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Eyjamenn selja | Glitnir hefur 
keypt tæplega fjörutíu prósenta 
hlut í Tryggingamiðstöðinni 
(TM) af félögum Guðbjargar M. 
Matthíasdóttur og hjónanna Sig-
ríðar E. Zoëga og Geirs G. Zoëga 
auk tengdra aðila.

Vilja sameinast | Forsvarsmenn 
Sparisjóðsins í Keflavík, Spari-
sjóðs Vestfirðinga og Sparisjóðs 
Húnaþings og Stranda ætla að 
leggja til á fundi stofnfjáreigenda 
í nóvember að sjóðirnir samein-
ist.

Met slegið | Velta með hlutabréf 
í Glitni er orðin meiri það sem af 
er ári en heildarvelta í Kauphöll 
árið 2002. Kauphöllin miðar við að 
ársvelta félags samsvari markaðs-
virði þess.

Vilja evru | Lagt verður fyrir 
stjórnarfund Kaupþings í næsta 
mánuði að hlutafé bankans verði 
skráð í evrum. Þá verður einnig 
lagt til að bækur bankans verði 
gerðar upp í evrum. 

Alfesca líka | Tillaga um að skrá 
hlutafé Alfesca í evrum og að 
auka hlutafé um allt að 1,7 millj-
arða hluta liggur fyrir aðalfundi 
Alfesca sem verður haldinn mánu-
daginn 24. september næstkom-
andi.

Fáránleg hugmynd | Á vaxta-
ákvörðunarfundi Seðlabankans, 
þar sem kynnt var sú ákvörðun 
að halda stýrivöxtum óbreyttum í 
13,3 prósentum, sagði seðlabanka-
stjóri einhliða upptöku evrunnar 
„fáránlega hugmynd“.

Fimmta stoðin | Stjórnendur Al-
fesca stefna að því að ljúka kaupum 
á breska fyrirtækinu Oscar Mayer 
fyrir áramót. Með kaupunum á fé-
laginu yrði fimmta stoðin reist 
undir starfsemi Alfesca með til-
búnum réttum.
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F R É T T I R  V I K U N N A R
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Vanskil eru í sögulegu lágmarki 
samkvæmt nýju yfirliti Fjár-
málaeftirlitsins (FME). Ragnar 
Hafliðason, aðstoðarforstjóri 
FME, segir þau vanskilahlutföll 
sem nú sjást vera þau lægstu á 
tímabilinu sem yfirlitið nær yfir, 
en það eru rúm sex ár. 

Ragnar áréttar þó að þótt 
hlutfall vanskila sé nú í sögu-
legu lágmarki beri að athuga að 
aukning útlána á undanförnum 
misserum kunni að koma fram 
í auknum vanskilum síðar. „Í 
því sambandi er rétt að benda 
á að þátttaka innlánsstofnana 
í fasteignalánum frá og með 
seinni hluta ársins 2004 kann að 
hafa haft áhrif á þróun vanskila 
sem sýnd er á yfirlitinu, einkum 
vanskilahlutfall einstaklinga,“ 
segir hann.

Hlutfall vanskila af útlánum 
í lok annars ársfjórðungs þessa 
árs er tæplega 0,6 prósent, sam-
anborið við 0,7 prósent í lok 
fyrsta fjórðungs og rúmlega 0,5 
prósenta í lok árs 2006. „Frá 
árslokum 2005 hefur hlutfall-
ið verið á bilinu 0,5 til 0,7 pró-
sent, sem eru lægstu vanskila-
hlutföll sem sést hafa á því rúm-
lega 6 ára tímabili sem yfirlitið 
nær yfir,“ segir í frétt Fjármála-
eftirlitsins. 

Tölurnar sem FME hefur tekið 
saman um vanskil útlána hjá 
innlánsstofnunum miða við lok 
júní í ár og borið saman við 
næstu ársfjórðunga á undan. 
Horft er til vanskila sem staðið 
hafa lengur en einn mánuð. Um 
er að ræða brúttó vanskil og því 
ekki dregnar frá fjárhæðir sem 

lagðar hafa verið til hliðar sem 
sérstakar afskriftir. 

Fram kemur í tölum FME að 
vanskilahlutfall fyrirtækja hafi 
verið 0,5 prósent um mitt þetta 
ár, en það sé óbreytt samanborið 
við árslok 2006. „Vanskilahlut-
föll fyrirtækja miðað við eins og 

Vanskil eru í sögulegu lágmarki
FME segir útlánaaukningu síðustu missera kunna að vera ávísun á vanskil síðar.
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í 
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr 
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.
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Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.
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* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. ágúst - 31. ágúst 2007.
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Flotaeftirlit – tækjanotkun
 og aksturslagsgreining

FORÐASTÝRING

„Fjármálaafurðir og áhættustýr-
ing eru gríðarlega flókin fyrir-

bæri sem fáir 
skilja. Því verð-
ur að fylgjast vel 
með svo þau séu 
ekki misnotuð,“ 
segir Nick Leeson, 
verðbréfamiðlar-
inn fyrrverandi 
sem þekktastur 
er fyrir að gera 

breska Barings-bankann gjald-
þrota fyrir tólf árum.

Leeson segir í viðtali við Mark-
aðinn í dag að stjórnendur og endur-
skoðendur bankans hefðu með 
virku eftirliti getað komið í veg 
fyrir misnotkun hans á fjármun-
um bankans í afar áhættusömum 
gjaldeyrisviðskiptum sem leiddu 
til gjaldþrotsins. - jab / sjá síðu 12

Varist vítin

Ekkert lát á 
krónubréfaútgáfu

Jón Skaftason
skrifar

Forsvarsmenn Símans kunna að fara fram á undan-
þágu frá samkomulagi sínu við einkavæðingar-
nefnd þess efnis að skrá Símann á hlutabréfa-
markað fyrir áramót, verði aðstæður á markaði 
óheppilegar. „Það getur ekki verið tilgangur rík-
isins að selja bréf á lágu verði. Samkomulagið er 
gert með það í huga að markaðsaðstæður verði 
eðlilegar og nú er það okkar að fylgjast með því,“ 
segir Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Símans.

Síminn var einkavæddur sumarið 2005 og var 
kaupverðið 66,7 milljarðar króna. Kaupandi var 
eignarhaldsfélagið Skipti, þar sem Exista fer með 
fjörutíu og fimm prósenta eignarhlut og Kaupþing 
með þrjátíu prósent. Í kaupsamningnum er ákvæði 
þess efnis að kaupendum beri að skrá félagið á 
hlutabréfamarkað eigi síðar en í árslok 2007. 

Brynjólfur Bjarnason segir undirbúning skrán-
ingarinnar á lokastigi og raunar sé einungis leitað 
heppilegrar tímasetningar, enda séu skráningar-

lýsing og nauðsynleg gögn nánast tilbúin. „Það er 
allt klárt. Nú erum við bara að fylgjast með mark-
aðnum sem hefur verið fremur órólegur undan-
farið. Við höfum verið að fara í gegnum þetta og 
höfum velt fyrir okkur ýmsum dögum. Auðvitað 
reynum við að standa við samkomulagið og gera 
þetta fyrir áramót, en það verður bara að koma í 
ljós.“

Mikill óróleiki hefur verið á hlutabréfamörkuð-
um undanfarnar vikur í kjölfar fregna á vanskil-
um á annars flokks húsnæðislánum í Bandaríkj-
unum. Úrvalsvísitalan hefur hækkað og lækkað 
á víxl og stendur nú í rúmum 7.900 stigum eftir 
að hafa hæst farið í 9.016 stig í júlí síðastliðnum. 
Greiningardeildir bankanna hafa þó ekki vikið 
frá spám sínum og telja vísitöluna eiga talsverða 
hækkun inni fram að áramótum.

Síminn hefur á árinu ráðist í kaup á tveimur er-
lendum félögum; danska símafélaginu Business 
Phone Group og hinu breska Aerofone. Félagið 
er langstærsta óskráða eign Existu og er bókfært 
virði eignarhlutarins 13,5 milljarðar króna.

Skráningu Símans 
kann að verða frestað
Hugsanlegt er að Síminn fari fram á undanþágu frá sam-
komulagi við ríkið um að skrá félagið á markað fyrir ára-
mót. Forstjóri félagsins segir aðeins leitað dagsetningar.

Eyjamenn selja | Glitnir hefur 
keypt tæplega fjörutíu prósenta
hlut í Tryggingamiðstöðinni 
(TM) af félögum Guðbjargar M. 
Matthíasdóttur og hjónanna Sig-
ríðar E. Zoëga og Geirs G. Zoëga
auk tengdra aðila.

Vilja sameinast | Forsvarsmennt
Sparisjóðsins í Keflavík, Spari-
sjóðs Vestfirðinga og Sparisjóðs 
Húnaþings og Stranda ætla að
leggja til á fundi stofnfjáreigenda 
í nóvember að sjóðirnir samein-
ist.

Met slegið | Velta með hlutabréf 
í Glitni er orðin meiri það sem af 
er ári en heildarvelta í Kauphöll 
árið 2002. Kauphöllin miðar við að 
ársvelta félags samsvari markaðs-
virði þess.

Vilja evru | Lagt verður fyrir
stjórnarfund Kaupþings í næsta 
mánuði að hlutafé bankans verði 
skráð í evrum. Þá verður einnig
lagt til að bækur bankans verði 
gerðar upp í evrum.

Alfesca líka | Tillaga um að skrá 
hlutafé Alfesca í evrum og að 
auka hlutafé um allt að 1,7 millj-
arða hluta liggur fyrir aðalfundi
Alfesca sem verður haldinn mánu-
daginn 24. september næstkom-
andi.

Fáránleg hugmynd | Á vaxta-
ákvörðunarfundi Seðlabankans,
þar sem kynnt var sú ákvörðun 
að halda stýrivöxtum óbreyttum í
13,3 prósentum, sagði seðlabanka-
stjóri einhliða upptöku evrunnar 
„fáránlega hugmynd“.

Fimmta stoðin | Stjórnendur Al-
fesca stefna að því að ljúka kaupum
á breska fyrirtækinu Oscar Mayer 
fyrir áramót. Með kaupunum á fé-
laginu yrði fimmta stoðin reist 
undir starfsemi Alfesca með til-
búnum réttum.
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Vanskil eru í sögulegu lágmarki
samkvæmt nýju yfirliti Fjár-
málaeftirlitsins (FME). Ragnar
Hafliðason, aðstoðarforstjóri
FME, segir þau vanskilahlutföll 
sem nú sjást vera þau lægstu á
tímabilinu sem yfirlitið nær yfir,
en það eru rúm sex ár. 

Ragnar áréttar þó að þótt 
hlutfall vanskila sé nú í sögu-
legu lágmarki beri að athuga að
aukning útlána á undanförnum 
misserum kunni að koma fram
í auknum vanskilum síðar. „Í 
því sambandi er rétt að benda
á að þátttaka innlánsstofnana
í fasteignalánum frá og með 
seinni hluta ársins 2004 kann að
hafa haft áhrif á þróun vanskila
sem sýnd er á yfirlitinu, einkum
vanskilahlutfall einstaklinga,“ 
segir hann.

Hlutfall vanskila af útlánum 
í lok annars ársfjórðungs þessa
árs er tæplega 0,6 prósent, sam-
anborið við 0,7 prósent í lok
fyrsta fjórðungs og rúmlega 0,5 
prósenta í lok árs 2006. „Frá
árslokum 2005 hefur hlutfall-
ið verið á bilinu 0,5 til 0,7 pró-
sent, sem eru lægstu vanskila-
hlutföll sem sést hafa á því rúm-
lega 6 ára tímabili sem yfirlitið
nær yfir,“ segir í frétt Fjármála-
eftirlitsins. 

Tölurnar sem FME hefur tekið
saman um vanskil útlána hjá
innlánsstofnunum miða við lok
júní í ár og borið saman við
næstu ársfjórðunga á undan.
Horft er til vanskila sem staðið
hafa lengur en einn mánuð. Um
er að ræða brúttó vanskil og því
ekki dregnar frá fjárhæðir sem

lagðar hafa verið til hliðar sem 
sérstakar afskriftir.

Fram kemur í tölum FME að 
vanskilahlutfall fyrirtækja hafi 
verið 0,5 prósent um mitt þetta 
ár, en það sé óbreytt samanborið 
við árslok 2006. „Vanskilahlut-
föll fyrirtækja miðað við eins og

Vanskil eru í sögulegu lágmarki
FME segir útlánaaukningu síðustu missera kunna að vera ávísun á vanskil síðar.
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í 
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár-
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.
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FORÐASTÝRING

„Fjármálaafurðir og áhættustýr-r
ing eru gríðarlega flókin fyrir-r

bæri sem fáir
skilja. Því verð-
ur að fylgjast vel 
með svo þau séu 
ekki misnotuð,“
segir Nick Leeson,
verðbréfamiðlar-r
inn fyrrverandi
sem þekktastur
er fyrir að gera 

breska Barings-bankann gjald-
þrota fyrir tólf árum.

Leeson segir í viðtali við Mark-
aðinn í dag að stjórnendur og endur-
skoðendur bankans hefðu með 
virku eftirliti getað komið í veg 
fyrir misnotkun hans á fjármun-
um bankans í afar áhættusömum 
gjaldeyrisviðskiptum sem leiddu
til gjaldþrotsins. - jab / sjá síðu 12

Varist vítin

Ekkert lát á 
krónubréfaútgáfu

Jón Skaftason
skrifar

Forsvarsmenn Símans kunna að fara fram á undan-
þágu frá samkomulagi sínu við einkavæðingar-
nefnd þess efnis að skrá Símann á hlutabréfa-
markað fyrir áramót, verði aðstæður á markaði 
óheppilegar. „Það getur ekki verið tilgangur rík-
isins að selja bréf á lágu verði. Samkomulagið er
gert með það í huga að markaðsaðstæður verði 
eðlilegar og nú er það okkar að fylgjast með því,“ 
segir Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Símans.

Síminn var einkavæddur sumarið 2005 og var 
kaupverðið 66,7 milljarðar króna. Kaupandi var 
eignarhaldsfélagið Skipti, þar sem Exista fer með 
fjörutíu og fimm prósenta eignarhlut og Kaupþing 
með þrjátíu prósent. Í kaupsamningnum er ákvæði
þess efnis að kaupendum beri að skrá félagið á
hlutabréfamarkað eigi síðar en í árslok 2007.

Brynjólfur Bjarnason segir undirbúning skrán-
ingarinnar á lokastigi og raunar sé einungis leitað 
heppilegrar tímasetningar, enda séu skráningar-

lýsing og nauðsynleg gögn nánast tilbúin. „Það er 
allt klárt. Nú erum við bara að fylgjast með mark-
aðnum sem hefur verið fremur órólegur undan-
farið. Við höfum verið að fara í gegnum þetta og 
höfum velt fyrir okkur ýmsum dögum. Auðvitað 
reynum við að standa við samkomulagið og gera 
þetta fyrir áramót, en það verður bara að koma í 
ljós.“

Mikill óróleiki hefur verið á hlutabréfamörkuð-
um undanfarnar vikur í kjölfar fregna á vanskil-
um á annars flokks húsnæðislánum í Bandaríkj-
unum. Úrvalsvísitalan hefur hækkað og lækkað 
á víxl og stendur nú í rúmum 7.900 stigum eftir 
að hafa hæst farið í 9.016 stig í júlí síðastliðnum.
Greiningardeildir bankanna hafa þó ekki vikið
frá spám sínum og telja vísitöluna eiga talsverða 
hækkun inni fram að áramótum.

Síminn hefur á árinu ráðist í kaup á tveimur er-
lendum félögum; danska símafélaginu Business 
Phone Group og hinu breska Aerofone. Félagið 
er langstærsta óskráða eign Existu og er bókfært
virði eignarhlutarins 13,5 milljarðar króna.

