt 
mælingu Hagstofunnar hækkaði vísi-
tala neysluverðs um 0,65 prósent milli 
október og nóvember. Sé húsnæðislið-
urinn tekinn út nemur verðbólgan und-
anfarið ár hins vegar 1,9 prósentum.

Verðbólga er heldur meiri en grein-
ingardeildir banka höfðu gert ráð fyrir 
og segir í sérefni greiningardeildar 
Kaupþings að líkur hafi heldur aukist á 
að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti 
enn frekar á aukavaxtaákvörðunar-
degi 20. desember næstkomandi. 

Aukin verðbólga er að mestu rakin 
til hækkunar á verði íbúðarhúsnæðis 
og á verði eldsneytis. Litið fram hjá 
skattalækkun fyrr á árinu nemur árs-

verðbólga 7,0 prósentum samkvæmt 
fastskattavísitölu. „Við eigum von á að 
ársverðbólgan aukist enn frekar í 
desember og muni vera yfir 5 prósent-

um á fyrstu mánuðum næsta árs,“ 
segir í umfjöllun greiningardeildar 
Glitnis.  

Fram kemur að húsnæðisverð hafi 
hækkað um 1,5 prósent milli mánaða, 
þar af íbúðarhúsnæði á landsbyggðinni 
mest um 2,53 prósent og eignir í fjöl-
býli á höfuðborgarsvæðinu 1,37 pró-
sent. Greiningardeild Glitnis telur að 
hækkun vaxta húsnæðislána komi til 
með að ná að slá á húsnæðismarkaðinn. 
„Sú vaxtahækkun á íbúðarhúsnæðis-
lánum sem þegar hefur komið til er á 
lánum viðskiptabankanna en vextir á 
erlendum lánum hafa einnig hækkað 
töluvert vegna aukins áhættuálags 
vaxta á heimsvísu og erfiðleika á 
erlendum fjármálamörkuðum.“

Verðbólga mælist nú 5,2 prósent
Þyngst vegur hækkun á íbúðarhúsnæði og eldsneyti. Auknar líkur eru á stýrivaxtahækkun.

15%
vaxtaauki!
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is

KOMIN Í VERSLANIR



„Lítil þjóð kemur ekki í 
framkvæmd stórum verkum 

nema hún sé frjáls.“

Þýsku skipi sökkt við Patreksfjörð

Nýlega leit dagsins ljós fyrsta bók 
Þorsteins Bergmanns Einarsson-
ar, verkfræðings og framhaldsskóla-
kennara á Selfossi. Bókin ber heitið 
„Morðið á Laugalæk“ og fjallar um 
eitt af umsvifameiri og dularfyllri 
morðmálum Íslands.

„Rithöfundurinn í mér hefur hing-
að til verið fremur fyrirferðarlítill en 
einstaka sinnum hvarflar að manni að 
gera eitthvað og úr varð að ég skrif-
aði þessa bók,“ segir Þorsteinn hóg-
vær. Bókin fjallar um morðið á Gunn-
ari Sigurði Tryggvasyni leigubílstjóra 
sem myrtur var 18. janúar árið 1968. 
Í bókinni er sérstaklega varpað ljósi 
á rannsókn málsins og gefið til kynna 
að strax í upphafi hafi afdrifarík mis-
tök verið gerð sem urðu þess valdandi 
að dýrmætur tími tapaðist. Þýðingar-
miklum vísbendingum var ekki fylgt 
eftir og vitni voru ekki yfirheyrð um 
mikilvæg atriði.

„Á þeim tíma sem morðið var fram-
ið var ég ungur maður og vann á Al-
þýðublaðinu og man ég vel eftir þessu 
máli sem var mjög dramatískt. Morð-
ið var framið á Laugalæk í Laugar-
nesi og var þetta mjög einkennilegt 

morð. Það var framið snemma um 
morgun og var Gunnar skotinn í höf-
uðið af stuttu færi. Síðan missti ég af 
öllum eftirleiknum þar sem ég flutti 
út og bjó erlendis í tíu ár þar sem ég 
var í námi. Svo liðu árin og ég var allt-
af að hugsa um þetta mál öðru hvoru 
og settist svo niður og byrjaði að 
skoða það,“ útskýrir Þorsteinn sem 
þótti málið ætíð skrítið og óhugnan-
legt og langaði að vita meira. „Fyrir 
það fyrsta var maður handtekinn ári 
seinna af því að það fannst skamm-
byssa í bílnum hans sem var morð-
vopnið. Honum var haldið í einangrun 
og yfirheyrður mánuðum saman án 
þess að nokkur sönnunargögn væru 
fyrir hendi og að lokum sýknuðu 
dómstólar hinn ákærða. Þetta þótti 
mér mjög athyglisvert og byrjaði ég 
á að skoða rannsóknina sem er minn 
flötur á málinu,“ segir Þorsteinn sem 
skrifar um tæknilegar útfærslur enda 
hefur hann sem verkfræðingur einna 
mestan áhuga á rannsóknarvinnu lög-
reglu.

„Ég reyni að skýra hvað kom fyrir 
í rannsókninni og greinilegt er að lög-
reglunni verður á í messunni í byrjun. 

Síðan fer ég yfir í að velta fyrir mér 
af hverju kerfið gekk svona hart fram 
gegn þessum manni. Þegar maður fer 
síðan að skoða gögn málsins kemur í 
ljós af hverju það er. Ég rek sem sagt 
atburðarás rannsóknarinnar og velti 
gögnum fyrir mér og tengi saman 
það sem ég finn,“ segir Þorsteinn sem 
sótti heimildir meðal annars í gamlar 
blaðagreinar, dómsskjöl og samtöl við 
lögreglumenn. 

„Gunnar Sigurður var góður dreng-
ur og vel liðinn. Það sem alltaf trufl-
aði mig var að það gengu sögur um 
Gunnar eftir morðið. Þær snerust um 
að hann hefði stundað einhverja okur-
lánastarfsemi og morðið hefði tengst 
því. En sú var ekki raunin og sýndu 
lögreglurannsóknir fram á það,“ segir 
Þorsteinn einlægur.

Þorsteinn byrjaði að skrifa bókina 
í fyrra og gekk vinnan við hana því 
vel fyrir sig. Ýmislegt nýtt í málinu 
er gert opinbert og rannsóknin skoð-
uð ofan í kjölinn. Morðinginn er þó 
ófundinn og er morðið því enn sveip-
að dulúð þó að Þorsteinn varpi ljósi á 
áður óþekkt atriði.

Þjóðlegar draugasögur 
verða sagðar á 
Baðstofukvöldi í Gamla 
bænum í Laufási 
fimmtudagskvöldið 15. 
nóvember klukkan 20.00. 
Minjasafn Akureyrar 
stendur fyrir uppákomunni 
þar sem fólk leggur við 
hlustir sitjandi í rúmum 
við dauft ljós eftir að hafa 
gengið löng göng milli 
baðstofu og útidyra. 

Draugasögur voru oft og 
tíðum sagðar í baðstofum 
þegar fólkið safnaðist 
saman að kvöldi eftir verk 
dagsins.

Á fimmtudagskvöld-
ið mun Þór Sigurðsson, 
bassi og safnvörður Minja-
safnsins á Akureyri, segja 
draugasögur sem gerðust 

innan torfbæja þar sem 
gjarnan mátti finna löng 
göng og rangala, en þar gat 
ýmislegt leynst í hverju 
skúmaskoti. 

Takmarkað sætarými er 
í baðstofunni og er fólk því 
hvatt til þess að panta sér 
sæti í síma 463-3104.

Aðgangseyrir er 500 
krónur. 

Draugasögur á 
baðstofukvöldi

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma, langamma og systir,

Ólafía (Lóa) Jónsdóttir,
frá Þverhamri, Breiðdal,

lést laugardaginn 10. nóvember á hjartadeild
Landspítalans. Jarðarför auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hermann Guðmundsson.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Reynis Ástvaldar
Jakobssonar,
Maríubakka 32,  Reykjavík.

Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar Karítas.

Valgerður Guðmundsdóttir
Ómar Reynisson Aðalheiður Björgvinsdóttir
Ásta Kristín Reynisdóttir Tómas Sveinsson
Hafþór Reynisson
Guðmundur Haukur Reynisson Kolbrún Franzdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

99 ára afmæli
Hjartans þakkir til allra sem glöddust
með mér á 99 ára afmælisdegi mínum 

5. nóvember 2007.
Guð blessi ykkur öll.

Sigríður
Gísladóttir,

Hornbrekku,  Ólafsfirði.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Gunnar Páll Ívarsson,
Norðurfelli 7,

lést laugardaginn 10. nóvember. Útförin verður auglýst
síðar.

Jónína Ragnarsdóttir
Andrea Margrét Gunnarsdóttir
Katrín Sylvía Gunnarsdóttir           Gunnþór Jónsson
Gunnar Páll Torfason
Heimir Páll Ragnarsson.

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

Klara Sigurgeirsdóttir,
Kríuási 47, Hafnarfirði,

lést á Borgarspítalanum miðvikudaginn 7. nóvember 
síðastliðinn. Útförin fer fram frá Víðistaðakirkju mið-
vikudaginn 14. nóvember kl. 11.00.

Sigurður L. Jónsson
Guðrún Karlsdóttir
Sigurgeir Sigurðsson                    Nana Mardiana
Fanney Sigurðardóttir                  Ágúst Þórðarson
Guðrún Halla Sigurðardóttir     Zophanías Eggertsson
barnabörn.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Margir muna eflaust 
eftir kontalgín-fíklun-
um Jóa og Guggu sem 
birtust áhorfendum 
Stöðvar 2 í Kompási. 

Svo föst voru þau í viðj-
um fíknarinnar að líf 
þeirra helgaðist af 
því hvenær og hvern-

ig væri hægt að nálgast næsta 
skammt. Þjóðin fylgdist með lífi 
þessa ógæfufólks og saup hveljur, 
hugsaði með sjálfri sér að svona 
vildi hún aldrei verða. En stundum 
taka örlögin svo kröftuglega í 
taumana að fólk hrasar á grýttri 
lífsleiðinni. Og áður en það veit af 
er líf þeirra háð vítamínum skratt-
ans. Jóa og Guggu tókst sem betur 
fer að finna tilganginn í lífi sínu 

með hjálp Guðs og hins heilaga 
orðs en Kleppur er víða eins og 
Rögnvaldur tannlæknir komst að 
orði. 

Að undanförnu hefur nefnilega 
sprottið upp ný kynslóð fíkla sem 
þarf þó ekki að húka í illa lyktandi 
húsnæði heldur keyrir um á svört-
um glæsibifreiðum og þyrstir í allt 
sem er nýtt og dýrt. Eiginlega góð-
æris-Gugga og góðæris-Jói. Þau 
liggja andvaka yfir nýjum flat-
skjám nágrannans eða pallbílnum 
sem kemst upp í þrjú hundruð. Og 
þau una sér varla hvíldar fyrr en 
ámóta stórt farartæki er komið í 
hlaðið og helst breiðtjald yfir allan 
mjólkurhvíta vegginn með full-
komnu dolby digital-hljóðkerfi. 

En þetta er ekkert nýtt fyrir-

bæri á Íslandi þótt bankarnir finni 
auðvitað greinileg merki þess að 
vandamálið fari ört vaxandi. Yfir-
dráttarvextirnir tala sínu máli.  
Bítlavinafélagið söng um manninn 
sem lá á sólarbekk þrisvar í viku, 
fór í Hollywood um helgar og var 
með mynd af bílnum í vasanum. 
Þá þótti auðvitað nokkuð fínt að 
eiga hvítan sportbíl en í dag geta 
allir átt einn slíkan með aðstoð 
Lýsingar og SP-fjármögnunar. Og 
varla fer nokkur maður í ljós á 
tímum útfjólublárra geisla heldur 
lætur miklu frekar sprauta sig 
kúkabrúnan. Hvað skemmtistað-
inn varðar þá lætur hvorki góðær-
is-Jói né góðæris-Gugga sjá sig á 
stað þar sem ekki eru kristalkúlur 
í loftinu.



Mannfræðifélag Íslands stendur í 
vetur fyrir fyrirlestraröðinni 
Frásögn – Túlkun – Tengsl. Næsti 
fyrirlestur fer fram í kvöld kl. 20 á 
efri hæð kaffihússins Kaffi Sólon, 
Bankastræti 7a.

Yfirskrift fyrirlestrarins er 
„Þau minna á fjallavötnin fagurblá 
– Um dægurlagatexta og samfélag 
á seinni hluta tuttugustu aldar.“ 
Þær Kristín Einarsdóttir 
þjóðfræðingur og Ragnheiður 
Eiríksdóttir tónlistarmaður fjalla 
þar um áhrif dægurlagatexta frá 
ýmsum sjónarhornum.

Dægurlög og textar sem þjóðin 
gerir að sínum og syngur á böllum, 
í rútuferðum, í útilegum og 
fjallaskálum, eru í raun hinn rétti 
skáldskapur þjóðarinnar. Það er 
fólkið í landinu sem ákveður hvað 
fellur þjóðarsálinni í geð, hitt 

hverfur; jarðvegurinn hafnar því 
og það nær ekki að skjóta niður 
rótum. Vinsældir dægurlaga og 
dægurlagatexta gefa þannig til 
kynna að þessi verk eigi erindi í 
sinn samtíma.

Í fyrirlestrinum er leitast við að 
skilja hvaða samfélag það er sem 
birtist í vinsælum dægurlaga-
textum. Hverjar eru hetjurnar, 
hver er staða konunnar, hverjar 
eru vonir og þrár þeirra sem 
sungið er um eða sungið er til?

Kristín Einarsdóttir er með 
meistarapróf í þjóðfræði frá HÍ og 
starfar hún nú sem stundakennari 
við þá stofnun. Ragnheiður 
Eiríksdóttir er landsþekktur 
tónlistarmaður og er líkast til 
betur þekkt sem Heiða Eiríks. 

Fyrirlesturinn er öllum opinn.

Dægurlagatextar 
og þjóðarsálin

Píanóleikarinn Guðrún 
Dalía Salómónsdóttir og 
barítónsöngvarinn Jón 
Svavar Jósefsson halda tón-
leika í Salnum í Kópavogi í 
kvöld. Þau hafa bæði vakið 
athygli fyrir tónlistarflutn-
ing sinn undanfarin misseri 
og því er þetta kærkomið 
tækifæri til að sjá þau koma 
fram saman. 