Skráningu Sím
kann að verða frestað
Hugsanlegt er að Síminn fari fram á undanþágu frá sam-
komulagi við ríkið um að skrá félagið á markað fyrir ára-
mót. Forstjóri félagsins segir aðeins leitað dagsetningar.

Hefur lengi kennt 
á námskeiðum

Edda Björgvinsdóttir leikkona hefur mörgu að 
miðla og lífsstíls- og sjálfstyrkingarnámskeið
hennar eru þekkt. 
„Námskeiðahald hefur verið leynivinnan mín ansi
lengi og ég hef sinnt henni milli leikæfinga og
sýninga,“ segir Edda og brosir sínu bjartasta þegar
hún er spurð út í fræðslustarf sitt. Hún kveðst til 

dæmis í mörg ár hafa reynt að lifa heilbrigðu lífi og
hafa ýmis góð ráð á takteinum í því sambandi. Í kvöld
ætlar hún að vera með fyrirlestur í Yggdrasil þar 

sem áherslan verður á hollan lífsstíl og heilbrigði
húðarinnar og annað kvöld fjallar hún um heilsu
legt mataræði í Manni lif diÉ

sefur, hvaða fólk maður umgengst og hvaða vinnu 

maður stundar. Allt þetta ætlum við að ræða í Ygg-
drasil.“

Edda á merkisafmæli á morgun og heldur upp á
það með námskeiði í Manni lifandi sem hún gefur
þann litla og kurteislega titil „Ertu andlegt og líkam-
legt eiturefnaúrgangsruslaskrímsli?“ Hann verður
hún að skýra nánar. „Já, ég segi frá því þegar ég 

byrjaði á Kákasusgerlinum og svo Himalajasveppn-
um og bruddi þaratöflurnar. Lærði þetta allt af ömmu
minni sem hafði alla sína visku úr dö k
Þau voru mikill f ó
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Samdi þrjá texta
fyrir Hara-systur

Forsvarsmenn HB 
Granda vilja að Faxaflóahafnir falli 
frá því að nýta landfyllingu út frá 
Norðurgarði undir sjávarútvegs-
starfsemi og aflétti „jafnframt 
núgildandi kvöðum um nýtingu á 
þeim lóðum, sem HB Grandi hefur 
nú þegar til umráða með 
leigusamningum,“ eins og orðrétt 
segir í bréfi sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum. Árni Vilhjálmsson, 
stjórnarformaður HB Granda, 
ritaði bréfið til stjórnar Faxa-
flóahafna.

Í bréfinu segir jafnframt að það 
sé „engin þörf fyrir þetta land 
[lóðir HB Granda] undir starfsemi 
sjávarútvegsfyrirtækja, nema 

ætlunin sé að laða að höfuðborginni 
starfsemi, sem annars stuðlaði að 
byggð í dreifbýlinu“.

Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxa-
flóahafna, segir ekki koma til 
greina að verða við kröfum HB 
Granda um lóðirnar en stjórnin 
fjallaði um erindi HB Granda í gær. 
„Stjórn Faxaflóahafna er einhuga 
um að þetta umrædda svæði, þar 
sem HB Grandi er með starfsemi, 
er skipulagt fyrir fiskvinnslu og 
útgerð og því verður ekki breytt. 
Hugmyndir þeirra [forsvarsmanna 
HB Granda] ganga ekki eftir.“

HB Grandi ákvað í sumar að 
flytja landfiskvinnslu frá Reykja-
vík til Akraness í kjölfar ákvörðunar 

ríkisstjórnarinnar um niðurskurð á 
aflaheimildum. Forsvarsmenn HB 
Granda hafa ekki haldið öðru fram 
en að niðurskurðurinn sé eina 
ástæðan fyrir flutningnum.

Gísli segir stjórn Faxaflóahafna 
vera tilbúna til þess að vinna með 
HB Granda að því að byggja upp 
frekari vinnslu á Akranesi eins og 
fyrirtækið hefur áformað. „Við 
lítum á þetta sem tvö óskyld mál, 
uppbyggingu vinnslu á Akranesi 
annars vegar og ósk um breytta 
nýtingu á lóðum fyrirtækisins 
hins vegar.“

Ekki náðist í Árna Vilhjálmsson 
né Eggert B. Guðmundsson, for-
stjóra HB Granda.

Vilja að kvöðum um 
nýtingu verði aflétt
Forsvarsmenn HB Granda vilja að kvöðum um að lóðir fyrirtækisins verði 
nýttar undir sjávarútvegsstarfsemi verði aflétt. Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
Faxaflóa, segir ekki koma til greina að breyta skipulaginu að kröfu HB Granda. 

 „Ég vil ekki endilega meina að sú aðgerð 
ein og sér, að kalla upplýsingafulltrúa frá Írak, hafi 
tekið okkur af listanum. En það er nú samt þannig að 
núna erum við ekki lengur á þessum lista og það er 
breyting frá því sem var,“ segir Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra. Hún segist hafa tekið 
eftir því að Ísland væri ekki lengur á lista yfir 30 
„staðfastar“ þjóðir sem studdu innrásina í Írak sem 
hófst 20. mars 2003. Listinn var gefinn út einhliða af 
bandarískum stjórnvöldum. 

Íslensk stjórnvöld studdu innrásina en Halldór 

Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, og Davíð 
Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, tóku einir 
ákvörðun um pólitískan stuðning við hana.

Jón Ormur Halldórsson, dósent við Háskólann í 
Reykjavík, segir augljóst að stefnubreyting hafi 
orðið hjá ríkisstjórninni í utanríkismálum. „Það er 
erfitt að meta áhrif þessarar stefnubreytingar. Fyrst 
og fremst held ég að það hafi verið slæmt inn á við, 
og að einhverju leyti út á við, að Ísland hafi verið á 
þessum lista sem var umtalaður um allan heim.“ 

Ekki á lista staðfastra þjóða

Reykjavík Energy 
Invest (REI) ætlar sér að verða 
leiðandi á 
heimsvísu á 
sviði nýtingar 
jarðvarma. 
Þekking á því 
sviði er hvergi 
meiri í heimin-
um en hér á 
landi. Bjarni 
Ármannsson, 
fyrrverandi 
forstjóri 
Glitnis, er nýr 
stjórnarformaður félagsins en 
hann hefur sjálfur lagt 500 
milljónir í félagið. Orkuveita 
Reykjavíkur verður kjölfestu-
fjárfestir í félaginu með 40 
prósenta eignarhlut.

Bjarni og Guðmundur Þór-
oddsson, forstjóri Orkuveitunnar 
og starfandi forstjóri REI, 
kynntu stórhuga áform félagsins 
á fundi í höfuðstöðvum 
Orkuveitunnar í gær.

Flytja út íslenska 
jarðhitaþekkingu

 Karlmaður lét lífið í árekstri 
á Suðurlandsvegi milli Hveragerð-
is og Selfoss á sjöunda tímanum í 
gærkvöldi. Samkvæmt upplýsing-
um frá lögreglunni á Selfossi lenti 
fólksbíll á austurleið framan á 
vörubíl sem var á leið vestur með 
þeim afleiðingum að ökumaður 
fólksbílsins lést. Slysið varð við 
afleggjarann að Kirkjuferju.

Ökumenn beggja bifreiðanna 
voru einir á ferð. Sá sem ók 
vörubílnum var fluttur á slysa-
deild en slapp með minni háttar 
meiðsli. Þetta er áttunda banaslys-
ið í umferðinni á árinu og hið 
fimmta sem verður í umdæmi 
Selfosslögreglunnar. 

Skullu saman á 
Suðurlandsvegi



„Þetta er allt saman 
hrokkið í réttan gír þannig að menn 
fara að settum lögum og reglum,“ 
segir Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri 
í Bláskógabyggð, um það er 
skipulagsfulltrúi uppsveita Árnes-
sýslu kom í gær í veg fyrir 
steypuvinnu við þyrlupall hjá 
frístundahúsi milljarðamæringsins 
Magnúsar Kristinssonar.

Magnús, sem er útgerðarmaður 
og eigandi Toyota-umboðsins með 
meiru, á sem kunnugt er þyrlu sem 
hann notar gjarnan til ferða sinna 
milli landshluta. Sérstaklega er 
þekkt að Magnús fer með þyrlu 
sinni milli lands og Vestmannaeyja 
og segist hafa fest kaup á vélinni 
vegna óáreiðanlegra flugsamgangna 
þar á milli.

Magnús á húsið Sólbrekku í 
Reykholti. Eigninni tilheyrir um 
tveggja hektara lóð og tíu hektarar 
af ræktunarlandi. Magnús mun hafa 
fengið leyfi Flugmálastjórnar til að 
lenda þyrlunni við Sólbrekku og 
hefur iðulega gert það og flykkjast 
þá Reykhyltingar gjarnan út í 
glugga til að sjá „ferlíkinu“ bregða 
fyrir eins og ein nágrannakonan 
orðar það. Í gærmorgun voru mættir 
þangað steypubílar til að steypa upp 
stóran og upphitaðan þyrlupall. 
Magnúsi hafði hins vegar láðst að 
sækja um leyfi til sveitar-
stjórnarinnar fyrir byggingu 
pallsins. Sólbrekka er innan skil-
greinds þéttbýlis í Reykholti.

„Ég er staddur erlendis og veit 
bara ekkert um þetta mál,“ segir 
Magnús aðspurður um fram-
kvæmdirnar við pallinn.

Valtýr sveitarstjóri segir steypt 
plön á borð við þyrlupall háð 

ákvæðum skipulags- og byggingar-
mála.

„Menn voru kannski ekki alveg 
klárir á því hvar þeir stóðu en það er 
búið að gera mönnum ljóst að öll 
mannvirki eru leyfisskyld,“ segir 
sveitarstjórinn sem segir 
skipulagsfulltrúa uppsveita Árnes-
sýslu hafa strax í gær rætt við 
Magnús sem hygðist ætla í réttan 
farveg með pallinn.

Valtýr segist sjálfur ekki geta 
svarað því hvort leyfi verði veitt 
fyrir þyrlupallinum.

„Þetta er leyfisskyld fram-
kvæmd. Ef þyrlupallur er innan 
þéttbýlis þarf hann að fara í 
deiliskipulag. Þetta er hlutur sem 
verður einfaldlega að fá 
málefnalega umfjöllun á réttum 
stöðum,“ segir sveitarstjórinn. 

Bjarni, segir maður nokkuð 
nei við REI?

Stoppuðu þyrlupall 
milljarðamærings
Magnús Kristinsson í Toyota hugðist láta steypa upp þyrlupall við hús sitt í 
Reykholti en hafði ekki sótt um leyfi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar sneri við 
steypubílum sem mættir voru á staðinn í gær. Málið nú sagt í réttum farvegi.
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Yfir 1.500 heimili hafa 
pantað 750 bláar sorptunnur hjá 
umhverfissviði Reykjavíkurborg-
ar. Um fjögur hundruð slíkar hafa 
þegar verið afhentar. Guðmundur 
B. Friðriksson, skrifstofustjóri 
umhverfissviðs, segir ætlunina að 
klára að keyra út afganginn af 
tunnunum í næstu viku.

Bláa tunnan er ætluð undir 
pappírsúrgang eins og dagblöð og 
auglýsingapóst. Ekkert annað en 
pappír má fara í tunnuna. 
Guðmundur segir verktakana 
fylgjast með því hvort aðskota-
hlutir eða rusl af annarri tegund 
sé í tunnunni. 

Bláar tunnur 
njóta vinsælda

 Verulegar efasemdir um hernaðinn í 
Írak hafa komið fram innan Repúblikanaflokksins. 
Gagnrýni sumra flokksbræðra George W. Bush 
forseta hefur jafnvel verið harðari en gagnrýni 
andstæðinga hans í Demókrataflokknum.

„Eigum við að halda áfram að leggja fram blóð og 
fé með sama hraða og hingað til? Og til hvers?“ 
spyr til dæmis repúblikaninn Chuck Hagel, sem 
hefur stutt tillögur þess efnis að sett verði ákveðin 
tímamörk fyrir brotthvarf hersins frá Írak.

David Petraeus, yfirmaður bandaríska heraflans 
í Írak, sat fyrir svörum hjá hermálanefnd öldunga-
deildar þingsins í gær og á mánudaginn, og mælir 
með því að megnið af hernum, um 130 þúsund 
manna lið, verði þar áfram að minnsta kosti þangað 
til í júlí á næsta ári, þótt 30 þúsund manns verði 
kallaðir heim fyrr.

Ekki var þó að sjá að allir repúblikanar hefðu 
lengur mikla trú á því að gefa yfirmönnum hersins 
lengri tíma til að vinna verkið.

„Að mínum dómi er mögulegt að ná einhvers 
konar árangri í Írak, en við, sem mótum stefnuna, 
ættum að viðurkenna að líkurnar á því að við náum 

markmiðum okkar eru afar litlar,“ sagði Richard 
Lugar, leiðtogi repúblikana í nefndinni.

Efasemdir meðal repúblikana

 Ekki dregur úr launamun 
kynjanna meðal viðskiptafræðinga 
og hagfræðinga. Þetta kemur fram 
í niðurstöðum kjarakönnunar 
Félags viðskipafræðinga og hag-
fræðinga (FVH) sem birt var í gær. 

„Niðurstöðurnar eru mikið  
áhyggjuefni og þvert á þá þróun 
sem við vonuðumst eftir,“ segir 
Guðni Rafn Gunnarsson, formaður 
kjaranefndar FVH. Laun karla og 
kvenna hafa hækkað álíka mikið 
frá síðustu mælingu. Laun kvenna 
hækka um 12,8 prósent en laun 
karla um 13,3 prósent. Þegar ekki 
er tekið tillit til annarra þátta 
breytist launamunur kynjanna því 
nánast ekkert milli síðustu 

mælinga. Þegar launamunur er 
leiðréttur með tilliti til mismunandi 
vinnuframlags kynjanna kemur í 
ljós að munur milli kannanna hefur 
nær ekkert breyst. Hann var 21,5 
prósent en er nú 21,2 prósent. Þá 
segir Guðni að áhyggjuefni sé að 
þegar launamunur kynjanna er 
leiðréttur með fleiri þætti í huga, 
svo sem menntunar, starfs, atvinnu-
greinar, aldurs, vinnuframlags, 
mannaforráða og starfsaldurs 
kemur í ljós að launamunur kynj-
anna virðist heldur aukast frekar 
en hitt. Nú mælist leiðréttur launa-
munur 8,8 prósent en mældist 7,6 
prósent árið 2005 og 6,8 prósent 
árið 2003. -

Fyrsti stormur haustsins er 
við það að bresta á. Ofsaveður úr 
norðaustri verður víða á landinu á 
morgun, en Vestfirðingar fá 
forsmekk af því í dag og í nótt.

Sigurður Þ. Ragnarsson, yfirveð-
urfræðingur á veðurstofu Stöðvar 
2, segir um mjög krappa og djúpa 
lægð að ræða sem gengur yfir 
landið á næstu sólar-hringum. Á 
morgun verði stormur víða um 
landið vestanvert en eftir því sem 
líði á daginn færist hann yfir á 
austanvert landið. Höfuð-borgar-
svæðið er ekki undanskilið, en þar 
verða stormhviður um miðjan dag.

„Fyrsti hausthvellurinn kemur 
oft harðast niður á eigum manna. 
Ég vona að sem flestir verði búnir 
að ganga frá trampólínunum og 
sumardótinu,“ segir Sigurður. 

Von á fyrsta 
hausthvellinum

 Allur kvóti Brims 
hefur verið seldur frá Akureyri. 
Um hundrað störf hafa tapast og 
búist er við því að landvinnslan 
þar verði lögð af. Þetta segir 
Konráð Alfreðsson, formaður 
Eyfirskra sjómanna. 