Á tónleikunum munu þau flytja 
sönglög sem tengjast draugum, 
hestum og vitfirringu, en einnig 
verða fluttar nokkrar vel valdar 
óperuaríur. „Þetta lagaval er til-
komið vegna þess að ég hef áður 
haldið tónleika þar sem ég syng 
hesta- og draugalög. Í fyrra hélt 
ég tvenna tónleika sem kölluðust 
Draughestar og heppnuðust þeir 
mjög vel, þannig að efnisskrá 
kvöldsins er í beinu framhaldi af 
þeim. Ég vinn stundum við járn-
ingar og því hef ég nokkurn áhuga 
á lögum sem tengjast hesta-
mennsku. Svo þykir mér gaman 
að syngja draugalög og vitfirr-
ingarlög, ekki síst þar sem þetta 
er tónlist sem heyrist ekki sér-
lega oft á söngtónleikum. En við 
flytjum líka nokkur lög sem allir 
kannast við, þannig að lagavalið 
er hæfilega fjölbreytt,“ segir Jón 
þegar hann er spurður út í efnis-
skrá tónleikanna. 

Jón Svavar og Guðrún Dalía 
kynntust þegar þau hlutu bæði 
styrk úr menningarsjóði Glitnis 
fyrr á árinu. Við það tækifæri 
stakk Jón upp á því við Guðrúnu 
að þau hæfu samstarf. „Við þekkt-
umst ekkert fyrir enda höfum við 
bæði verið við nám hvort í sínu 
landinu í nokkurn tíma, en ég 
vissi samt af Guðrúnu. Hún tók 
vel í það að við færum að vinna 
saman og samstarfið hefur geng-

ið vonum framar. Við höfum svip-
aðan tónlistarsmekk og höfum 
lært vel hvort á annað og stefnum 
að því að halda samstarfinu áfram 
þar sem það gengur svo vel. Á 
tónleikunum í kvöld mæðir meira 
á mér en Guðrúnu, en okkur lang-
ar til að þróa dagskrá í framtíð-
inni þar sem við fáum bæði að 
njóta okkar,“ segir Jón.

Ungt tónlistarfólk getur átt erf-
itt með að koma sér á framfæri 

en Jón er á því að fólk þurfi að 
skapa sér sín eigin tækifæri. 
„Tónleikarnir í kvöld eru að öllu 
leyti mitt eigið hugarfóstur og 
hef ég séð um skipulagningu 
þeirra og framkvæmd nokkurn 
veginn frá a til ö, enda lít ég svo á 
að fólk verði að taka málin í sínar 
eigin hendur ef það vill vekja á 
sér athygli.“  

Tónleikarnir hefjast kl. 20 og er 
miðaverð 2.000 kr.

Allir velkomnir!

Tónleikadagskrá
í tilefni 20 ára afmælis Nýrrar dögunar
í Neskirkju
15. nóvember 2007 kl. 20.00

Fram koma:
Guðrún Ásmundsdóttir leikkona
Kór Neskirkju í Reykjavík,
stjórnandi  Steingrímur Þórhallsson organisti
Sólveig Unnur Ragnarsdóttir sópran
Pamela  De Sensi þverflautuleikari
Stefán Helgi Stefánsson tenór
Davíð Ólafsson bassi
Erna Blöndal söngkona
Örn Arnarson tónlistarmaður
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MR. WOODCOCK kl. 6 - 8 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 6
BALLS OF FURY kl. 8 - 10
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LIONS FOR LAMBS    kl.6 - 8 - 10
THIS IS ENGLAND  kl.6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl. 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.5.30 - 10.40
GOOD LUCK CHUCK kl.5.40

LIONS FOR LAMBS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
LIONS FOR LAMBS LÚXUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
BALLS OF FURY  kl. 4 - 6 - 8 - 10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 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. 4 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

MR. WOODCOCK kl. 6 - 8 - 10
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE           kl. 5.30 - 8 - 10.30
EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 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. 6, 8 og 10 L
ROGUE ASSASSIN kl. 8 og 10.10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 6 - 600 kr. L
EASTERN PROMISES kl. 5.50, 8 og 10.10 16
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HÖRKU HASAR

Leikstjórinn Ragnar Braga-
son sló að öllum líkindum 
met á Hilton-hótelinu á 
sunnudagskvöld þegar hann 
fór fimm sinnum upp á svið 
til að taka við verðlauna-
styttu. 

„Þetta var mjög skemmtilegt kvöld 
og maður sveif þarna um á skýi. Ég 
var reyndar kominn með hálfgerð-
an móral undir lokin og hélt að 
áhorfendur heima í stofu væru 
kannski farnir að hugsa með sjálf-
um sér hvort íslensk kvikmynda-
gerð gæti verið svona fámenn,“ 
segir Ragnar Bragason sem var að 
jafna sig eftir kvöldið og þeirri 
miklu sigurhátíð sem slegið var 
upp á Hilton-hótelinu á sunnudags-
kvöldinu. „Þetta var óvænt, alla-
vega hvað Foreldra varðar, því 
Veðramót fékk náttúrulega margar 
tilnefningar,“ segir Ragnar en 
bætir því við að hann hafi verið 
nokkuð bjartsýnn fyrir hönd 
Næturvaktarinnar, sem fékk tvær 
Eddur; leikið sjónvarpsefni ársins 
og vinsælasti sjónvarpsþáttur árs-
ins. Ragnar segist alltaf hafa vitað 
að hann væri með gott efni í 
höndunum þar sem Næturvaktin 
var, þar hafi hann verið með þrjá 
frábæra leikara og bendir á að 
þegar farið sé að tala um Jörund 
Ragnarsson sem kynþokkafyllsta 
karlmann landsins á barnaland.is 
ætti öllum að vera það ljóst að þeir 
voru að gera eitthvað rétt. 
Foreldrar stóðu hins vegar uppi 
sem sigurvegarar kvöldsins, sex 
Eddur, þar á meðal besta myndin 
og besti leikstjórinn. Í fyrra fékk 
fyrri hluti tvíleiksins, Börn, átta 
tilnefningar en fór aðeins heim 
með eina styttu, fyrir handrit árs-
ins, og Ragnar segir að einhverjir 
hafi kallað þetta „poetic justice“. 
„Fólk var svekkt eftir hátíðina í 
fyrra og því verður ekki neitað að 
kvöldið var góður lokapunktur á 
löngu og ströngu ferli,“ segir Ragn-
ar sem hafði fyrirfram reiknað 
með því að Veðramót myndi fara 
með sigur af hólmi. „Að hún skyldi 
fá ein verðlaun kom mér mjög á 
óvart og hún hefði alveg átt það 
skilið að fá fleiri. Og ég geri ráð 
fyrir því að það hafi verið mjótt á 
mununum í kosningunni,“ segir 
Ragnar.