Brim varð til við sölu Útgerðar-
félags Akureyrar. Þegar salan 
gekk í gegn segir Konráð að fimm 
togarar hafi verið starfandi en nú 
sé einn eftir og hann sé kvótalaus. 
Hann kallar eftir aðgerðum 
stjórnvalda. „Þessir nýríku 
strákar nota sjávarbyggðirnar til 
að kaupa fyrirtæki sem heima-
menn hafa byggt upp og leggja 
þau í rúst,“ segir Konráð.   

Kvóti Brims seld-
ur frá Akureyri

Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins staðfesti í 
gær þá ákvörðun, að í Bretlandi 
og á Írlandi yrði heimilt að nota 
sumar af gömlu mælieiningunum, 
sem ekki eru hluti af metrakerf-
inu, svo að áfram verði hægt að 
afgreiða bjór á krám í „pintum“ 
og að vegalengdir á vegaskiltum 
verði áfram gefnar upp í mílum. 

Samkvæmt ESB-reglugerð frá 
árinu 1999 stóð til að metrakerfið 
tæki alveg yfir allar mæli-
einingar á Bretlandseyjum í 
áföngum fram til ársins 2009. 

Halda gömlum 
mælieiningum



*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. ágúst 2007 skv. sjodir.is
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.

Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.

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

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra peninga-

markaðssjóða á Íslandi síðustu 12 mánuði eða 15,4%*.

Enginn annar íslenskur peningamarkaðssjóður náði yfir 15% á sama tímabili*.

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið að ná 

góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki

taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður fylgir 

því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is 
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Ég ætlaði bara að fá mér fiðlu
Það skiptir máli að spara á réttum stað.



Þegar nær öll 
atkvæði höfðu verið talin í 
sveitar- og fylkisstjórnakosning-
unum í Noregi í gær lá fyrir að 
drjúg fylgissveifla hefði orðið 
frá vinstriflokkum til borgara-
legu flokkanna. Vinstrisósíalistar 
töpuðu helmingi fylgis síns frá 
síðustu kosningum – fóru úr 12,4 
prósentum í 6,1 – en bæði 
Hægriflokkurinn og Framfara-
flokkurinn unnu á. 

Hefðu landsúrslit kosninganna 
verið úrslit þingkosninga hefði 
ríkisstjórnin tapað meirihluta 
sínum og borgaralegu flokkarnir 
unnið; þeir hefðu fengið 87 
þingsæti en vinstriflokkarnir 82.

Hægrisveifla

 Engar upplýsingar 
eru til um það hjá Persónuvernd 
hvaða persónuupplýsingum Ríkis-
lögreglustjóri safnar og vistar í 
gagnagrunnum sínum, segir 
Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar.

„Enn sem komið er hefur 
Persónuvernd ekki gert úttekt á 
fyrirkomulagi öryggismála hjá 
lögreglunni,“ segir Sigrún. Hún 
segir Persónuvernd hafa verið með 
margar úttektir í gangi, en þetta sé 
þó eitt af því sem hugað hafi verið 
að því að gera. Sigrún segir ekki 
liggja fyrir ákvörðun um hvort eða 
hvenær verði farið í slíka úttekt, 
en það verði líklega rætt á 
stjórnarfundi í lok september. 

Gerði Persónuvernd slíka úttekt 
yrði annars vegar kannað lögmæti 
þess að safna persónuupplýsingum, 
en hins vegar fyrirkomulag 
öryggismála tengt gagna-
grunnunum. Úttektir geta tekið 
marga mánuði, jafnvel meira en ár. 
Slík úttekt hefur til að mynda farið 
fram á Schengen-gagna-
grunninum.

Í reglugerð um meðferð per-
sónuupplýsinga hjá lögreglu segir 
að Ríkislögreglustjóri skuli til-
kynna Persónuvernd um þær 
skrár sem hann haldi, eða 
breytingar á notkun slíkra skráa. 
Sigrún segir að engin slík 
tilkynning hafi borist í nokkurn 
tíma.

Reglugerð um greiningardeild 
Ríkislögreglustjóra var sett í maí 
síðastliðnum. Þar er deildinni 
meðal annars falið það verkefni að 
safna upplýsingum, vinna úr þeim, 
greina þær og skiptast á upp-
lýsingum í því skyni að koma í veg 

fyrir eða draga úr líkum á 
afbrotum. Sigrún segir að engin 
tilkynning hafi borist Persónuvernd 
vegna þessarar upplýsingasöfnunar 
Ríkislögreglustjóra.

Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra sagði í tölvupósti í 
gær að Persónuvernd væri sjálf-

stæð stofnun og vísaði alfarið til 
hennar, spurður um eftirlit Per-
sónuverndar með gagna-grunnum 
lögreglu.

Þorsteinn Geirsson, ráðuneytis-
stjóri dómsmálaráðuneytisins, 
vildi ekki svara spurningum um 
málið í gær.

Vita ekki hvaða upp-
lýsingum er safnað
Persónuvernd hefur ekki gert úttekt á lögmæti eða öryggi gagnagrunna lögreglu 
og er ekki kunnugt um hvaða persónuupplýsingum Ríkislögreglustjóri safnar.

 Fyrsta djúpborunar-
holan hér á landi verður boruð við 
Kröflu næsta sumar. Hún verður 
fjögurra til fimm kílómetra djúp. 
Síðar verða tvær aðrar djúpar 
holur boraðar, á Hengilssvæðinu 
og á Reykjanesi.

Samstarfssamningur um djúp-
borunarverkefni var kynntur í 
gær. Samkvæmt honum munu 
Landsvirkjun, Hitaveita Suður-
nesja og Orkuveita Reykjavíkur 
láta bora sína holuna hvert. Að 
auki koma Orkustofnun og Alcoa 
að vísindaþætti verkefnisins, sem 
felst meðal annars í dýpkun 
Kröfluholunnar og rannsóknum á 
borholuvökva.

Að sögn Guðmunds Ómars Frið-
leifssonar verkefnisstjóra standa 
vonir til þess að margfalda nýt-
ingu úr háhitasvæðum Íslands 
með djúpborunum. Djúpu holurnar 
gætu orðið allt að fimm til tíu 
sinnum öflugri en venjulegar 
háhitaholur og gefið rafafl í 
samræmi við það. Þó segir hann 
verkefnið afar áhættusamt.

Í heild er áætlað að verja um 
þremur og hálfum milljarði króna 
til djúpborana og rannsókna þeim 
tengdum á næstu þremur til fjórum 
árum. Hvert orku-fyrirtækjanna 
leggur 700 til 1.000 milljónir við 
borun holanna þriggja, ríkið leggur 
til um 350 milljónir í gegnum Orku-

stofnun og Alcoa leggur til um 
hundrað milljónir.

Átak verður í 
eftirliti og skráningu erlendra 
starfsmanna á Íslandi. Þetta er 
niðurstaða funda sem Jóhanna 
Sigurðardóttir félagsmála-
ráðherra sat í gær með forsvars-
mönnum ASÍ og Afls, 
starfsgreinasambands
Austurlands.

Hrannar B. Arnarson, aðstoðar-
maður Jóhönnu, segir fullan 
einhug og samstöðu um að þetta 
mál verði sett í forgang. Málefni 
erlendra starfsmanna komust í 
umræðuna nýlega þegar í ljós kom 
að starfsmenn á vegum verktaka-
fyrirtækisins Arnarfells voru ekki 
með kennitölu og hvergi skráðir 
hjá Vinnumálastofnun. 

Átak í eftirliti 
með erlendum 
starfsmönnum

 „Hveragerði virðist 
því miður vera að missa það 
aðdráttarafl sem bærinn áður 
hafði sem ákjósanlegur valkostur 
til búsetu,“ segja fulltrúar 
minnihluta A-listans í bæjar-
stjórn Hveragerðis sem vilja að 
meirihluti sjálfstæðismanna 
endurskoði stefnu sína um sölu 
byggingarréttar á íbúðarlóðum.

Sjálfstæðismenn segjast 
undrast svartsýni minnihlutans. 
„Frá síðustu kosningum hefur 
bæjarbúum fjölgað um 5,8 
prósent og því engin ástæða til 
þess að leggja trúnað á full-
yrðingar minnihlutans um að sala 
byggingaréttar hafi haft letjandi 
áhrif á íbúaþróun.“ 

Aðdráttarafl 
bæjarins minna

Ungir jafnaðarmenn 
hvetja ríkisstjórn Samfylkingar 
og Sjálfstæðisflokks til að skipa 
samráðsnefnd stjórnmálaflokka á 
Alþingi í Evrópumálum líkt og 
kveðið er á um í stjórnarsáttmála 
flokkanna.

Í ályktun frá hreyfingunni 
kemur fram að ungt 
samfylkingarfólk telji mikla þörf 
á opinskárri umræðu um Evrópu-
mál í ljósi niðurstaðna skoðana-
kannana Samtaka iðnaðarins. 

Þá ítrekar UJ skoðun 
hreyfingarinnar að ákvörðun um 
inngöngu Íslands í Evrópu-
sambandið eigi að vera í höndum 
þjóðarinnar.

Þörf á opin-
skárri umræðu



Haustráðstefna Skýrr 2007

Spennandi ráðstefna
um hugbúnaðarlausnir
og rekstrarþjónustu

Föstudagurinn 14. september 

Nordica Hotel í Reykjavík

Stærsti viðburður haustsins í upplýsingatækni

Einstæð heildarsýn á upplýsingatækni fyrir atvinnulífið

Vandaðir fyrirlestrar fyrsta flokks sérfræðinga

Frábært tækifæri til að hitta kollegana

Veisla um kvöldið með skemmtiatriðum og balli

Skráning og dagskrá á skyrr.is

Microsoft
Viðskiptalausnir
Samþætting
Skjalastjórnun
Viðskiptatengsl

Oracle VL
Viðskiptalausnir
Fjárhagur
Mannauður
Verkefnastjórnun

5 fyrirlestralínur, 35 fyrirlestrar,
10 erlendir fyrirlesarar

Allt á 
einum stað

Rekstrarþjónusta
Gagnavistun
Hýsing
Kerfisleiga
Öryggislausnir
Símalausnir

Viðskiptagreind
Business Objects
Microsoft
Oracle

Oracle GT
Grunntækni
Data Integrator
Hyperion
11g
OLAP
SOA

Haustráðstefna Skýrr 2007 er haldin í samvinnu við



Viltu láta leggja fimmtung 
Kolaportsins undir bílastæði?

Óttast þú hrun á hlutabréfa-
markaði?

Líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem lifa og hrærast í 
tölvuheiminum og vilja starfa á þeim vettvangi. Námið
er tvískipt og undirbýr nemendur undir þrjú alþjóðleg
próf: A+ prófin frá Comptia og MCP (Microsoft Certified
Professional)

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FYRIR
ALVÖRU NÖRDA!

Upplýsingar og skráning:544 4500 / www.ntv.is

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR
Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað. 
Kennslan fer fram í nýrri, fullkominni tölvuviðgerðarstofu NTV.

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN
Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja upp og hafa umsjón 
með tölvum sem keyra á Windows XP stýrikerfinu, öðlast víðtækan
skilning á netkerfum og verða færir í að leysa vandamál sem að 
þeim snúa.

Kerfisstjórinn

180 stundir - Verð: 233.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið 
byrjar 24. september

 Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir utanríkisráðherra segir Ísland 
ekki lengur vera á lista yfir þær 
þjóðir sem studdu innrásina í Írak 
vorið 2003. „Ísland var á listanum 
yfir hinar staðföstu og vígfúsu þjóð-
ir en ég hef tekið eftir því að svo er 
ekki lengur. Ég vil ekki endilega 
meina að sú aðgerð ein og sér, að 
kalla upplýsingafulltrúa frá Írak, 
hafi tekið okkur af listanum. En það 
er nú samt þannig núna að við erum 
ekki lengur á þessum umtalaða lista 
og það er breyting frá því sem var.“

Jón Ormur Halldórsson, dósent 
við Háskólann í Reykjavík og sér-
fræðingur í alþjóðastjórnmálum, 
segir augljósa stefnubreytingu hafa 
orðið með nýjum utanríkisráðherra. 
„Það er alveg ljóst að það hefur orðið 
stefnubreyting af hálfu ríkisstjórn-
ar Íslands í þessu máli. Það er erfitt 
að meta áhrif þessarar stefnubreyt-
ingar. Fyrst og fremst held ég að það 
hafi verið slæmt inn á við, og að ein-

hverju leyti út á við, að Ísland hafi 
verið á þessum lista sem umtalaður 
var um allan heim.“

Íslensk stjórnvöld studdu innrás 
Bandaríkjamanna og Breta, auk 
bandalagsþjóða þeirra, sem hófst 20. 
mars 2003. Halldór Ásgrímsson, 
þáverandi utanríkisráðherra, og 
Davíð Oddsson, þáverandi forsætis-
ráðherra, komu stuðningi Íslands til 
leiðar og var Ísland á lista meðal 30 
þjóða sem studdu innrásina. Listinn, 
sem alla tíð hefur verið umdeildur, 
var gefinn út af bandarískum stjórn-
völdum einhliða en íslensk stjórn-
völd hafa aldrei mótmælt því form-
lega að hafa verið á listanum.

Í september í fyrra fluttu Össur 
Skarphéðinsson, Ögmundur Jónas-
son og Magnús Þór Hafsteinsson, 
þáverandi þingflokksformenn 
stjórnarandstöðuflokkanna, þings-
ályktunartillögu þar sem þeir fóru 
fram á að ríkisstjórnin tæki „Ísland 
með formlegum hætti út af lista 30 

þjóða sem studdu innrás Banda-
ríkjamanna og Breta í Írak vorið 
2003“.

Jón Sigurðsson, fyrrverandi for-
maður Framsóknarflokksins, lýsti 
því svo yfir í ræðu að stuðningur 
Íslands við innrásina hefði verið 
mistök en Geir H. Haarde, sem á 
þeim tíma var í forsæti fyrir ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins, var ekki tilbúinn til 
þess að taka undir það með honum.

Ísland ekki á lista 
yfir vígfúsar þjóðir
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra segir Ísland ekki lengur á lista yfir 
stuðningsþjóðir innrásarinnar í Írak. Augljós stefnubreyting hjá ríkisstjórninni í 
utanríkismálum, segir Jón Ormur Halldórsson, dósent við Háskólann í Reykjavík.

Mál foreldra Madeleine 
McCann er nú í höndum dómara. 
Ríkissaksóknari í Portúgal ákvað í 
gær að sönnunargögnin í málinu 
nægðu til þess að áframsenda það 
til dómara. Hann hefur nú tíu daga 
til að taka ákvörðun um hvort ákæra 
eigi Kate og Gerry McCann vegna 
hvarfs stúlkunnar, eða breyta 
réttarstöðu þeirra.

Í umfjöllun breska dagblaðsins 
Times um málið kemur fram að 
starfsmenn tæknideildar lögreglun-
nar í Portúgal hafi fundið hár úr 
Madeleine í bíl sem foreldrarnir 
tóku á leigu eftir að stúlkan hvarf. 
Rannsóknar-lögreglumenn hafi átt 
von á að finna einhver ummerki um 

stúlkuna í bílnum, vegna þess að 
leikföng og föt hennar hafi verið 
flutt í honum. Magn háranna hafi 
hins vegar verið svo mikið að nú sé 
talið að lík stúlkunnar hafi verið 
flutt í bílnum.

Gerry McCann neitar öllum 
ásökunum um að hann eða konan 
hans tengist hvarfi dóttur þeirra í 
bloggfærslu á vefnum 
findmadeleine.com. 

Í nýjustu færslunni segist hann 
hundrað prósent viss um sakleysi 
eiginkonu sinnar, og hún sé jafn 
viss um sakleysi hans. „Stað-
reyndirnar munu sýna að við 
höfðum ekkert að gera með hvarf 
Madeleine.“

Málið komið í hendur dómara

„Hrefnukjötið frá 
síðasta ári er að klárast og nú 
viljum við ekki aðeins vera í 
vísindaveiðum. Við viljum að 
hrefnuveiðar verði aftur alvöru 
atvinnugrein,“ segir Gunnar 
Bergmann Jónsson, fram-
kvæmdastjóri hrefnuveiðimanna. 

Gunnar vonast til þess að 
sjárvarútvegsráðherra fari eftir 
upplýsingum frá Hafrannsókna-
stofnun og leyft verði að veiða 
fjögur hundruð dýr á ári. „Mér 
finnst rétt að hann fari eftir 
ráðleggingum stofnunarinnar,“ 
segir Gunnar.

Alls veiddust 45 hrefnur í ár, 
þar af voru 39 veiddar í vísinda-
skyni en sex í atvinnuskyni. 
Gunnar segir eftirspurn á kjötinu 
aukast jafn og þétt og líkur séu á 
að eftirspurn verði meiri en 
framboð.   

Hrefnukjöt að 
verða uppurið

 Ekki verður greint 
strax frá staðsetningu nýrrar 
kaffistofu Samhjálpar, að sögn 
Jórunnar Frímannsdóttur, for-
manns velferðarráðs. Í ljósi 
reynslunnar segir Jórunn nauð-
synlegt að upplýsa alla aðila um 
málið áður en upplýsingar um 
staðsetningu kaffistofunnar birtist 
í fjölmiðlum. 

„Við teljum það vera eðlileg 
vinnubrögð að kynna fyrst kaffi-
stofuna fyrir íbúum og 
fyrirtækjum í nágrenni hennar,“ 
segir Jórunn og bætir því við að 
viðbrögð séu alltaf verri þegar 
fólk frétti af slíkri starfsemi í 
fjölmiðlum.

„Þetta er í höfn en við viljum ekki 
greina frá staðsetningunni fyrr en 
við hefjum framkvæmdir. Þar að 
auki höfum við haft augastað á öðru 
húsnæði,“ segir Heiðar Guðnason, 
forstöðumaður Samhjálpar. 

Heiðar segir vanta betri 
félagsaðstöðu og húsaskjól á meðan 
beðið sé eftir nýju húsnæði. 
„Eigandi húsnæðis gömlu kaffi-
stofunnar er svo velviljaður að 
leyfa okkur að vera þar á meðan við 
bíðum. Það er þó um tveggja vikna 
bið þar til við getum flutt þangað 
inn aftur, sem er langur tími fyrir 
heimilislaust fólk.“ 

Kaffistofunni við Hverfisgötu 
var lokað síðastliðinn fimmtudag. 

Síðan þá hefur Samhjálp haldið úti 
bráðabirgðaaðstöðu við Þingholts-
stræti sem opin er daglega í um 
tvær klukkustundir.

Umhverfisdagur verður 
haldinn í grunnskólum Reykjavíkur-
borgar í dag. Nemendur eru hvattir 
til að ganga eða hjóla í skólann og 
verður kannað hversu margir urðu 
við áskoruninni.

Að því er segir í fréttatilkynningu 
frá Menntasviði Reykjavíkur munu 
nemendur í nokkrum skólum taka 
til á skólalóðinni í tilefni dagsins 
eða verja deginum í útinám og úti-
vist. Meðal annars munu nemendur 
í Brúarskóla aldurs-greina og 
hæðarmæla tré og nemendur í 
Foldaskóla ætla að ganga um 
hverfið og dreifa myndskreyttum
kortum um umhverfisstarf 
skólans.

Gangið eða 
hjólið í skólann  



BYRjaðu með rétta kortið 
fyrir námsmenn!

Aukasöfnun hjá yfir 60 fyrirtækjum
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NÁMSMANNA-ÞJÓNUSTA BYRS

• Alltaf þér að kostnaðarlausu
• Engin færslugjöld
• 5000 króna ferðaávísun fylgir með
• Þú safnar 4 krónum aukalega þegar 
   þú verslar fyrir 1000 krónur

Líttu við á www.byr.is og þú gætir unnið

Apple IMC



„Bæjarstjóri virðir að 
engu þau lög sem gilda um meðferð 
opinberra fjármuna né heldur við-
hefur lýðræðisleg og fagleg vinnu-
brögð,“ fullyrðir minnihluti A-list-
ans í bæjarstjórn Hveragerðis.

Ofangreind tilvitnun er úr bókun 
fulltrúa A-listans á síðasta bæjar-
stjórnarfundi. Þá voru til umræðu 
kaup bæjarins á húsnæði í Austur-
mörk 20 fyrir slökkvilið bæjarins. 
Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri 
hafði skrifað undir kauptilboð í 
húsið og lagði fram tillögu um 
kaupin. Minnihlutinn sagði kaupin 
vera bráðabirgðalausn því sam-
kvæmt aðalskipulagi ætti húsið að 
víkja. Þetta myndi kosta bæjarsjóð 
tugi milljóna króna. Sögðu fulltrúar 
minnihlutans Aldísi bæjarstjóra 
hafa skrifað undir kauptilboð fyrir 
hönd bæjarfélagsins án heimildar 
bæjarstjórnar.

„Bæjarstjóri hefur orðið uppvís 
að því að leyna minnihluta gögnum 
sem tengjast þessu máli og unnin 
voru af starfsmönnum bæjarins 
tæpum tveimur mánuðum fyrir 
ákvarðanatöku bæjarstjóra“, bókaði

minnihlutinn. Gögnin sem um 
ræðir mun vera greinargerð um 
ástand hússins á Austurmörk 20. 
Minnihlutinn sagði Aldísi enn 
fremur hafa brotið ákvæði 
sveitarstjórnarlaga með því að 

efna til útgjaldanna án fyrri 
samþykktar sveitarstjórnar.

Aldís Hafsteinsdóttir og aðrir 
fulltrúar meirihluta sjálfstæðis-
manna brugðust hart við 
ásökunum A-listamanna:

„Meirihluti sjálfstæðismanna 
telur aðdróttanir minnihlutans 
hneykslanlegar og ærumeiðandi 
fyrir bæjarstjóra og störf hans“, 
bókuðu sjálfstæðismenn sem 
kváðu fulltrúum minnihlutans 
vera fullljóst að aðkoma 
bæjarstjóra að málinu væri eðlileg 
í alla staði:

„Það er alsiða að bæjarstjórar 
skrifi undir tilboð og samninga 
með fyrirvara um samþykki bæjar-
stjórnar eins og gert var í þessu 
tilviki. Því var ekki stofnað til 
neinna útgjalda fyrir bæjarfélagið 
án samþykkis bæjarstjórnar“, 
sögðu sjálfstæðismenn.

„Þetta er kannski dálítið strangt 
til orða tekið hjá okkur með að hún 
hafi skuldbundið bæinn án 
heimildar,“ viðurkennir Róbert 
Hlöðversson, bæjarfulltúi minni- 
hlutans. Hann segir A-listann hafa 
viljað leggja áherslu á lýðræðislega 
umræðu: „Við erum fulltrúar um 
45 prósent bæjarbúa en fáum 
ekkert að vita um málið fyrr en 
bæjarstjórinn leggur fram tilbúið 
kauptilboð.“

Bæjarstjóri Hveragerðis 
sagður hafa leynt gögnum
Fulltrúar minnihlutans í bæjarstjórn Hveragerðis segja Aldísi Hafsteinsdóttur bæjarstjóra hafa leynt 
gögnum og brotið lög með kaupum á húsnæði fyrir slökkvilið. Hneykslanlegar aðdróttanir, segir Aldís 
Hafsteinsdóttir bæjarstjóri og aðrir fulltrúar meirihluta sjálfstæðismanna í bæjarstjórn.

 Í nýju myndbandi 
hvetur Osama bin Laden skoð-
anabræður sína um heim allan til 
þess að „stökkva á vagninn“ og 
gerast píslarvættir með því að 
fremja hryðjuverk að fyrirmynd 
þeirra sem réðust á Bandaríkin 
haustið 2001.

Þetta segir hann í nýju mynd-
bandi sem samtök hans, al-Kaída, 
sendu frá sér í gær, 11. septemb-
er, réttum sex árum eftir hryðju-
verkin miklu. Á myndbandinu 
sést þó einungis kyrrmynd af 
honum, en röddin heyrist þylja 
boðskapinn undir niðri. 

Birting myndbanda með Osama 

bin Laden, bæði í gær og á 
laugardaginn, þykir undirstrika 
það að bandaríska herveldinu 
hefur ekki tekist að hafa hendur í 
hári hryðjuverkaleiðtogans, nærri 
sex árum eftir að Bush forseti 
lofaði bandarísku þjóðinni því að 
ná honum „dauðum eða lifandi“.

Mike McConnell, yfirmaður 
bandarísku leyniþjónustunnar, 
fullyrti í gær að al-Kaída, samtök 
Osama bin Ladens, hefðu enn 
fullan hug á því að láta til skarar 
skríða í Bandaríkjunum og 
leyniþjónustan gæti engan veginn 
tryggt að það tækist ekki 
einhvern tímann.

Bin Laden hvetur 
píslarvotta til verka 

Hvaða heitir lögmaður 
McCann-hjónanna, sem gat sér 
frægðar fyrir að verja Pinochet?

Hvaða íslenski ljósmyndari 
myndar fyrir Lexus og Rolex?

Hvað heitir rússneski auð-
kýfingurinn sem vill kaupa 
Arsenal?

 Fimm prósenta 
aukning varð á notkun strætis-
vagna á höfuðborgarsvæðinu í 
ágúst árið 2007 miðað við á sama 
tíma í fyrra. Vöxtinn má rekja til 
fríkorta sem framhaldsskólanem-
ar notuðu síðustu vikuna í ágúst.

 Pálmi Freyr Randversson, 
sérfræðingur í samgöngumálum 
á umhverfissviði, segir almenna 
ánægju ríkja meðal námsmanna 
með Frítt í strætó-verkefnið og 
hann hafi heyrt af mörgum 
nemendum sem hafi selt bíla eða 
frestað bílakaupum vegna þess
að þeir fá ókeypis í strætó.

Fleiri farþegar í 
strætó en áður

„Það er mikill 
skortur á eggjum,“ segir Guðmundur 
Arason, kvensjúkdómalæknir hjá 
tæknifrjóvgunarstofunni Art 
Medica. 

Fyrir skömmu auglýsti par í 
Fréttablaðinu eftir gjafaeggi. 
Þórður Óskarsson læknir segir 
fólk stundum þurfa að grípa til 
þess úrræðis þar sem bið eftir 
gjafaeggi geti verið löng og þá 
komi fyrir að fólkið fari að óttast 
að vera komið af heppilegum aldri 
þegar röðin kemur loks að því á 
biðlista. Yfirleitt séu alltaf um 
fimmtán til tuttugu pör sem bíði 
eftir gjafaeggi.

Guðmundur segir að þegar hafi 

nokkrar konur brugðist við aug-
lýsingu fólksins og boðist til að 
gefa egg. „Það er bara tímaspurs-
mál hvenær við förum sjálfir að 
auglýsa eftir gjafaeggjum fyrir 
konur, líklega verður það í haust“ 
segir Guðmundur. Hann segir eðli-
legt að brugðist sé við með þeim 
hætti þegar skortur er á eggjum 
rétt eins og Blóðbankinn óskar 
eftir blóðgjöfum þegar útséð er 
með skort á blóði.

Guðmundur hvetur konur til að 
hugsa til þeirra kvenna sem ekki 
geta eignast börn án gjafaeggja. 
Það sé mun erfiðara en að gefa 
sæði en heilbrigðisyfirvöld reyni 
að koma til móts við framlag 

þeirra með því að greiða konum 
sem tilbúnar eru að gefa egg svo 
kallað óþægindagjald, en það 
nemur um 50 þúsund krónum.

Samband Reiknistofu 
bankanna rofnaði við alla 
heimabanka í landinu fyrir 
miðnætti aðfaranótt mánudags en 
var komið aftur í lag þegar 
klukkan var tuttugu mínútur 
gengin í tvö.

Helgi H. Steingrímsson, 
forstjóri Reiknistofunnar, segir 
að bilunin hafi orðið í símatengi-
búnaði stofnunarinnar. Viðgerð 
hafi tekið lengri tíma en ella, því 
kalla þurfti út tæknimenn um 
nótt. Sem betur fer noti fáir 
heimabanka á þessum tíma.

Helgi telur að bilunin hafi ekki 
haft áhrif á hraðbanka, posa né 
bensíndælur. 

Heimabankar 
úr sambandi





Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu

PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur,
                  perur og fleiri gó›ir ávextir.

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

Stjórn Flugfreyjufélags Íslands mun koma 
aftur saman í næstu viku til að ræða ályktun sem 
félagsmenn sem starfa hjá Icelandair samþykktu í 
fyrradag. Stjórn Flugfreyjufélagsins hittist strax í gær 
að félagsfundi loknum en að sögn Ástríðar Ingólfs-
dóttur, varaformanns félagsins, verður niðurstaða 
stjórnarfundarins ekki gefin upp að svo stöddu. 

Félagsmenn Flugfreyjufélagsins hjá Icelandair 
samþykktu ályktun á fimmtudag þar sem uppsagnir 
fastráðinna flugfreyja og flugþjóna eru harmaðar. Þá 
telur fundurinn að brotið hafi verið á kjarasamningum 
lausráðinna starfsmanna er varða áframhaldandi 
ráðningar og er stjórn Flugfreyjufélagsins einróma 
hvött til að grípa til aðgerða vegna málsins. Þá hvöttu 
fundargestir, sem og stjórn Flugfreyjufélagsins, 
félagsmenn til að hvika ekki frá útgefinni vinnuskrá. 
„Vinnuskrár fyrir þennan mánuð gefa heldur ekki 
ástæðu til aukavinnu því þær eru allar í toppi,“ segir 
Ástríður. 

Talsmaður Icelandair segist vona í lengstu lög að 
ákvarðanir Flugfreyjufélagsins muni ekki hafa áhrif á 
flug fyrirtækisins.

 „Orkusviðið er vinsælt 
hjá fjárfestum um allan heim en 
ég held að við Íslendingar höfum 
ákveðið forskot þegar kemur að 
þekkingu á jarðhita, og það þurfum 
við að nýta hratt,“ sagði Bjarni 
Ármannsson, nýr stjórnarformað-
ur Reykjavík Energy Invest (REI), 
að loknum kynningarfundi fyrir-
tækisins í gær. 

Bjarni og Guðmundur Þórodds-
son, forstjóri Orkuveitunnar og 
starfandi forstjóri REI, sögðu 
félagið standa frammi fyrir 
miklum tækifærum og það ætlaði 
sér að verða leiðandi á heimsvísu 
á sviði nýtingar jarðvarma. 

Orkuveita Reykjavíkur verður 
kjölfestufjárfestir í félaginu með 
40 prósent hlutafjár en félagið 
stefnir að því að afla um 50 millj-
arða króna, frá innlendum og 
erlendum fjárfestum, til þess að 
ráðast í verkefni á sviði nýtingar 
jarðhita í heiminum. Bjarni hefur 
sjálfur lagt 500 milljónir króna í 
félagið.

Er Bjarni var forstjóri Glitnis 
kom hann að stofnun Geysir Green 
Energy sem einnig starfar á sviði 
nýtingar jarðvarma en það félag er 
í eigu FL Group, Atorku, Glitnis, 
VGK Invest ehf., Bar Holding og 
Reykjanesbæjar. Hann segist ekki 
líta svo á að þessi félög verði í 
harðri samkeppni. „Tækifærin á 
sviði nýtingu jarðvarma í heiminum 
eru það stór og mörg að hvorki 
Reykjavík Energy Invest né Geysir 
Green Energy munu ná utan um 
þau. En við eigum í samstarfi sem 
gengur vel,“ sagði Bjarni.