Ragnar leikstýrir sem kunnugt 

er Skaupinu en það verður með 
eilítið öðruvísi brag að þessu sinni 
og gengur undir heitinu „Innflytj-
endaskaupið“. Ragnar nýtur þar 
hæfileika Jóns Gnarr og Jörundar 
úr Næturvaktinni en segir að 
útlendingar eigi eftir að spila 
stærstu rulluna. „Þarna er tíu 
manna útlenskur hópur sem á eftir 
að koma mikið við sögu,“ segir 
Ragnar en meðal annarra sem taka 
þátt í því eru Þorsteinn Guðmunds-
son, Magnús Ólafsson og hjóna-
kornin Benedikt Erlingsson og 
Charlotte Bøving. Ragnar er búinn 
með stærstu tökurnar en nokkrir 
tökudagar verða í desember þar 
sem stóra REI-málið kemur við 
sögu og borgarstjóraskiptin.

Fram undan hjá leikstjóranum 
er síðan framhaldið af Næturvakt-
inni sem gengur alla jafna undir 
nafninu Dagvaktin en Ragnar seg-
ist geta lofað því að þriðja þátta-
röðin verði ekki gerð. „Nei, Dag-
vaktin verður lokapunkturinn,“ 
segir Ragnar en næsta verkefnið á 
hvíta tjaldinu er samstarfsverk-
efni hans, ZikZak og danska fyrir-
tækisins Alphaville Picters. „Við 
erum í startholunum með þá mynd, 
hún er að fara í fjármögnun á næst-
unni og hún ætti að fara í tökur 
síðla næsta árs eða snemma á árinu 
2009,“ segir Ragnar en myndin er 
ævintýrasaga og fjallar um dreng 
sem fæðist með ofurheyrn. 

Zach Condon heitir rétt rúmlega 
tvítugur piltur frá Sante Fe í Nýju 
Mexíkó. Í fyrra gaf hann út feikilega 
sterkan frumburð, Gulag Orkestar, 
undir nafninu Beirut. Var platan 
undir miklum áhrifum frá evrópskri 
þjóðlagatónlist, sérstaklega frá 
Balkanskaganum, en Condon hafði 
heillast af Evrópu á ferðalagi sínu 
um álfuna. Á þessu ári hafa síðan 
komið út þrjár stuttskífur og síðan 
þessi plata hér. Ekki furða þótt 
aumingja drengurinn hafi lagst inn á 
sjúkrahús vegna ofþreytu á 
tímabili.

Á The Flying Club Cup heldur 
Condon áfram á sömu braut. Condon 
flytur okkur unaðsfagrar sögur með 
sinni brothættu rödd sem virðist full 
af óendanlegri reynslu og baráttu 
þrátt fyrir ungan aldur. Balknesku 
áhrifin eru enn fyrirferðarmikil en 
áhrifin hafa færst örlítið vestar og 
maður finnur óneitanlega fyrir 
Frakklandi fyrri tíma. Hvert og eitt 
lagaheiti á til dæmis að endurspegla 
mismunandi franska borg. Nantes er 

líklegast skýrasta dæmið og einnig 
eitt af betri lögum plötunnar. Sjálf 
platan er líka nefnd eftir loftbelgja-
hátíð sem fór fram í París í byrjun 
tuttugustu aldar.  Nostalgían er sem 
sagt enn í fararbroddi og ekki 
minnkar hún þegar maður les 
textann inni í sjálfu plötuumslaginu.

Enn á ég samt eftir að minnast á 
þátt Owens Pallett, oft þekktur 
sem Final Fantasy. Pallett útsetur 
alla strengi plötunnar en hann 
hefur áður gert garðinn frægan á 
því sviði með Arcade Fire. Pallett 
lætur ekki þar við sitja heldur 
syngur hann einnig í laginu 
Cliquot, frábært lag þar sem rödd 
Palletts nýtist til hins ítrasta.

The Flying Club Cup er betri en 
forverinn. Condon og tónlist hans 
eru komin með meira kjöt á beinin, 
orðin safaríkari og meyrari. Plata 
sem á væntanlega eftir að vekja 
hjá manni sjálfum ýmis 
nostalgíuköst þegar fram líða 
stundir.

Nostalgían heldur áfram



Miðar á tónleika Frostrósa í Laug-
ardalshöllinni 15. desember næst-
komandi seldust upp í lokaðri for-
sölu og komust því aldrei í almenna 
sölu. Til að koma til móts við eftir-
spurn verður efnt til aukatónleika 
í höllinni sunnudaginn 16. desem-
ber klukkan 20. 

Á tónleikunum, sem bera yfir-
skriftina Dívurnar og tenórarnir, 
koma margir helstu söngvarar 
landsins fram. Þar leiða saman 
hesta sína þær Margrét Eir, Hera 
Björk, Heiða Ólafs og Regína Ósk 
ásamt tenórunum Jóhanni Frið-
geiri, Kolbeini Ketils og Gunnari 
Guðbjörns. Fram koma einnig 30 
manna stórhljómsveit, Karlakór-
inn Fóstbræður, Skólakór Kárs-
ness, Íslenski gospelkórinn og 
fleiri góðir gestir. 

Í tilefni af fimm ára afmæli 
Frostrósa leggja söngkonurnar 
upp í tónleikaferð um landið dag-
ana 5.-8. desember, með viðkomu í 

Stykkishólmi, á Akureyri, Ísafirði 
og Egilsstöðum. 

Miðasala á aukatónleikana og 
tónleikana á landsbyggðinni hófst 
í gær á midi.is. Um helmingur 
miða á aukatónleikana var seldur 
á hádegi, og því fer hver að verða 
síðastur að næla sér í miða. 

Miðarnir rjúka út

Donda West, móðir rapparans 
Kanye, lést á sjúkrahúsi í Los Ang-
eles aðfaranótt sunnudags, 58 ára 
gömul. Hún veiktist eftir að hafa 
gengist undir lýtaaðgerð.

Mæðginin voru afar náin og 
mætti Donda oft með syni sínum í 
veislur og á verðlaunaafhending-
ar. Söng Kanye um móður sína í 
laginu Hey Mama á plötu sinni 
Late Registration sem kom út 
2005.

Donda ól Kanye upp ein eftir 
að faðir hans stakk af þegar hann 

var þriggja ára. Hún var fyrrver-
andi yfirmaður enskudeildar 
háskólans í Chicago en hætti árið 
2004 til að aðstoða son sinn við 
sólóferil hans. Í maí síðastliðnum 
gaf Donda út bókina Raising 
Kanye: Life Lessons from the 
Mother of a Hip-Hop Star þar 
sem hún fjallaði um samband sitt 
við soninn. Hún var einnig for-
maður Kanye West-stofnunarinn-
ar sem hefur barist gegn ólæsi 
og því að fólk hætti snemma í 
skóla.

Móðir Kanye látin

Barnaheill stóðu fyrir árlegum 
fjáröflunarkvöldverði sínum, 
Hátíð trjánna – list í þágu barna, á 
Hilton Reykjavík Nordica á föstu-
dag. Boðin voru upp ellefu lista-
verk eftir jafn marga listamenn 
og nam ágóði kvöldsins 17 milljón-
um króna. Féð rennur óskipt til 
verkefna Barnaheilla hér á landi 
og erlendis. 

Barnaheill leggja áherslu á rétt-
indi barna, baráttu gegn kynferðis-
legu ofbeldi á börnum, geðheil-
brigðismál og málefni barna 
innflytjenda hér á landi. Utan lands-
steina leggja Barnaheill áherslu á 
grunnmenntun barna, fyrst og 
fremst í stríðshrjáðum löndum.  