REI á hlut í Enex, Enex-Kína, 

Galantaterm og Iceland America 
Energy en fjölmörg verkefni á 
sviði jarðhitavirkjana eru skoðun 
hjá þessum félögum. Þá er PNOC-
EDC, stærsta orkufyrirtæki á Fil-
ippseyjum, að vinna að verkefnum 
með REI en það fyrirtæki er nú í 
einkavæðingarferli, sem forsvars-
menn REI fylgjast grannt með.

Bjarni segir fjölmörg verkefni 
bíða stjórnar nýs fyrirtækis en 
auk hans eiga Björn Ingi Hrafns-
son, varaformaður stjórnar Orku-
veitunnar, og Haukur Leósson, 
formaður stjórnar Orkuveitunnar, 
sæti í stjórn REI.

„Fyrstu skrefin fara í að ná 
utan um verkefnin sem við erum 
með og átta sig á því hvernig 
þeim er best fyrir komið. Það 
þarf að búa til stefnu sem gerir 
það að verkum að fyrirtækið geti 
orðið leiðandi á heimsvísu á 
þessum markaði. Það þarf að 
gerast hratt vegna þess hve áhugi 
fjárfesta í heiminum á þessum 
málum er mikill. Með skýrri 
stefnu ættum við að geta laðað til 
okkar áhugaverða fjárfesta og 
það er okkar markmið.“

REI ætlar að verða 
leiðandi á heimsvísu
Bjarni Ármannsson, fyrrverandi forstjóri Glitnis, er nýr stjórnarformaður Reykja-
vík Energy Invest. Félagið ætlar að einbeita sér að verkefnum er byggja á nýtingu 
jarðvarma. Gríðarleg tækifæri á þessu sviði, segir Guðmundur Þóroddsson.

Ungmenni, 25 ára og 
yngri, kaupa um þriðjung seldra 
áskriftarmiða hjá Leikfélagi 
Akureyrar.

„Við erum að ala upp nýja 
kynslóð leikhúsgesta og hingað 
koma krakkar, sumir fæddir árið 
1993, að kaupa sér kort. Það er 
svo gaman að þeim brosandi og 
kátum og ekkert nema kurteisin,“ 
segir Þóra Hjaltadóttir hjá LA.

Hún bendir á að ódýrara er 
fyrir krakkana að sækja sýningu 
hjá LA en að fara á íslenska 
kvikmynd, miðað við að keyptir 
séu fjórir miðar á 987 krónur. 
Miði á íslenska mynd getur 
kostað allt að 1.200 krónur. 

Unglingarnir 
koma í hópum





Eldsnemma á mánu-
dagsmorgun höfðu sérsveitar-
menn úr kólumbíska hernum 
hendur í hári eiturlyfjabarónsins 
Diego Montoya, sem líklega var 
valdamesti leiðtogi fíkniefna-
heimsins í Kólumbíu.

„Ég hef tapað,“ er Montoya 
sagður hafa sagt þegar hann var 
gripinn þar sem hann faldi sig á 
bak við tré, á nærfötum og bol 
einum fata, skammt frá bóndabæ 
þar sem móðir hans og frændi 
hafa dvalist undanfarið.

Montoya var ásamt Osama bin 
Laden á topp tíu lista bandarísku 
alríkislögreglunnar yfir eftirlýsta 
glæpamenn. Hann hefur verið 
leiðtogi Norte del Valle, hættuleg-
asta fíkniefnahrings Kólumbíu.

Stjórnvöld í Kólumbíu segja að 
Montoya hafi ekki veitt mót-
spyrnu þegar hann var handtek-
inn. Hins vegar bauð hann her-
mönnunum pening fyrir að láta 
sig lausan, fimm milljónir banda-
rískra dala, en það er sama upp-
hæð og FBI hafði boðið þeim sem 
gæfu upplýsingar sem leiddu til 
handtöku hans.

Jose Manuel Santos, dómsmála-
ráðherra Kólumbíu, segir að 
Montoya og félagar hans hafi 
myrt samtals um 1.500 manns. 
Santos var með í flugvélinni þegar 
Montoya var fluttur til Bógóta, 
höfuðborgar Kólumbíu, og segir 
að hann verði framseldur til 
Bandaríkjanna innan tveggja 
mánaða.

Montoya þykir hafa skorið sig 
úr í fíkniefnaheiminum fyrir að 
beita óvenju miklu ofbeldi, auk 
þess sem hann þykir hafa sýnt 
óvenjumikla útsjónarsemi.

„Hann hafði hæfileika, hann hóf 
sig upp metorðastigann og varð 
einn þeirra síðustu sem eftir stóðu 

þegar aðrir voru fallnir,“ segir 
Hank Twehues hjá FBI í Miami. 
Hann hefur fylgst náið með starf-
semi Norte del Valle. „Við höfum 

alltaf talið hann einn ofbeldis-
fyllsta smyglarann í mjög ofbeld-
isfullum smyglsamtökum.“

Samtök listamanna í 
Danmörku, í samstarfi við 
dönsku blaðamannasamtökin, 
efna í dag til mótmælafundar í 
Kaupmannahöfn, þar sem 
niðurskurði á framlögum til 
dagskrárefnis í danska ríkisút-
varpinu, DR, er mótmælt. 

„Danir geta ekki sætt sig við 
þjóðarsjónvarps- og útvarps-
stöð, sem einkennist af fjörefna-
rýru afþreyingarefni, enskum 
glæpaseríum og endalausum 
endurútsendingum,“ er haft 
eftir Franz Ernst, formanni 
Dansk Kunstnerråd. Niðurskurð-
urinn komi illa niður á dönsku 
menningarlífi.

Niðurskurði hjá 
DR mótmælt

 Tyrknesku lögreglunni tókst í gær að 
aftengja stóra bílsprengju sem fannst nærri 
útimarkaði í Ankara. Rétt sex ár voru í gær frá 
hryðjuverkárásunum á Bandaríkin. 

Tyrknesk yfirvöld, sem eru bandamenn Banda-
ríkjanna í hinni hnattrænu baráttu gegn hryðju-
verkum, höfðu aukið löggæslu í kringum 11. 
september. Sporhundar uppgötvuðu sprengiefnið í 
litlum sendiferðabíl, sem lagt hafði verið í marghæða 
bílageymslu, rétt við opinn matvælamarkað. Í ljós 
kom að um 300 kíló af sprengiefni voru í bílnum, að 
því er fram kom í tyrkneskum fjölmiðlum. 

„Hugsanlegum harmleik hefur verið afstýrt,“ tjáði 
Kemal Onal lögreglustjóri blaðamönnum. 

Sjálfsmorðssprengumenn með tengsl við Al-Kaída 
gerðu bílsprengjuárásir í Istanbúl árið 2003, sem 
kostuðu 58 manns lífið. Í febrúar voru sjö dæmdir í 
lífstíðarfangelsi fyrir aðild að tilræðunum.

Hryðjuverki afstýrt í Ankara

 Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, sæmdi 
tvo prófessora við Háskólann í 
Leeds riddarakrossi hinnar 

íslensku fálkaorðu 
fyrir störf þeirra í 
þágu íslenskrar 
tungu og íslenskra 
fræða. Andrew 
Wawn og Rory 
McTurk sinna 
kennslu í íslensku, 
stunda rannsóknir 
á íslenskum 
fornbókmenntum

og íslenskum bókmenntum síðari 
alda og hafa jafnframt sent frá sér 
fjölmargar ritsmíðar um þau efni 
að því er kemur fram í tilkynn-
ingu. Athöfnin fór fram í bókasafni 
Háskólans í Leeds en þar er meðal 
annars varðveitt bókasafn sem 
kennt er við Boga Melsteð.

Starf í þágu ís-
lenskrar tungu

Eiturlyfjabaróninn 
gripinn á brókinni
Einn hættulegasti fíkniefnabarón Kólumbíu, Diego Montoya, var handtekinn á 
mánudag. Hann verður framseldur til Bandaríkjanna innan tveggja mánaða.

Tæplega helmingur 
Íslendinga segist hlynntur aðild 
Íslands að Evrópusambandinu 
(ESB). 48 prósent Íslendinga eru 
hlynnt aðild að ESB en 33 
prósent eru andvíg að því er 
kemur fram í könnun Capacent 
Gallup fyrir Samtök iðnaðarins 
um viðhorf landsmanna til 
Evrópumála.

Athygli vekur að meirihluti 
stuðningsmanna ríkisstjórnar-
flokkanna styðja aðildarviðræð-
ur við ESB. Helmingur sjálf-
stæðismanna styður 
aðildarviðræður, en um þriðj-
ungur þeirra er á móti. Þá styðja 
80 prósent samfylkingarfólks 
slíkar viðræður.

Stuðningur við upptöku evru 
hefur aukist um þrjú prósent 
síðan í febrúar og mælist nú 53 
prósent.

Helmingur vill 
aðild að ESB



Fyrrverandi
hershöfðingi etur kappi við 
fyrrverandi kaupsýslumann í 
úrslitum forsetakosninganna í 
Gvatemala, sem verða í nóvember.

Kaupsýslumaðurinn Álvaro 
Colom heitir því að berjast gegn 
fátækt og auka almenna velsæld 
en hershöfðinginn Otto Pérez vill 
takast á við glæpamenn, sem setja 
mark sitt á þjóðlífið.

Colom fékk fleiri atkvæði, eða 
28 prósent, í fyrri umferð 
kosninganna á sunnudag, en Pérez 
fékk 24 prósent.

Um fimmtíu manns hafa látið 
lífið í blóðugri kosningabaráttunni
hingað til. 

Hershöfðingi og 
kaupsýslumaður

Fyrir hönd Nawaz 
Sharif, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Pakistans sem var 
gerður afturreka er hann reyndi 
að snúa aftur úr útlegð í byrjun 
vikunnar, lögðu lögmenn í gær 
fram áfrýjun hjá hæstarétti 
Pakistans, þar sem farið er fram á 
að ákvörðunin um brottvísun hans 
verði ógilt. 

Með þessu hefur enn eitt 
ágreiningsatriðið bæst við milli 
hæstaréttar og Pervez Mushar-
rafs, hershöfðingja og forseta 
landsins, sem steypti Sharif af 
stóli á sínum tíma árið 1999. 

Í síðasta mánuði úrskurðaði 
rétturinn að Sharif hefði ótví-
ræðan rétt til að snúa heim. 

Sharif áfrýjar 
brottvísun

 Tuttugu foreldrar 
pólskra barna á grunnskólaaldri 
í Bolungarvík eru ósáttir við að 
ákveðið hafi verið að hætta að 
kenna pólsku við grunnskólann í 
bænum. Pólska hefur verið 
kennd í skólanum í sex ár. Fyrir 
haustönnina 2007 var tekin 
ákvörðun um að hætta kennslu 
tungumálsins af sparnaðar-
ástæðum. 

Renata Anna Novak er einn af 
foreldrunum tuttugu. „Við 
viljum að pólskukennsla hefjist 
aftur án tafar í skólanum,“ segir 
Renata.

18 nemendur af þeim 134 sem 
eru í Grunnskóla Bolungarvíkur 

eru ættaðir frá Póllandi. Renata 
segir að börnin átján eigi að fá 
að læra móðurmál sitt eins og 
íslensk börn í Bolungarvík fá að 
læra sitt. Hún segir að sumar 
pólskar fjölskyldur muni ekki 
búa á Íslandi til frambúðar og 
þess vegna sé mikilvægt að þau 
læri pólsku. 

„Það er undarlegt að það sé 
sparað með því að minnka þá 
þjónustu sem þessi börn fá,“ 
segir Renata. 

Foreldrarnir tuttugu hafa sent 
undirskriftalista til félags- og 
menntamálaráðuneytisins þar 
sem þessari ákvörðun stjórnenda 
skólans er mótmælt.  

Foreldrar vilja að kennslan hefjist aftur
Vanskil af útlánum 

eru nú í sögulegu lágmarki, og 
stendur hlutfall vanskila af 
útlánum í 0,6 prósentum í lok 
annars ársfjórðungs, saman-
borið við 0,7 prósent í lok fyrsta 
ársfjórðungs.

Hlutfallið hefur verið á bilinu 
0,5-0,7 prósent frá árslokum 
2005. Þetta kemur fram í frétt á 
vef Fjármálaeftirlitsins.

Vanskilahlutfall einstaklinga 
var 0,8 prósent, sem er óbreytt 
staða frá síðustu tveimur árs-
fjórðungum. Vanskilahlutfall 
fyrirtækja var 0,5 prósent, sem 
er óbreytt hlutfall frá árslokum 
2006.

Vanskil í sögu-
legu lágmarki
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Afl og hagkvæmni

 *M.v. 100 km blandaðan akstur 

SkodaOctavia
Skoda Octavia með TDI   dísilvél sannar að 
afl og hagkvæmni þarf ekki að vera mótsögn. 
Octavia TDI  er fáanlegur beinskiptur, 
sjálfskiptur og með sítengdu aldrifi.

•   ESP stöðugleikakerfi og spólvörn 
•   aksturstölva
•   tengi fyrir iPod
•   sex hátalarar 
•   hanskahólf með kælibúnaði 
•   sex loftpúðar 
•   hraðastillir (cruise control)
•   þokuljós í framstuðara 
•   hiti í sætum 
•   hiti í speglum 
•    ISOFIX barnabílstólafestingar 
•   hæðarstillanleg sæti

Það sem oftast er aukabúnaður er 
staðalbúnaður í þessum glæsilega bíl. 



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Fastar skorður Of svalir

Plata og kvikmyndahátíð

Skáksveit Salaskóla heldur til Afríku í dag í boði 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og Kópavogs-
bæjar og mun taka þátt í skólaskákmóti Namibíu. Í 
sveitinni eru fimm krakkar úr 6.-9. bekk. Þeir 
munu ferðast talsvert um Namibíu og meðal 
annars heimsækja skóla frumbyggja, San-fólksins, 
og fara í safaríferð. 

„Við munum heimsækja þrjá til fjóra skóla, bæði 
fátæka skóla og einkaskóla,“ segir Jóhanna Björg 
Jóhannsdóttir, einn liðsmanna skáksveitarinnar. 
Hún segir starfsfólk Þróunarsamvinnustofnunar 
hafa frætt þau um menningu og aðstæður í 
Namibíu.

„Krakkarnir sem við teflum við tala víst 
þokkalega ensku, en þau eru ekkert svakalega góð 
að tefla, enda flest byrjendur,“ segir hún. 

Krakkarnir í Salaskólasveitinni unnu í sumar 
heimsmeistaratitil í flokki 14 ára og yngri á 
alþjóðlegu grunnskólamóti í Tékklandi. Jóhanna 
Björg er eina stelpan í liðinu og segir hún sjald-
gæft að stelpur á hennar aldri keppi í skák. Hún 
segir þó óvenjumargar stelpur á skákmóti sem hún 
tekur þátt í síðar í haust í Tyrklandi. 

Ferð Salaskólakrakkanna er liður í skákverkefni 
Þróunarsamvinnustofnunar. Undanfarin þrjú ár 

hefur stofnunin, í samstarfi við Skáksamband 
Íslands og Hrókinn, staðið fyrir kennslu í skák 
meðal grunnskólabarna og þjálfað landslið 
Namibíu í skák. 

Lengi býr að 
fyrstu gerð

Kaupmaður á hverju 
horni nefnist nýútkomin 
bók þar sem Jón Páll 
Halldórsson, fyrrverandi 
útgerðarmaður, rekur þætti 
úr sögu verslunar á Ísafirði 
á seinni hluta síðustu aldar. 
Verslun setti mikið mark 
á uppbyggingu bæjarins, 
sem var að ýmsu leyti 
frábrugðin því sem gerðist 
í öðrum kauptúnum og 
smábæjum. 