17 milljónir söfnuð-
ust hjá Barnaheillum

Britney Spears féll á lyfjaprófi í 
síðustu viku, samkvæmt fréttum 
að utan. Dómari hafði skipað söng-
konunni að gangast undir 
regluleg lyfjapróf, en hún á, 
eins og margir vita, í for-
ræðisdeilu við fyrrver-
andi eiginmann sinn, 
Kevin Federline. 

Í herbúðum Britney 
er því haldið fram að um 
mistök hafi verið að 
ræða, og hún hafi ekki 
neytt eiturlyfja. Því til 
stuðnings hafa sumir 
fréttamiðlar sagt frá 
því að um hafi verið 
að ræða lyfseðils-

skyld lyf, og því ekki um eiginlegt 
brot að ræða. Enn á eftir að koma 
í ljós um hvaða lyf er að ræða, en 
Britney er þó langt því frá laus 
allra mála. 

Í síðustu viku náðust myndir af 
Spears þar sem hún fór yfir gatna-
mót á rauðu ljósi með drengina 
sína tvo í aftursætinu. Hún var 
þar að auki með farsíma í hendi. 

Þetta er enn eitt brotið sem 
Federline getur notað 
máli sínu til framdrátt-
ar, og samkvæmt heim-
ildum Tmz.com vill 
Federline nú kalla 
Britney fyrir rétt strax 
á morgun í ljósi atburða 
síðustu daga. 

Vinkonurnar Birta Líf 
Þórudóttir og Helen Sól 
Fannarsdóttir, sem eru 
ellefu ára nemendur í 
Hlíðaskóla, hafa stofnað 
hljómsveitina Zilfur.

„Við vorum alltaf að leika okkur 
að syngja og búa til lög þannig að 
við ákváðum bara að búa til hljóm-
sveit,“ segja þær. „Það voru líka 
allir að segja við okkur hvað við 
værum góðar og voru að hvetja 
okkur áfram.“ 

Helen Sól á ekki langt að sækja 
hæfileika sína því hún er dóttir 
hinnar landsfrægu söngkonu Ruth 
Reginalds sem sló eimitt í gegn 
ung að aldri með undurfagurri 
rödd sinni. „Hún sagði bara við 
mig „gott hjá þér“ og að ég ætti 
ekki að fara í slúðurblöðin,“ segir 
Helen um afskipti móður sinnar af 
tónlistarferli sínum. 

Af helstu áhrifavöldum þá segj-
ast þær hlusta mikið á Pussycat 
Dolls auk þess sem Nylon sé í 
uppáhaldi. „Við eigum sama 
Nylon-diskinn og höfum oft gert 
dansa við lögin þeirra.“

Dúettinn Zilfur hefur komið fram 
nokkrum sinnum, þar á meðal á 
markaði í miðbæ Reykjavíkur og 
á Kaffi París þar sem þær vin-
konur fengu góð viðbrögð. 

Til að koma sér betur áleiðis 
ákváðu þær að tala við Frétta-
blaðið en þær hafa einnig reynt 
að komast að hjá Stöð 2 og Ríkis-
sjónvarpinu við heldur dræmar 

undirtektir. „Við ætluðum að 
reyna að komast í Stundina okkar 
en þeir sögðu að við þyrftum að 
senda inn myndband og við kunn-
um það ekkert,“ segja þær. Engu 
að síður hafa þær ekki gefið þann 
draum upp á bátinn, enda þurfa 
þær á allri athygli að halda ætli 
þær sér að öðlast álíka frægð og 
átrúnaðargoð sín.



Þetta segir mér bara að ég sé að gera eitthvað rétt
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 Hann var ekki merki-
legur körfuboltinn sem leikmenn 
KR og Stjörnunnar buðu upp á 
þegar liðin mættust í DHL-höll-
inni í gær. Leikurinn var þó jafn 
og spennandi og meistarar KR 
unnu að lokum frekar nauman 
sigur, 70-63.

Það voru kaldir KR-ingar sem 
mættu til leiks í gær. Þeir byrjuðu 
leikinn hreint herfilega og skor-
uðu ekki utan af velli fyrr en eftir 
tæpar sjö mínútur. KR hafði þá 
klúðrað 14 fyrstu skotum sínum í 
leiknum og Stjarnan yfir 0-9. 
Meistararnir hresstust í kjölfarið 
og munurinn eftir fyrsta leikhluta 
3 stig, 8-11.

KR-ingum óx aðeins ásmegin í 
öðrum leikhluta þökk sé fínum 
leik Darra og Helga Más. Kar-
adzovski var aftur á móti í fínu 
formi hinum megin og hélt Stjörn-

unni á floti lengi vel með góðum 
körfum.

Hinn íturvaxni og úthaldslausi 
Maurice Ingram var einnig seigur 
en hann skoraði 12 stig í hálfleikn-
um og reif niður 20 fráköst þar af 
11 sóknarfráköst. Það sem er aðdá-
unarverðast við þá tölfræði er sú 
staðreynd að hann var sprunginn í 
fyrsta leikhluta og hafði það varla 
af að mæta í sumar sóknirnar. 
Munurinn í leikhléi eitt stig, 29-
30.

Stjarnan hélt áfram að bíta frá 
sér í þriðja leikhluta með Kar-
adzovski fremstan í flokki en hann 
hélt áfram að raða niður þriggja 
stiga körfum.Gestirnir leiddu með 
fjórum stigum fyrir síðasta leik-
hlutann, 47-51. 

Meistararnir hertu sig í loka-
fjórðungnum og sigu rólega fram 
úr og unnu með sjö stiga mun, 70-

63. Sigurinn var ekki fallegur en 
að því er ekki spurt þegar upp er 
staðið. Leikur KR var hægur og 
leikmenn værukærir og klúðruðu 
oft á tíðum hreint ótrúlega úr 
góðum færum. Stjörnumenn spil-
uðu aftur á móti skynsamlega, 
hægðu vel á leiknum og voru þol-
inmóðir í sínum sóknaraðgerðum. 
Ingram er þeim mikill liðsstyrkur 
og á aðeins eftir að batna þegar 
hann kemst í betra líkamlegt 
form.

„Við vinnum þennan leik þrátt 
fyrir mikil mistök og lélega hittni. 
Þetta var svo sannarlega ekki 

fallegur leikur. Ég tek samt frekar 
sigur í svona leik en tapi í falleg-
um leik eins og gegn Grindavík,“ 
sagði Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari KR.

„Við ætluðum okkur mikið í 
þessum leik og vorum staðráðnir í 
að leggja tapið fyrir Keflavík til 
hliðar. Ég er ánægður með varnar-
leikinn en skotin voru skelfileg. 
Það hefur vantað að finna jafn-
vægi í okkar leik enn sem komið 
er. Ég er að bíða eftir að allt smelli 
og það hlýtur að fara að koma,“ 
sagði Benedikt.

Íslandsmeistarar KR sýndu engan glansleik gegn nýliðum Stjörnunnar í gær. Stjarnan beit hressilega frá 
sér, leiddi lengi vel en meistararnir tóku sig á undir lokin og lönduðu tveimur mikilvægum stigum.