„Ég hef lengi haft áhuga fyrir 
varðveislu sögulegra menningar-
verðmæta og sögu Ísafjarðar,“ 
segir Jón Páll. Hann var formaður 
Sögufélags Ísfirðinga í þrjátíu ár 
og hefur setið í stjórn þess enn 
lengur. Kaupmaður á hverju horni 
– Þættir úr sögu verzlunar á Ísafirði 
frá 1944 til 1993 er þriðja bókin sem 
hann ritar um atvinnusögu 
bæjarins. „Ég hafði áður gefið út 
tvær bækur um sjávarútveg, bæði 
um fiskveiðar og fiskvinnslu hér í 
bæ, og fannst liggja beint við að 
taka verslunina fyrir næst. Á sínum 
tíma kom út saga Ísafjarðar og 
Eyrarhrepps hins forna eftir Jón Þ. 
Þór, sem náði allt til ársins 1944. 
Mér þótti því eðlilegt að taka upp 
þráðinn þar sem frá var horfið og 
rek því söguna frá 1944 til 1993.“

Þrátt fyrir erfiðar aðstæður voru 
fjölmargar verslanir á Ísafirði 
árið 1944, alls um fimmtíu. „Eftir 
fyrra stríð liðu gömlu verslunirnir 
undir lok á Ísafirði, til dæmis 
Ásgeirsverslun og Hæsta-
kaupstaðarverslun, og skömmu 
áður hafði Edinborgarverslun lagt 
upp laupana. Þær verslanir sem 
tóku við af þeim urðu allar 

skammlífar og í kjölfarið spruttu 
upp margar smáverslanir í 
staðinn.“

Jón Páll segir eina helstu 
sérstöðu verslunar á Ísafirði, og 
þar af leiðandi uppbyggingar 
bæjarins, hafa verið að hún hafi 
nánast eingöngu verið bundin við 
iðnaðarmenn. „Þær verslanir sem 
risu við Silfurgötu og Hafnarstræti 
og mynduðu þar miðbæjarkjarnann 
voru langflestar reistar af 
iðnaðarmönnum og sama gilti 
síðar um Túngötuma. Iðnaðar-
mennirnir voru alla tíð áberandi 
hér, við eignuðumst til dæmis 
aldrei neina sjómannagötu eða 
sjómannahverfi eins og var víða 
annars staðar. Ég held að það sé 
sérstakt fyrir Ísafjörð hve sterkan 
svip iðnaðarmenn settu á bæjar-
myndina, sem sést enn þann dag í 
dag.“

Jón Páll segir að verslunarmönnum 
hafi verið þröngur stakkur 
sniðinn eftir seinna stríð. 
Innflutningshöft og vöru-
skömmtun voru enn við lýði og 
ekki slakað á innflutnings-
hömlum fyrr en á sjötta ára-
tugnum. „Eftir það jókst verslun 
jafnt og þétt,“ segir Jón Páll. 
„Ísafjörður hefur líka notið þess 
að vera kjarni norðanverðra 
Vestfjarða, allt inndjúpið og 
strandirnar sóttu sína verslun 
hingað.“ Jón Páll rak útgerð og 
fiskvinnslu á Ísafirði í fimmtíu ár 
og byrjaði að skrá niður 
atvinnusögu Ísafjarðar eftir að 
hann settist í helgan stein. Honum 
voru því hæg heimatökin þegar 
kom að því að leita heimilda. „Ég 
man þetta tímabil vel sjálfur og 
kynntist þorranum af fólki sem 
starfaði við verslun á þessum 
tíma og vissi hvar ég átti að leita. 
Þetta voru mikið til litlar verslanir 
sem engar upplýsingar voru 
skráðar um. Ég þurfti því að afla 
þeirra með persónulegum 
samtölum.“

Að mati Jón Páls er ein róttækasta 
breytingin á Ísafirði, og reyndar 
Vestfjörðum öllum, sú hversu mikið 
hefur dregið úr matvöruverslun. 
„Ég held ég fari rétt með að það er 
verslað með matvöru á þremur 
stöðum á Vestfjörðum, það er 
Ísafirði, Patreksfirði og Hólmavík. 
Að vísu eru smærri búðir á hinum 
stöðunum sem selja nauðsynja-
vöru en engar alvöru verslanir. Hér 
á Ísafirði eru aðeins eftir tvær 
matvöru-verslanir og íbúar í öðrum 
bæjum þurfa í sívaxandi mæli að 
sækja sína þjónustu til Ísafjarðar.“ 

Ísafjörður vagga verslunarinnar

Námskeið fyrir fólk á öllum aldri, byrjendur og lengra komna

Verð frá 1100 kr.- á tíman

Frönskunámskeið
hefjast 17. september

Innritun 3.-14. september

Tryggvagötu 8
101 Reykjavík

Veffang: www.af.is
Netfang: alliance@af.is

Upplýsingar
í síma 552 3870

Hvað er
að frétta
af Britney
Spears?





greinar@frettabladid.is

Íbyrjun september voru þau 
tíðindi helst í Frakklandi, að 

sósíalistaflokkurinn hefði haldið 
sinn „sumarháskóla“, sem svo er 
kallaður, í bænum La Rochelle. 
En þar voru salarkynnin þó 
býsna auð og tóm og grámyglu-
legt rökkur grúfði yfir vötnun-
um, því leiðtogar flokksins og 
helstu framámenn – þeir sem 
gjarnan eru kallaðir „fílarnir“ – 
létu fæstir sjá sig. 

Fyrir því var ærin ástæða. 
Margir þessara kratabrodda hafa 
nú þegið glæstar stöður af 
Sarkozy forseta og eru gengnir 
honum á hönd, þótt þeir sverji 
við allt sem þeim er heilagt að 
þeir hafi alls ekki skipt um 
skoðun, þeir vilji bara berjast 
fyrir henni á öðrum vettvangi: 
einn þeirra er orðinn utanríkis-
ráðherra í hinni nýju stjórn, 
aðrir sitja í nefndum sem 
Sarkozy hefur sett á stofn með 
miklum lúðrablæstri, meðal 
annars nefnd til að ræða um 
breytingar á stjórnkerfi landsins 
með það fyrir augum að auka 
forsetaveldið, loks er enn einn 
orðinn sérlegur frambjóðandi 
Sarkozys í stöðu formanns 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
leggur hann lönd undir fót til að 
agitera. Þannig rann þessi glæsta 
fílahjörð í eina slóð á eftir 
hljóðpípuleik Nikulásar Stefáns 
Sarkozys af Nagy-Bocsa, líkt og 
einhver önnur dýr flykktust á 
eftir öðrum flautuleikara 
einhvers staðar annars staðar – 
annaðhvort var það þetta eða 
hírast í fimm ár til viðbótar úti í 
nepjunni – og hún hafði í öðru að 
snúast en pólera dausinn á 
bekkjum einhvers „sumar-
háskóla“.

Þó voru tveir þungaviktarfílar 
mættir í La Rochelle og gátu víst 
ekki annað: það var François 
Hollande, flokksformaðurinn 
sjálfur, og Ségolène Royal, 
dúmpkandídatinn úr forseta-

kosningunum í vor. En nú var 
vandi á ferðum, og hann urðu 
þeir að leysa sem skipulögðu 
„sumarháskólann“; þeir voru af 
kynslóðinni á eftir „fílunum“ og 
eru því gjarnan nefndir „fílsung-
arnir“. Svo er nefnilega mál með 
vexti, að þau tvö, François og 
Ségolène, voru einu sinni par, 
sem enginn fékk að vera 
fáfróður um, en eftir hrakfarirn-
ar í vor sagði hún honum upp 
með brauki og bramli og bað 
hann hypja sig á brott úr 
íbúðinni og leita í önnur skjól 
með sín ástarævintýri og daður. 
Ef marka má ljósmyndir sem 
einn papparassinn tók í sumar 
gegnum aðdráttarlinsu og birtust 
síðan í því merka tímariti sem 
nefnist „Closer“ upp á engilsax-
nesku, voru þessar ásakanir ekki 
með öllu staðlausar; þó segir vox 
populi að jöfn sé sökin á báða 
bóga. 

Hvað um það, þá er nú altalað 
að Ségolène hyggist hrifsa 
formannsstöðuna í flokknum úr 
höndum síns fyrrverandi 
sambýlismanns og keppa við 
hann um að verða forsetaefni 
flokksins í næstu kosningum, árið 
2012; í þeim slag muni öllum 
vopnum verða beitt og engu hlíft. 
Þess vegna þurfti að gæta þess 
umfram allt í þessum „sumar-
háskóla“ að leiðum þessara skötu-
hjúa lægi aldrei saman, þeirra 
sjóngeislar þyrftu hvergi að 

fléttast né skerast. Og það kom 
sem sé í hlut fílsunganna að ráða 
fram úr þessum válega vanda.

Nú er því ekki að neita, að 
talsvert hefur kreppt að franska 
sósíalistaflokknum undir stjórn 
fílanna, hann hefur tapað 
þrennum forsetakosningum í röð 
með meiru og svo er ekki að sjá 
að hann hafi neina stefnuskrá 
lengur, hann er til að mynda 
klofinn milli þeirra sem vilja að 
flokkurinn taki upp „sósíal-demó-
kratíska“ stefnu, en það þýðir á 
stundlegu tungutaki að hann fari 
enn lengra inn á brautir frjáls-
hyggjunnar en sjálfur Sarkozy, 
og svo þeirra sem eru á annarri 
skoðun, svo ekki sé talað um 
klofninginn gagnvart Evrópu-
sambandinu. En allt þetta 
bliknaði sem sé við hliðina á 
þessu skelfilega reikningsdæmi: 
hvernig átti að sjá til þess að 
Ségolène og François, tveir 
vígahnettir sem hringveltast á 
sömu braut, gætu farið sinna 
ferða án þess að rekast nokkru 
sinni á. 

Frá því er skemmst að segja að 
útsjónarsemi fílsunganna var 
aðdáunarverð, þeir fundu jafnan 
leiðir og vegi til að skötuhjúin 
væru aldrei að þvælast hvort 
fyrir öðru, þannig að þessi 
„sumarháskóli“ varð í raun og 
sann að „sumarfjölbrautaskóla“. 
Blaðamenn tóku t.d. sérstaklega 
til þess að þegar þau snæddu 
bæði á sama veitingastaðnum 
tókst að koma því þannig fyrir að 
þau væru ekki á sömu hæð. Og 
François hlustaði á ræðu 
Ségolène bak við luktar dyr og 
sást hvergi, en Ségolène tók þann 
kost að yfirgefa staðinn, þegar 
flokksformaðurinn flutti sína 
lokaræðu. Þar brýndi hann 
einkum fyrir fílsungunum að 
þeir sýndu þolinmæði.

En eftir þetta er ljóst, að þegar 
þeir vaxa úr grasi má Sarkozy 
fara að vara sig.

Fílar og fílsungar 

Af ummælum formanns leik-
skólaráðs, í borgarstjórn og 

fréttum, má ráða að meirihlutinn í 
Reykjavík sé búinn að gefast upp á 
að reka og manna leikskóla Reykja-
víkur. En undanfarið hefur for-
maður leikskólaráðs boðað einka-
væðingu og „markaðs-lausnir“ í rekstri leikskólanna 
sem lausn á mönnunarvanda. Það er alveg ljóst að 
einkavæðing leikskóla er engin töfralausn á mann-
eklu. Peningar til hærri launagreiðslna verða ekki til 
fyrir einhverja galdra við breytt rekstrarform.

Rekstur leikskóla er og á að vera samfélagsleg 
ábyrgð. Ábyrgð sem ríkjandi meirihluti á hverjum 
tíma verður að axla.  Ef Sjálfstæðisflokkurinn og 
Framsóknarflokkurinn í borgarstjórn treysta sér 
ekki til að standa undir þeirri ábyrgð sem fylgir því 
að reka og manna leikskóla þá erum við í Samfylk-
ingunni alveg tilbúin að taka við því verkefni. Það 
er ekkert nýtt að ráða þurfi fólk inn á leikskólana 
enda hefur fjöldi stöðugilda á leikskólum tvöfaldast 
á rúmum áratug.

Áframhaldandi uppbyggingu leikskóla Reykja-víkur 
var lofað fyrir síðustu borgarstjórnar-kosningar ekki 
síst af sjálfstæðismönnum, sem hreinlega voru bleikir 
af  blíðlyndi í garð barna-fjölskyldna. Brúa átti bilið 
milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. Byggingu 
sérstakra ungbarna-deilda var lofað í öllum hverfum. 
Engin ungbarna-deild hefur verið tekin í notkun og 
engin ungbarna-deild er í byggingu. Bleika blekkingin 
frá því í síðustu kosningum hefur verið afhjúpuð, 
menn hafa kiknað undan álaginu af því að reka og 
manna leikskólana og vilja varpa þeirri samfélags-
ábyrgð yfir á fyrirtæki og einstaklinga.

Reyndar læðist að manni sá grunur að tal formanns 
leikskólaráðs um markaðslausnir í leikskólamálum 
snúist alls ekki um manneklu á leikskólum borgarinn-
ar heldur sé verið að notfæra sér óróleika og óvissu 
sem núna ríkir vegna manneklu á leikskólum til að 
kynna til sögunnar drauma formannsins um einka-
vædda leikskóla. Við í Samfylkingunni erum tilbúin að 
skoða allar leiðir sem mögulega geta leitt til úrlausnar 
á mönnunar-vanda leikskóla Reykjavíkurborgar og 
hraðað áframhaldandi uppbyggingu, en við munum 
ekki taka þátt í að varpa ábyrgðinni á þessum 
mikilvægu menntastofnunum frá borginni. Það er 
ekki lausn, það er uppgjöf.

Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. 

Bleika blekkingin afhjúpuð

B
ókmenntahátíðin í Reykjavík stendur nú sem hæst; 
í útvarpsþætti og fréttatíma streyma útlendir 
höfundar sem langflestir eiga það sameiginlegt að 
út er komin þýðing á einhverju verki þeirra. Þeir 
staldra hér stutt við, þeir yngri óhemjuglaðir að 

vera komnir á hinn alþjóðlega rúnt sem umboðsskrifstofur 
þeirra skipuleggja, hinir elstu vaxnir upp úr athyglibrímanum 
og gefa ekki viðtöl, langþreyttir eftir áratuga heimsóknir í 
nýjar borgir og gamalkunnugar. Þá er þriðji hópurinn ótalinn 
sem enn er til í að tala í tíma og ótíma um verk sín, ekki að slíkt 
skraf komi textum þeirra nokkurn skapaðan hlut við.

Bókmenntahátíðir snúast mest um sölumennsku og Bók-
menntahátíðin í Reykjavík er þar engin undantekning. Henni 
var komið á fót á sínum tíma af aðilum sem höfðu hag af því 
að efla forkynningu þýddra bókmennta sem til stóð að koma á 
markað, auk þess sem hátíðin var liður í að búa til tengslanet 
svo koma mætti innlendum rithöfundum á framfæri. Útþráin 
er sótt og íslensk skáld starfandi á örmarkaði litu hina stærri 
markaði í útlöndum girndaraugum.

Það var talsvert uppistand á hátíðinni 1987 þegar Guðbergur 
Bergsson benti á palli á þá staðreynd að slíkar hátíðir 
væru ekki fyrir almenning. Þær væru fyrir innvígða í hópi 
bókamanna. Þannig væri stór hluti af dagskránni á þeim 
tímum dags sem allt vinnandi fólk gæti ekki sótt viðburðina. 
Gagnrýnin var fullkomlega réttmæt – og ekkert mark var á 
henni tekið. Hátíðinni er nú sem fyrr komið fyrir í tveimur 
minnstu samkomuhúsunum í Kvosinni, svona eins og rétt til 
að tryggja að sem fæstir komist að. Þó státa forstöðumenn 
hennar af því að enn séu þeir að slá met í aðsókn og þátttöku. 
Því halda þeir þá ekki hátíðina í Háskólabíói? Þar má á einum 
degi taka á móti öllum þeim sem nú sækja hátíðina á heilli viku 
og rúmlega það. Vilja menn ekki annars ná til almennings?