 Arsenal lenti ekki í nein-
um vandræðum þegar liðið sótti 
Ívar Ingimarsson, Brynjar Björn 
Gunnarsson og félaga í Reading 
heim. Arsenal var talsvert betra 
liðið í leiknum og vann örugg-
lega, 3-1. Ívar og Brynjar Björn 
voru báðir í byrjunarliði Reading 
og voru inn á allan tímann.

Það var Mathieu Flamini sem 
kom Arsenal yfir rétt fyrir hálf-
leik og Emmanuel Adebayor 
bætti öðru marki við í upphafi 
þess síðari.

Alexander Hleb bætti síðan 
þriðja markinu við þegar stund-
arfjórðungur var eftir af leikn-
um og gulltryggði sigur Lund-
únaliðsins. Nicky Shorey klóraði 
í bakkann undir lokin en það var 
of lítið og of seint.

Arsenal er þar með jafnt Man. 
Utd á toppi deildarinnar með 30 
stig og á að auki leik til góða.

Öruggt hjá Arsenal 
gegn Reading





Landsliðsmaðurinn
Guðjón Valur Sigurðsson er búinn 
að semja við Rhein-Neckar Löwen 
til ársins 2012. Rhein-Neckar 
Löwen er eitt stærsta félag Þýska-
lands og eitt af þrem ríkustu 
félögum þýsku Bundesligunnar 
en það ætlar sér mjög stóra hluti á 
komandi árum.

„Ég skrifaði undir samning frá 
og með árinu 2009 þegar samning-
ur minn rennur út en ég veit að 
félagið er að reyna að kaupa mig 
svo ég geti komið næsta sumar,“ 
sagði Guðjón Valur við Frétta-
blaðið í gær en hann er klárlega 
einn af bestu handboltamönnum 
heims um þessar mundir og því 
líklegt að Gummersbach vilji fá 
umtalsverða upphæð fyrir leik-
manninn.

Það er mikil uppbygging í gangi 
hjá Rhein-Neckar Löwen og liðið 
ætlar sér að komast í fremstu röð 
í heiminum. Liðið er þegar mjög 
vel mannað en verður með einn 
besta mannskapinn í heiminum á 
næstu leiktíð. Þá koma Pólverj-
arnir Karol Bielecki og Grzegorz 
Tkaczyk frá Magdeburg og hugs-
anlega Guðjón Valur. Fyrir síð-
ustu leiktíð fékk félagið meðal 
annars þýska landsliðsmarkvörð-
inn Henning Fritz og þýska lands-
liðslínumanninn Christian 
Schwarzer. Fyrir hjá félaginu 
núna eru stjörnur á borð við Mari-
usz Jurasik og hinn magnaði Oleg 
Velyky.

„Það er augljóslega mikil upp-
bygging í gangi og ég tel að liðið 
verði á meðal sex bestu í heimin-
um þegar allur þessi mannskapur 

kemur saman,“ sagði Guðjón.
Hjá Rhein-Neckar Löwen hittir 

Guðjón Valur þjálfarann Iouri 

Chevtsov, sem fékk hann til Þýska-
lands á sínum tíma og þjálfaði
hann í fjögur ár hjá Tusem Essen.

„Ég hef alltaf sagt að ég færi til 
Alfreðs og Iouri nánast blindandi. 
Ég veit fyrir hvað þeir standa og 
hvað þeir ætlast til af mér. Frá-
bærir þjálfarar báðir tveir,“ sagði 
Guðjón, en af hverju ákvað hann 
að stíga þetta skref og yfirgefa 
Gummersbach?

„Draumurinn er að sjálfsögðu 
að ná árangri og vinna titla. Ég á 
kannski ekki nema svona 5-7 ár 
eftir í boltanum og mig langar að 
vinna eitthvað. Hér eru hlutirnir 
á uppleið en ég sé ekki að Gum-
mersbach verði í titlabaráttu eins 
og staðan er í dag. Hlutirnir líta 
vel út hjá þessu félagi og því 
ákvað ég að stökkva á tilboðið. 
Gummersbach gerði mér samt 
mjög flott tilboð áður en ég tók 
ákvörðunina en ég taldi þetta það 
rétta í stöðunni. Ég get ekki neit-
að því að ég er að gera mjög fínan 
samning og þetta er minn stærsti 
samningur hingað til.“

Guðjón Valur segir að sér hafi 
liðið vel hjá Gummersbach þar 
sem hann hafi átt frábært sam-
starf við Alfreð Gíslason sem hafi 
haft skilning á ákvörðun hans.

„Alfreð sýndi mér ótrúlega 
mikinn skilning og ég var þakk-
látur fyrir það. Hann reyndi auð-
vitað að halda mér en sagðist 
samt vel skilja mína ákvörðun. 
Ég er alls ekki að fara af því ég sé 
eitthvað ósáttur við hann. Því fer 
víðs fjarri. Mig langar bara að 
prófa eitthvað nýtt og þarna býðst 
mér spennandi tækifæri sem ég 
ákvað að taka,“ sagði Guðjón 
Valur Sigurðsson.

Guðjón Valur Sigurðsson er á förum frá Íslendingaliðinu Gummersbach en hann hefur samið við Rhein-
Neckar Löwen til ársins 2012. Guðjón er samningsbundinn Gummersbach til ársins 2009 en Rhein-Neckar 
Löwen freistar þess að kaupa upp samning hornamannsins svo hann geti komið til liðsins næsta sumar.

 Ólafur Páll Snorrason, 
leikmaður FH, staðfesti í samtali 
við Fréttablaðið í gær að hann 
hafi hug á því að ganga til liðs við 
uppeldisfélag sitt Fjölni og liðin 
tvö væru búin að komast að 
samkomulagi um félagsskiptin.

„Að ganga til liðs við Fjölni var 
það eina sem kom til greina í 
stöðunni hjá mér og það eru 
virkilega spennandi tímar fram 
undan þar. Það er líka frábært að 
góðir leikmenn eins og Óli Stefán 
Flóventsson og Ágúst Gylfason 
vilji ólmir spila fyrir Fjölnis-liðið 
og er frekar til marks um 
uppganginn hjá liðinu á síðustu 
árum. Ég veit líka alveg hvað ég 
er að fara út í og kann vitanlega 
mjög vel við mig hjá liðinu og hef 
alltaf gert,“ sagði Ólafur Páll.

Ólafur Páll lék með Fjölni til 
sextán ára aldurs þegar hann fór 
yfir í Val og þaðan til Bolton þar 
sem hann dvaldi í þrjú ár. Ólafur 
hefur verið í herbúðum FH 
síðustu þrjú keppnistímabil, en 
lék sem lánsmaður hjá Fjölni í 
sumar og spilaði sex leiki með 
liðinu í 1. deildinni áður en hann 
var kallaður til baka í FH úr 
láninu.    

Ólafur Páll til 
Fjölnis

 Miðjumaðurinn Jónas 
Guðni Sævarssson skrifaði í gær 
undir þriggja ára samning við KR 
eftir að félagið náði samkomulagi 
við Keflavík um kaupverðið. Jónas 
Guðni er fjórði leikmaðurinn sem 
gengur í raðir Vesturbæjarliðsins 
á stuttum tíma. 

Jónas Guðni hefur spilað 79 leiki 
í efstu deild með Keflavík og kvað 
ákvörðunina um að breyta til hafa 
verið erfiða. 