Menntamálaráðherra ætlar nú að stefna að þátttöku okkar 
í Frankfurtarmessunni. Víst er að það mun tryggja íslenskum 
höfundum mikla athygli á þýska málsvæðinu og víðar. Þetta er 
sami ráðherrann og ber ábyrgð á hlut bókmennta í námskrám 
skólanna. Það er ekki mikil bókmenntahátíð þar. Ætli kynning 
á bókmenntum á stökum vetri nái þeim tímafjölda sem fer í 
upplestra og spjall á Bókmenntahátíð þessa vikuna?

Það er hlálegt að menn noti tyllidaga sem Bókmenntahátíð 
til að halda í einhverja útrás meðan allt heima hjá þeim er í 
molum; kynni skólanema af textum fyrri kynslóða eru lítil og 
fara minnkandi.

Bókmenntahátíðin sem stendur allt árið, alla ævina, er það 
sem skiptir máli; venslin milli lífs og skáldskapar í daglegri 
önn. Sú stund þegar lesandi á öruggt skjól með sjálfum sér og 
hugsun skáldsins í orðum. Það er hin sanna hátíð bókmennta.

Allar aðrar eru bara markaðsstarf.

Tyllidagar og talið 
um tilgang textans



Edda Björgvinsdóttir leikkona hefur mörgu að 
miðla og lífsstíls- og sjálfstyrkingarnámskeið 
hennar eru þekkt. 

„Námskeiðahald hefur verið leynivinnan mín ansi 
lengi og ég hef sinnt henni milli leikæfinga og 
sýninga,“ segir Edda og brosir sínu bjartasta þegar 
hún er spurð út í fræðslustarf sitt. Hún kveðst til 
dæmis í mörg ár hafa reynt að lifa heilbrigðu lífi og 
hafa ýmis góð ráð á takteinum í því sambandi. Í kvöld 
ætlar hún að vera með fyrirlestur í Yggdrasil þar 
sem áherslan verður á hollan lífsstíl og heilbrigði 
húðarinnar og annað kvöld fjallar hún um heilsusam-
legt mataræði í Manni lifandi. 

„Ég er búin að vera dugleg að taka mataræðið í 
gegn og nú er ég farin að velja vel það sem ég set á 
húðina vegna þess að ég er búin að horfast í augu við 
að eiturefnin fara líka þá leið,“ segir hún. „Svo er 
það allt mögulegt sem hefur áhrif á líðan og útlit. 
Eins og til dæmis hvað maður hugsar, hvernig maður 

sefur, hvaða fólk maður umgengst og hvaða vinnu 
maður stundar. Allt þetta ætlum við að ræða í Ygg-
drasil.“

Edda á merkisafmæli á morgun og heldur upp á 
það með námskeiði í Manni lifandi sem hún gefur 
þann litla og kurteislega titil „Ertu andlegt og líkam-
legt eiturefnaúrgangsruslaskrímsli?“ Hann verður 
hún að skýra nánar. „Já, ég segi frá því þegar ég 
byrjaði á Kákasusgerlinum og svo Himalajasveppn-
um og bruddi þaratöflurnar. Lærði þetta allt af ömmu 
minni sem hafði alla sína visku úr dönsku blöðunum. 
Þau voru mikill fróðleiksbrunnur en síðar hafa komið 
viðbætur. 

Þótt allt sé í spaugsömum dúr hjá mér er það graf-
alvarlegt mál að við erum að drepa okkur á aukaefn-
um bæði í mat og snyrtivörum og eftirlitið hér heima 
er mjög lélegt. Ef það má setja erfðabreytt matvæli 
hér á markað án þess að merkja þau þá er það bara 
skítaþjónusta og henni verðum við að breyta.“

Leynivinnan mín lengi



Góður kraftur og kraftmikið 
tog er það sem einkennir pall-
bílinn Toyota Hilux.

Japanski pallbíllinn Toyota Hilux á 
sér langa og farsæla sögu en fyrsti 
bíllinn var framleiddur árið 1967. 
Mikið vatn er runnið til sjávar og 
bíllinn hefur þróast mikið að gæðum 
og útliti þó að megin-markmiðið hafi 
alltaf verið það sama, að smíða 
fjölhæfan vinnuþjark.

Hönnuðum hefur vel tekist til. 
Ávalar útlínur gera bílinn aðlaðandi 
og þegar inn er litið sést að hönnuðir 
hafa lagt mikla áherslu á að fegra 
útlit mælaborðsins frá fyrri týpum. 
Rafdrifnar rúður, samlæsing og 
glasahaldarar eru ágæt viðbót en þó 
er allt í mínimalískum stíl, ekkert 
óhóf og allt gert úr endingargóðu 
plasti. Ekki furða að bíllinn sé 
vinsæll meðal veiði- og 
hestamanna.

Útivistarfólk sækist eftir að geta 
dregið hestakerrur eða annars 
konar kerrur án mikillar fyrirhafnar, 
og hefur Hilux mikinn togkraft. 
Reynsluekið var bíl með þriggja 
lítra dísilvél og skilar hún togi upp á 
343 Nm við 1.400-3.400 snúninga. 
Bíllinn getur því dregið eftirvagn 
með hemlabúnaði sem er 2.250 kg að 
þyngd.

Hilux er gerður til að bera mikinn 
þunga en á pallinn á Hilux Double 
Cab má setja 930 kg. Þetta er að 
sjálfsögðu mjög jákvætt en á móti 
kemur að til að geta borið svo mikinn 
þunga þarf fjöðrunin að vera mjög 
stíf. Þetta gerir það að verkum að 
Hilux er ekki mjög þægilegur ferða-

bíll á hörðum malarvegum. Með 
enga þyngd á pallinum hristast far-
þegar og afturendi bílsins á það til 
að dansa til og frá. Oft verður fjöðr-
unin skárri þegar búið er að hækka 
og breyta bílunum en það er einmitt 
mjög vinsælt meðal Hilux-eigenda 
enda vilja margir nota hann til að 

aka á fjöll og jökla.
Ekki er Hiluxinn þó alslæmur 

ferðabíll, sérstaklega býður þriggja 
lítra vélin upp á mjög góðan kraft. 
Sjálfskiptingin er mjúk og þægileg 
og skriðstillirinn gerir langferðir 
mun ánægjulegri.
Í heildina er Toyota Hilux því 

frábær fyrir þá sem þurfa bíl sem 
getur borið, togað og sigrað fjöll og 
jökla.

Kraftmikill vinnuþjarkur

171 hö, 343 Nm
1.840-1.890 kg

9,1 l
3.190.000
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Mudder & míkróskurður

ALORKA  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Við getum líka neglt dekkin 
fyrir veturinn!

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

Tilboð á míkróskurði gildir aðeins með dekkjum á tilboði.

Dúndurtilboð á jeppadekkjum til 15. september!

25% afsláttur

af völdum stærðum

af „Mudderum“

og míkróskurði

Dekkjastærðir á sértilboði:

31" 31x10.50R15, M/T 10.900

33" 33x12.50R15, M/T 11.900

33" 285/75R16, M/T 12.900

33" 305/70R16, M/T 14.900

TILBOÐ

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

MeiraprófMeirapróf-

Nýlegir kennslubílar

Næsta námskeið byrjar 



Óríental er íslensk ferða-
skrifstofa sem sérhæfir sig í 
alvöru ævintýraferðum um 
Suðaustur-Asíu.

Austurlenska ævintýrafélagið 
Óríental selur Íslendingum ævin-
týri í Suðaustur-Asíu á stöðum 
eins og Balí, Taílandi og Kambódíu. 
Hvort sem það eru hjólaferðir, 
gönguferðir, unaðsferðir eða golf-
ferðir eiga þær það sameiginlegt 
að innihalda ævintýri og vera frá-
brugðnar hefðbundnum túrista-
ferðum. Óríental er eina íslenska 
ferðskrifstofan sem sérhæfir sig í 
Suðaustur-Asíu og eru einungis 
ferðir í boði sem liðsmenn ævin-
týrafélagins hafa reynt sjálfir og 
þjónusta og gististaðir sem þeir 
hafa góða reynslu af. Hver ferð er 
sett saman af Íslendingum sem 
hafa reynslu og þekkingu á svæð-
inu. „Við erum Íslendingar sem 
höfum numið land í Asíu. Við erum 
á heimavígstöðum hvort sem er í 
öngstræti Phnom Penh, í fjöllum 
Gullna þríhyrningsins eða á 
ströndum Balí,“ segir á vefsíðu 
Óríental.

Viktor Sveinsson er stofnandi 

og annar eigandi Óríental og er 
búsettur í Bangkok og á Balí. „Ég 
sem gamall ferðalangur er kominn 
með óþol á túristasýningum og vil 
því leiða fólk framhjá slíku í okkar 
ferðum og veita því persónulegan 
aðgang að ævintýrinu,“ segir 
Viktor spurður um inntak ferðanna. 

Hver ferð er einstaklingsmiðuð og 
því ekki um eiginlegar hópferðir 
að ræða. „Við erum ekki með 
umönnunarferðir og því er nægur 
frjáls tími. Hins vegar höfum við 
varðað leiðina í öllum tilvikum svo 
ferðalangarnir eigi örugga ferð 
alla leið. Ævintýrið Asía er það 
stórt fyrir að við erum ekkert að 
bjóða upp á óvæntar uppákomur 
eins og að þurfa að leita sér að 
leigubíl eftir langa flugferð,“ segir 
Viktor. 

Í október býður Óríental upp á 
ferð til Balí og best er að grípa 
niður í ferðalýsingu til að gefa 
dæmi um hvers konar ævintýri 
Óríental vill leiða ferðalanga sína 
út í. „Þú fleytir þér yfir kröftug 
boðaföll í gúmmíbát niður fögur 
gljúfur og uppgötvar alveg nýja 
tilfinningu. Þú stígur á fjallahjól 
eða þrammar forna slóða upp eftir 
eldfjöllum og í gegnum dular-
hljóða frumskóga. Þú kafar niður í 
undirdjúpin í kafbát eða með eigin 
froskalappir. Svo raðar þú í þig 
kræsingum á svölum ressa undir 
stjörnubjörtum himni.“

Frekari ferðalýsingar og 
upplýsingar um ferðir er að finna 
á vefsíðunni www.oriental.is.

Á ótroðnar slóðir

Barcelona

HANDVERKFÆRI
Við bjóðum mikið úrval af gæða handverkfærum.

Einnig eigum við úrval af rafmagns- og loftverkfærum.

WWW.N1.ISN1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200
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BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
Fr

u
m

LÖGGILTUR 

FASTEIGNASALI

101 Reykjavík fasteignasala ehf
óskar eftir löggiltum fasteignasala 

í fullt starf við samningagerð og 

skjalavinnslu. Trúnaði heitið. 

Æskilegt að umsækjandi geti 

hafið störf sem allra fyrst. 

Umsóknir með starfsferilskrá 
sendist á leifur@101.is

ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Engjateig 9
105 Reykjavík

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
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Fífuhvammur 5 

Hringdu núna!

Þjónusta ofar öllu

699 6165

Mjög glæsilegt 243,7 fm 6 herbergja einbýlishús á 2 hæðum með 
stórum bílskúr.

Komið er inn í anddyri, úr anddyri er gengið inn í þvottahús og 
geymslu, hægt er að ganga úr þvottahúsi inn í bílskúr. Á jarðhæð er 
mjög stórt eldhús með góðum borðkrók. Komið er inn í stórt rými 
sem skiptist sjónvarpshol/setustofu, mjög stóra borðstofu þar sem er 
útgengt út í garð.

Úr setustofa er gengið inn í mjög stóra og glæsilega aðalstofu hússins 
með gólfsíðum gluggum. Stigagangur upp á aðra hæð er með glugga 
sem snýr í vestur, þegar komið er upp á aðra hæð hússins eru þar 3 
mjög rúmgóð svefnherbergi ásamt mjög góðu baðherbergi. 

Ekkert hús skyggir  á útsýni eignarinnar. Að bakatil við húsið er einn af 
fallegri lystigörðum Kópavogsbæjar. Eignin er einstaklega vel staðsett 
hvað varðar skóla, útivistarsvæði, íþróttamiðstöð og íþróttasvæði 
Breiðabliks svo og alla aðra þjónustu. Fallegir göngustígar eru í 
nálægð við húsið. 

Allar nánari upplýsingar veitir Bóas í síma 699 6165

Verð : 71.900.000

Byggingaár: 1969

Herbergjafjöldi:  6

Stærð: 243, fm

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

200 Kópavogur 
Einbýli

Bílskúr 49 fm (byggður 1977)

Fasteignamat: 39.670.000

Brunabótamat: 32.040.000

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um 
nýtt deiliskipulag 

ásamt breytingum á 
deiliskipulagsáætlunum

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og breyt-
ingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík. 

Hólmsheiði, nýjar atvinnulóðir
Tillaga að nýju deiliskipulagi, athafnasvæði 
A3, á Hólmsheiði svæðið er staðsett norðan 
Suðurlandsvegar á milli Hafravatnsvegar og hest-
húsasvæðisins í Almannadal.
Megin markmið tillögunnar eru fjölbreytt framboð 
lóða með góðum tengingum við megin umferð-
arkerfi ásamt því að fella byggðina vel að landi og 
náttúrulegum aðstæðum. Heildarstærð svæðisins 
er 170 ha. og þar af eru u.þ.b. 100 ha. lóðir af 
ýmsum stærðum allt frá 0,1 ha upp í 10 ha, flestar 
eru lóðirnar 0,1-0,5 ha. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Bíldshöfði 2
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Bíldshöfða 
2, 4 og 6. Breytingin nær eingöngu til lóðar nr. 2 
við Bíldshöfða.
Á lóðinni eru tveir byggingarreitir og nær breyt-
ing til minni byggingareits þar sem gert er ráð 
fyrir þjónustuhúsi fyrir bíla ásamt tæknirými. Sótt 
er um breytingu á byggingarmagni, kjallara undir 
bílaþjónustuhús B2 og aukna hæð hússins á bygg-
ingarreit 2
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grjótháls 7 - 11
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hálsahverfis 
vegna lóðanna númer 7 – 11 við Grjótháls.
Byggingareitur er stækkaður til vesturs út að 
lóðamörkum við Bitruháls og til norðurs um þrjá 
metra. Leyfileg hámarkshæð á byggingu aðal-
húss, norðurhluta, hækkar um 2 metra og verður 
19 metra frá gólfplötu. Leyfilega hámarkshæð á 
byggingu á suðurhluta byggingareits verður 11 
metrar. Ekki verður breyting á nýtingarhlutfalli lóð-
arinna sem verður að hámarki 0,7 eins og gildandi 
skipulag segir til um.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Stakkholti 2, 3 og 4.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.241.1, 
Hampiðjureits, vegna lóðanna að Stakkholti 2, 3 
og 4.
Tillagan gerir ráð fyrir að mjókka byggingareit 
íbúðahluta svæðisins meðfram Brautarholti, 
Stórholti og Þverholti og bæta við einni inndreg-
inni hæð að hluta til. Breytingin felst í að koma fyrir 
íbúðabyggingum á innlóð sem stallast frá fimm 
hæðum niður í tvær hæðir til norðurs og er breyt-
ing þessi innan ramma samþykktra hæðarskilmála. 
Gert er ráð fyrir að bílastæðakjallari á tveim gólfum 
geti verið nýttur undir atvinnustarfsemi að hluta, 
svo sem verslun/þjónustu/geymsluhúsnæði.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að 
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, 
frá 12. september 2007 til og með 24. október 
2007. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðs-
ins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillög-
urnar.  
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna 
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@
rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi 
síðar en 24. október 2007. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 12. september 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Listaháskóli Íslands auglýsir eftir starfsfólki í eldhús
myndlistardeildar  við Laugarnesveg 91, Reykjavík.