„Það var mjög erfitt að yfirgefa 
Keflavík, sem er frábært félag og 
mitt uppeldisfélag og ég tók mér 
því góðan tíma til umhugsunar. 
Þegar allt kemur til alls þá fannst-
mér  ég vera kominn á þann tíma-
punkt á mínum ferli þar sem ég 
þufti á breytingu og nýrri áskorun 
að halda,“ sagði Jónas Guðni og 
útskýrði af hverju KR hafi orðið 
fyrir valinu. 

„KR er náttúrulega stór klúbb-
ur, með góðan leikmannahóp og 
frábært þjálfarateymi þannig að 
ég vonast til þess að geta hjálpað 
liðinu að ná markmiðum sínum og 
ég stefni á að bæta mig sem leik-
maður,“ sagði Jónas Guðni en Logi 
Ólafsson, þjálfari KR, kvað Jónas 
Guðna passa vel inn í sín plön með 
KR liðið. 

„Við misstum miðjumenn núna 
eftir tímabilið og því settum við 
Jónas Guðna efstan á óskalista 
yfir menn sem við vildum fá til 
okkur fyrir næsta sumar og ég er 
mjög ánægður með að hann sé 
genginn til liðs við KR. Eins og ég 

hef sagt þá ætlum við að reyna að 
spila leikkerfið 4-4-2 næsta sumar 
og það byggist á því að vera með 
leikmenn sem hafa mikla hreyfi-
getu og hraða, geti haldið bolta hjá 
sér og varist og við sjáum Jónas 
Guðna fyrir okkur í þessari stöðu,“ 
sagði Logi og Rúnar Kristinsson, 
yfirmaður knattspyrnumála, tók í 
sama streng. 

„Logi fór fram á að ákveðnar 
týpur af leikmönnum yrðu fengn-
ar inn í liðið og við höfum verið að 
leita að þeim og leitin hefur borið 
góðan árangur eins og sannar sig 

með Jónasi Guðna,“ sagði Rúnar 
og vildi ekki meina að leikmanna-
hópur KR væri orðinn of stór. 

„Við höfum náttúrulega misst 
leikmenn og fengið aðra í staðinn 
og bætt í hópinn, en við þurfum og 
viljum vera með stóran hóp, 
minnst tvo menn í hverja stöðu, til 
þess að bregðast við fjölgun leikja. 
Aukið leikjaálag getur haft í för 
með sér meiri meiðsl og ef ein-
hver dettur út viljum við geta 
fengið annan jafngóðan inn í liðið,“ 
sagði Rúnar. 

Þarf á nýrri áskorun að haldaSTÓRSKEMMTILEG
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LEIKUR

SENDU SMS JA WFF Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir, varningur tengdur myndinni og margt fleira!





Fróðleikur og ódýr framleiðsla



HIMNARÍKI OG HELVÍTI EFTIR JÓN KALMAN

Jón Kalman hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir síðustu skáld- 
sögu sína, Sumarljós, og svo kemur nóttin. Þessi saga gerist fyrir 
meira en hundrað árum, fyrir vestan, inni í firði, á milli hárra fjalla, eigin- 
lega á botni heimsins, þar sem sjórinn verður stundum svo gæfur að 
það er hægt að fara niður í fjöru til að strjúka honum.

JÓN KALMAN

JÓN KALMAN

ER KOMINN Í RÖÐ OKKAR

MESTU OG MIKIL-

VÆGUSTU HÖFUNDA

PÁLL BALDVIN, FRÉTTABLAÐIÐ 

„ÞETTA ER FRÁBÆR SKÁLDSAGA ... ÞAÐ ERUKAFLAR Í ÞESSARI BÓK SEM ERU MEÐ MAGNAÐRI PRÓSA SEM SKRIF- AÐUR HEFUR VERIÐ Á ÍSLENSKU UNDANFARNA ÁRATUGI.“ JÓN YNGVI, ÍSLAND Í DAG
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„Þessa dagana fæ ég mér helst 
lífrænt kornflex sem fæst í 
öllum heilsubúðum. Út á set ég 
sojamjólk, fersk epli og þurrk-
aðar apríkósur. Svolítið vesen 
að útbúa en alveg þess virði, er 
alveg rosalega gott.“

„Við vitum nafnið en sá sem bauð 
vill ekki að það komi fram strax,“ 
segir Atli Þór Albertsson, annar 
umsjónarmanna útvarpsþáttarins 
A til J á Rás 2, en að þessu sinni 
hefur Bubbi Morthens gefið árit-
aðan gítar til styrktar unglinga-
deild SÁÁ. Atli var að vonum 
ákaflega ánægður með gjöf 
kóngsins og bætti því við að fólk 
væri með kaupum sínum á hlut-
unum að styrkja gott 

málefni. A til J hefur að undan-
förnu vakið mikla athygli fyrir 
hluti sem hafa verið boðnir upp en 
meðal þeirra eru gleraugu Jóns 

Gnarr sem fóru á hundrað 
þúsund krónur, geisla-
diskasafn Rúnars Júl 
og fágætt rússneskt 
plakat af 101 frá Balt-
asar Kormáki.

Og menn sem hafa 
mikinn áhuga á gít-

urum Bubba 
Morthens ættu 
ekki að láta 
þetta happ úr 
hendi sleppa 
því tónlistar-
maðurinn er 
ekki mikið fyrir 

að gefa frá sér hljóðfæri. Marga 
rámar eflaust í þegar Bubbi gaf 
eitt af sínum eftirlætishljóðfærum 
í Neyðarhjálp úr norðri sem seld-
ist fyrir ágætis pening. „Mér 
finnst það alls ekki þægilegt 
að gefa frá mér gítar og ég á í 
raun mjög erfitt með að 
ganga fram hjá hljóðfæra-
búðum án þess að fara inn, 
prófa gítar og kaupa hann,“ 
segir Bubbi sem hélt að 
hann ætti annaðhvort 
tíu eða tólf slík hljóð-
færi. „Og ég vil helst 
eiga sem flesta,“ 
bætir hann við. 
„En mér rennur 
blóð til skyld-
unnar, SÁÁ 

hefur verið lífgjafi minn eins langt 
og það nær og samtökin bjóða upp 
á fagmannlegustu þjónustuna 
fyrir ungt fólk með áfengis-og 

vímuefnavandamál,“
útskýrir Bubbi og segir 
unglingadeildina ásamt 
BUGL og Samtök krabba-
meinssjúkra barna vera 
þær þrjár stofnanir sem 

hann reynir alltaf að 
styrkja.

210 þúsund krónur fyrir gítar Bubba Morthens

„Ég veit ekki hvort ég er kominn 
í áskrift, stundum er það bara 
þannig að maður er réttur maður 
á réttum stað í bland við annað,“ 
segir Ingvar E. Sigurðsson, sem 
fékk á sunnudagskvöldið sína 
fimmtu Eddu. Þá fyrstu fékk 
hann fyrir leik sinn í stuttmynd-
inni Slurpinn & Co eftir Katrínu 
Ólafsdóttur og í gær var það hlut-
verk hans sem Óskar Sveinn í 
kvikmyndinni Foreldrar. Ingvar 
á þó eiginlega sex Eddur enda 
kvæntur Eddu Arnljótsdóttur. 

Leikarinn segist eiga þær allar 
enn þá en þær séu ekki uppi á 
hillu á áberandi stað heldur hér 
og þar. Þau hjónin séu nýbúin að 
flytja og því engin röð og regla 
komin á hlutina enn þá. „Auk þess 
er ég ekkert mikið fyrir að 
skreyta heimilið mitt með verð-
launum,“ segir Ingvar.

Leikarinn staðfesti jafnframt 

að hann myndi endurtaka leikinn 
sem Erlendur rannsóknarlög-
reglumaður í kvikmyndinni 
Grafarþögn eftir sögu Arnaldar 
Indriðasonar en eins og kom fram 
í sjónvarpsþættinum Laugardags-
lögin ætlar Baltasar Kormákur 
að gera kvikmynd eftir bókinni. 
Og Ingvar fékk einmitt einnig 
Edduna fyrir leik sinn sem rann-
sóknarlögreglumaðurinn sér-
lundaði í fyrra. Mýrin, sem einn-
ig var byggð á sögu Arnaldar, sló 
í gegn á síðasta ári og náði áður 
óþekktum áhorfendatölum. Björn 

Hlynur og Ólafía Hrönn munu að 
öllum líkindum einnig snúa aftur 
sem Sigurður Óli og Elínborg.

Ingvar segist eiga erfitt með 
að gera upp á milli barnanna 
sinna, segir að fyrstu verðlaunin 
hafi komið honum gjörsamlega í 
opna skjöldu en getur ekki leynt 
því að verðlaunin á sunnudags-
kvöld hafi staðið honum nærri en 
önnur. „Sú persóna varð eigin-
lega til í kollinum á mér frá upp-
hafi og ég á það margar blaðsíður 
með þessum gaur að það væri 
hægt að gera heila bíómynd bara 
með honum,“ segir Ingvar og 
bætir því við að hann hafi ekki 
lagt það í vana sinn að búast við 
verðlaunum þrátt fyrir þessa 
miklu velgengni á Eddunni. 
„Maður getur ekkert verið að 
velta svoleiðis hlutum fyrir sér,“ 
útskýrir hann. 

Snæbjörn Steingrímsson, fram-
kvæmdastjóri SMÁÍS, segir að 
verðmæti þeirra skráa sem skipti 
um eigendur við ólöglegt niðurhal 
geti numið yfir einum milljarði 
íslenskra króna á hverju ári. Hann 
segir til að mynda að meðalvirðið af 
hverri torrentskrá sé metið á 1.500 
krónur og ef miðað sé við að fimmt-
án til sextán þúsund notendur sæki 
efnið fáist þessi upphæð út. „Ég 
held að menn geri sér ekki grein 
fyrir því hversu mikil verðmæti er 
hér um að ræða,“ segir Snæbjörn og 
bendir til að mynda á finnska dóms-
málið í garð vefsíðunnar Finn 
Reactor. Þar voru þeim alls 21, sem 
komu nálægt svipaðri síðu og tor-
rent er, dæmdir til að greiða fimm-
tíu milljóna króna sekt af ríkinu.

Vefsíðan Torrent.is hefur nú 
brugðist við mikilli umfjöllun um 
niðurhal af síðunni og sett upp bann-

lista. Sjónvarpsþáttaröðin Nætur-
vaktin hefur verið vinsælust þar en 
nú er bannað að setja inn skrár með 
henni.  Netverjar hafa þó brugðist 
við þessu banni og á piratebay.org 
hafði notandi að nafni The Cola-kid 
setti inn átta síðustu þætti. Og hlot-
ið mikið lof fyrir í athugasemda-
kerfinu.

„Við erum að berjast af fullum 
krafti í þessu máli og þetta tekur 
sífellt meiri tíma og aukinn fókus,“ 
segir Pálmi Guðmundsson, sjón-
varpsstjóri Stöðvar 2, þegar hann 
var inntur eftir viðbrögðum sínum 
við Næturvaktinni á piratebay.  
Sjónvarpsstjórinn sagði erfitt að 
meta nákvæmlega hversu mikið 
tjón hlytist af slíku ólöglegu niður-
hali á Næturvaktinni. „En það gæti 
hlupið á tugum milljóna,“ segir 
Pálmi. Undir það tekur Snæbjörn.

Milljarður króna í niðurhalAuglýsingasími

– Mest lesið
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æjar? Hver veinar? Hver á 
í deilum? Hver kvartar? Hver fær 
sár að þarflausu? Hver rauð augu? 
Þeir sem sitja við vín fram á 
nætur, þeir sem koma saman til að 
bergja á krydduðum drykkjum. 

og skemmti-
leg þykja mér orðin hér að ofan 
enda koma þau úr kjarnyrtri lífs-
speki Salómons sem finna má í 
Orðskviðum Gamla testamentis-
ins.

er drukkið fólk það 
allra leiðinlegasta sem hægt er að 
hugsa sér. Þegar byrjað var að 
ræða um að banna reykingar á 
veitingahúsum og skemmtistöð-
um vegna þess hve ægilega óholl-
ar þær eru, kinkaði ég kolli sam-
þykkjandi. Hins vegar furðaði ég 
mig á að enginn legði til að banna 
áfengisdrykkju á slíkum stöðum. 
Slík drykkja er afar óholl. Skýtur 
ekki skökku við að hér á landi sé 
umræðan um áfengi nær eingöngu 
í þá átt að það sé hægt að kaupa 
nær alls staðar og á öllum tímum 
sólarhringsins? Sérstaklega þegar 
við gerum okkur fyllilega grein 
fyrir því að slíkt hefur í för með 
sér aukna neyslu, hærra verð og 
langtum minna úrval. Hvaða mat-
vörubúð vill taka pláss fyrir heilt 
ríki í sinni verslun? Þá hljótum við 
einnig að gera okkur grein fyrir 
því að aukin neysla hefur í för með 
sér frekari heilbrigðisvandamál 
og þar með hærri skatta. 

hafa gegnt hlutverki 
sínu vel og lagt sig fram um að 
bæta vínmenningu á landinu. 
Mikið efast ég um að matvöru-
verslanir fari að sinna því hlut-
verki jafn vel. Hafa þær auk þess 
bolmagn til að sinna sölu á þessu í 
allri manneklunni og með alla sína 
táninga að störfum? Er þetta rétt-
indamál sem vert er að berjast 
fyrir?

hef grun um að Salómon hafi 
verið þurrkaður alki ef marka má 
Orðskviðina, að minnsta kosti hefur 
áfengisvandamál verið alveg jafn 
viðloðandi á tímum Gamla testa-
mentisins ef marka má þessi orð 
sem finna má í þeim: „Horf þú ekki 
á vínið, hve rautt það er, hversu það 
glóir í bikarnum og rennur ljúflega 
niður. Að síðustu bítur það sem 
höggormur og spýtir eitri sem 
naðra.“ Ég hef aldrei fundið til 
trúarþarfar. Varnaðarorð um vímu-
efni þykja mér þó alltaf viðeigandi, 
jafnvel þótt mér þyki gaman að fá 
mér smá lögg með félögum. Sem 
betur fer hef ég prýðilegar vínbúð-
ir til að sjá mér fyrir áfengum 
drykkjum og þakka ég mínu sæla 
fyrir að hafa aldrei fundið þörf til 
að stökkva eftir slíkum vökva út í 
næstu sjoppu seint um kvöld.

Út í sjoppu