Annars vegar er um að ræða starf forstöðumanns í eldhúsinu 
og hins vegar starf aðstoðarmanns.

Eldhúsið býður uppá morgunhressingu og léttan og hollan mat 
í hádeginu. Vinnutími er frá 8:30-14:00.

Eldhúsið er aðeins starfrækt  á kennslutímabilinu sem er frá 
miðjum ágúst til maí þannig að starfinu fylgir langt og gott
jóla- og sumarleyfi.

Umsóknum skal skila á skrifstofu skólans, Skipholti 1, 105 
Reykjavík, eigi síðar en  18. september n.k.

Upplýsingar eru veittar í síma 552 4000
og á netfanginu jona@lhi.is

Eldhús Listaháskólans

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Salaskóla
Laus störf í Salaskóla

• Umsjónarkennari á yngsta stig 
 - getur verið hlutastarf
• Textílkennari - hlutastarf

• Dægradvöl - hlutastarf 

Í Salaskóla er lögð áhersla á að hver nemandi 
fái að njóta sín. 
Kennt er í aldursblönduðum námshópum og leit-
ast við að hafa námshópa hæfilega fjölmenna.
Boðið er upp á gott vinnuumhverfi og frábæran 
starfsanda.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri 
eða Hrefna Björk Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri í 
síma 570 4600.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

Heimasíða skólans er http://salaskoli.is





„Ég myndi meira að segja reyna 
að breyta sjávarföllunum, 

bara fyrir þig.“ 

90 ára afmæli
Jón Þórarinsson

 tónskáld. 

Af því tilefni mun hann taka á móti 
gestum í Sunnusal Hótel Sögu, á 

afmælisdaginn, fimmtudaginn
13. september, á milli 

kl. 17.00 og 19.00.

Okkar ástkæra

Hildur Þórðardóttir Bäck,
Trosa, Svíþjóð,

sem lést á sjúkrahúsi í Nyköping í Svíþjóð 23. ágúst síðast-
liðinn, verður jarðsett í Svíþjóð föstudaginn 14. september.
Minningarathöfn verður hinn 20. september klukkan 17.00 í
Neskirkju í Reykjavík. Þeir sem vilja minnast hennar er bent
á Krabbameinsfélag Íslands.

Erik Örn Bäck Malin Eir Bäck
Ingemar Bäck
Karen Lövdahl
Jóhanna H. Þórðardóttir Rúnar Björgvinsson
Snorri Þórðarson Sigrún Óladóttir

60 ára afmæli
Guðný Grendal
Magnúsdóttir,

Krossnesi, verður sextug laugardaginn 
15. september.  Af því tilefni ætla hún og 

fjölskylda hennar að taka á móti gestum í
Félagsheimilinu Lyngbrekku frá klukkan 
20.00 á afmælisdaginn. Vonast þau til að 
sjá sem flesta. Beðist er undan afmælis-
g jöfum en söfnunarbaukur til styrktar
Félagi MND-sjúklinga verður á staðnum 
fyrir þá sem vilja láta eitthvað af hendi 

rakna af þessu tilefni. 

Innilegar þakkir færum við þeim sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför eiginmanns míns, stjúp-
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurdórs Hermundarsonar,
Berjavöllum 2 (áður Álfaskeiði 72),
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 11E á
Landspítalanum við Hringbraut.

Sigrún Helga Ólafsdóttir
Hlíf S. Arndal             Jón Sigurðsson
Sigrún Arndal              Sveinn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar,

Þórunn Andrésdóttir
Stóra-Ási, Hálsasveit,

andaðist á Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi
mánudaginn 10. september.

Andrés Magnússon
Kolbeinn Magnússon
Jón Magnússon
Halla Magnúsdóttir

Ástkær systir mín, mágkona og frænka,

Guðlaug Torfadóttir,
líffræðingur, Hofakri 3, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
13. september kl. 15.

Kristín S. Gilson Henry L. Gilson
Valgerður Jónsdóttir Guðni Hannesson
Kristbjörn Jónsson

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ásatrúarfélagið gaf nýlega út Hávamál 
með inngangi eftir Eyvind P. Eiríksson, 
Vestfjarðagoða, rithöfund og magister 
í íslensku. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Hávamál eru gefin út með formála eftir 
heiðinn mann og Hilmar Örn Hilmarsson 
allsherjargoði segir að útgáfan marki 
upphafið að frekari útgáfu félagsins.

„Það er gaman að loksins sé ritað 
um þessi kvæði frá sjónarhóli heiðinna 
manna. Að þau séu skoðuð í trúarlegu 
samhengi en ekki bókmenntalegu eða 
málfræðilegu,“ segir Hilmar.

Hann segir enga eina kenningu standa 
upp úr um uppruna kvæðanna, en talið 
er að hluti þeirra komi frá Noregi. „Sum 
kvæðin geta virkað þversagnakennd því 
sennilega koma þau úr ýmsum áttum 

og hafa þá raðast saman í brotum,“ 
segir Hilmar og bætir við: „Kvæðin 
eru leiðbeiningar fyrir lífið og hefur 
oft verið líkt við rit Konfúsíusar sem þó 
eru frekar siðræn speki en trúarlegur 
boðskapur. Þetta snýst um rétta breytni 
og hvernig á að lifa í verkum sínum. 
Hvernig á að vera góður vinur, gestur, 
gestgjafi og hvernig á að vera réttsýnn 
í viðskiptum.“ 

Hilmar segir kvæðin vera sígilda 
speki sem virkar jafn vel í dag og þegar 
hún var skrifuð. „Þarna er hægt að 
sjá þá lífsspeki og tungumál sem fylgt 
hefur Íslendingum í gegnum aldirnar í 
sinni hreinustu mynd. Hávamálin ættu 
að vera til á hverju einasta heimili að 
mínu mati,“ segir Hilmar.

Framundan er frekari útgáfa hjá 
Ásatrúarfélaginu þar sem til stendur 
að gefa út Eddukvæði. „Við ætlum 
að skoða Eddukvæðin sem trúarljóð 
og skyggnast á bak við bókmennta- 
og málfræðiforsendurnar þar líka,“ 
segir Hilmar, sem segir Eyvind hafa 
lagt mikla alúð við fund á skýringum 
valinkunnra fræðimanna ásamt því að 
hafa samið sumar skýringarnar sjálfur.

Hið íslenska bókmenntafélag hefur 
tekið að sér dreifingu bókarinnar 
en auk þess voru 99 eintök prentuð í 
hágæðapappír og handbundin. Þau verða 
tölusett og árituð af allsherjargoða, 
lögsögumanni og Vestfjarðagoða. 
Nánari upplýsingar: www.asatru.is

  

Elizabeth strýkur með Robert

AFMÆLISBÖRN



Alltaf á mi›vikudögum!

lotto.is

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

210210
milljónir

firefaldur pottur milljónfaldur
vinningur!

Nú er komin upp sú sjaldgæfa staða að þú getur hugsanlega unnið þrefaldan pott í Víkingalottóinu og þar að auki allt að
23 milljónir í bónusvinning. Mundu að allt er þá þrennt er!
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Síðustu daga hafa 
tungumál og 
málakunnátta verið 
mér ofarlega í huga. 
Ég hef grobbað mig 
agalega af dugnaði 

nýs meðlims fjö-
skyldunnar, sem fluttist 

hingað til lands frá 
Englandi í byrjun árs og talar betri 
íslensku en margir innfæddir 
Frónbúar sem á vegi mínum verða. 
Ég hef, mér til mikillar ánægju, 
komist að því að ég er ekki alveg 
búin að gleyma sænskunni minni. 
Ég hef líka áttað mig á því að það 
allra gagnlegasta sem ég hef lært á 
námsferli mínum er latína. Hún er 
málið.

Á hverju ári þarf nýtt holl af 

skólakrökkum að gera einhvern 
hluta framtíðar sinnar upp við sig – 
ætla þeir á náttúrufræðibraut eða í 
félagsfræði, í iðnskóla eða á 
málabraut. Þegar ég var að velja 
þetta, fyrir löngu síðan, var það 
mér alveg ljóst að allir alvöru 
námsmenn og krakkar fóru leið 
stærðfræði og líffræði. Við hin 
dunduðum okkur í tvöföldum ellum 
spænskunnar eða gerðum 
hálsteygjur í vonlausri viðleitni til 
að ná rétta korrinu í frönsku errin. 
Það er hins vegar bara 
reginmisskilningur að tungumála-
nám sé létt. Töflur yfir sagn-
beygingar og fallbeygingar, skyld-
leiki orða, setningafræði og önnur 
skemmtilegheit eru alveg jafn 
flókin fyrirbæri og diffrun eða 

tegrun eða hvað þetta heitir allt 
saman. Ef einhver efast um þetta 
þarf ekki meira en að kíkja á 
sagnbeygingar í forngrísku. Þær 
græta jafnvel hörðustu menn og 
lærðustu stærðfræðinga. Sagnir í 
grísku hafa fjóra hætti, þrjár 
myndir og þrjár persónur og 
beygjast í sjö tíðum. Í latínu hafa 
sagnir sex tíðir og nafnorð beygjast 
í sjö föllum. Og grátiði nú.

Latínunnar minnar vegna get ég 
stautað mig í gegnum dálítið af 
spænsku, frönsku og ítölsku og á 
betra með ensku. Ég get þar að auki 
slegið um mig með frösum á borð 
við amor vincit omnia eða alea iacta 
est. Það segir mér enginn að 
stærðfræðiformúla hafi sömu 
áhrif. 



Íslenska óperan opinberaði 
nýverið vetrardagskrá 
sína. Meðal efnis á dagskrá 
eru óperurnar Ariadne 
auf Naxos, La Traviata og 
frumsaminn söngleikur um 
ævi Janis Joplin eftir Ólaf 
Hauk Símonarson. 

Stefán Baldursson óperustjóri segir 
fjölbreytni í verkefnavali einkenna 
dagskrána. Veturinn hefst hinn 4. 
október á frumsýningu á óperunni 
Ariadne auf Naxos eftir Richard 
Strauss. Óperan var fyrst frumsýnd 
árið 1912 og er skemmtileg blanda 
af gamanleik og hefðbundinni óperu. 
Þetta er í fyrsta skipti sem óperan 
er sett upp hérlendis.

„Sextán íslenskir einsöngvarar 
taka þátt í verkinu og er gaman að 
hafa svo fjölmennan hóp söngvara 
samankominn. Sumir söngvaranna 
starfa mestmegnis erlendis og koma 
sérstaklega heim til þess að taka 
þátt í þessari óperu. Aðrir eru ungir 
söngvarar að stíga sín fyrstu skref á 
sviði. Þetta er ein vinsælasta ópera 

Richards Strauss og hefur líkast til 
verið sett upp oftast allra hans ópera 
að undanskilinni Salome.“ Aðal-
hlutverkin í Ariadne auf Naxos 
verða í höndum Hönnu Dóru 
Sturludóttur og Arndísar Höllu 
Ásgeirsdóttur. 

Eftir áramót verður svo boðið upp 
á óperuna La Traviata eftir Verdi. 
„Það hefur verið stefna íslensku 
óperunnar undanfarin ár að bjóða 
mestmegnis upp á verk sem ekki 
hafa verið flutt áður hérlendis. Það 
má því líta á það sem hálfgerða 
stefnuyfirlýsingu mína að setja upp 
þetta verk sem var síðast flutt hér 
fyrir rúmum áratug. Að mínu mati 
má ekki vanrækja klassísk verk eins 
og þessi. Okkur ber að setja þau upp 
reglulega til þess að gefa nýjum 
kynslóðum óperuunnenda tækifæri 
til þess að upplifa þau.“ Eitt af burð-
arhlutverkum La Traviata, hlutverk 
Violetu, verður í höndum Sigrún-
ar Pálmadóttur ungrar íslenskrar 
söngkonu sem þreytir frumraun 
sína í einsöngshlutverki við Íslensku 
óperuna. Sigrún hefur undanfarin ár 
verið fastráðin við óperuna í Bonn 

þar sem hún hefur fengið frábærar 
viðtökur, meðal annars fyrir hlut-
verk sitt sem Lucia Di Lammermoor 
í samnefndri óperu eftir Gaetano 
Donizetti.  

Það verða þó ekki eingöngu óperur á 
dagskrá Íslensku óperunnar. Í vetur 
verður einnig settur á svið 
frumsaminn íslenskur söngleikur 
um ævi söngkonunnar Janis Joplin 
sem lést aðeins 27 ára gömul. 
Höfundur söngleiksins er Ólafur 
Haukur Símonarsson. Eins og nærri 
má geta leikur tónlist stóran þátt í 
söngleiknum, bæði tónlist sem Janis 
samdi sjálf og svo tónlist eftir aðra 
sem hún gerði vinsæla.

Ólafur segir söguþráð söng-
leiksins rekja ævi Janis. „Í söng-
leiknum er stiklað á stóru í ævi 
Janis. Kafað verður í bakgrunn 
hennar og fjallað um hennar helstu 
áhrifavalda. Þetta var ekki langur 
spölur sem hún fór sem fræg 
persóna og hún lést langt fyrir aldur 
fram eins og frægt er orðið.“

Bókmenntahátíð heldur áfram: 
kynning og umræða vegna Ayaan 
Hirsi Ali var fyrirferðarmikil í 
fjölmiðlum í gær og mánudag en í 
dag mun J. M. Coetzee vekja 
athygli: hann heldur fyrirlestur á 
vegum Stofnunar Vigdísar 
Finnbogadóttur kl. 16 í samstarfi 
við Háskóla Íslands og 
Bókmenntahátíð. Hann er í 
hátíðasal Háskólans. Rúnar Helgi 
Vignisson, þýðandi Coetzee, mun 
kynna skáldið. Fátítt er að Coetzee 
komi fram opinberlega. Suður-
Afríkumaðurinn, sem ber nú 
ástralskt ríkisfang, er marg-
verðlaunaður en Nóbelsverðlaunum 
veitti hann móttöku 2003. 

Önnur dagskrá Bókmennta-
hátíðar er hefðbundin: í hádegi 
verða þau í spjalli Norræna húsið. 
kl. 12:00: Carla Guelfenbein, kl. 
12:30: Roddy Doyle, kl. 20 í Iðnó er 
upplestur: Andri Snær Magnason, 

Tapio Koivukari, Guðbergur 
Bergsson, Kirsten Hammann og 
Roddy Doyle lesa úr verkum sínum. 

Bókmenntahátíð í dag



Hlynur Benediktsson trúbador er 
miðdepill nýstárlegrar spurninga-
keppni sem er haldin á hverjum 
fimmtudegi á Glaumbar. Þar 
spilar hann um það bil tíu popplög 
á hverju kvöldi á gítar sinn og 
þurfa áheyrendur að svara 
ýmsum spurningum varðandi 
hvert lag.

Spurningakeppnin hóf göngu 
sína fyrir einum og hálfum mán-
uði og hefur notið mikilla vin-
sælda. „Það eru allar tegundir 
fólks sem vinna keppnina, ekki 

bara spekúlantarnir,“ segir 
Hlynur. „Það kostar ekkert að taka 
þátt og í versta fólki lærir fólk 
eitthvað.“

Spurningakeppnum á hinum 
ýmsu börum bæjarins hefur 
fjölgað mikið undanfarin misseri 
og er framlag Hlyns ferskt innlegg 
í þá þróun. 

Keppnin á Glaumbar fer fram 
klukkan 21 á hverju fimmtudags-
kvöldi og í verðlaun er veglegur 
vinningur frá skemmtistaðnum.

Nýstárleg keppni

Tískuvikunni í New York lýkur í dag 
en tugir hönnuða hafa sýnt vor- og 
sumarlínur sínar fyrir næsta ár 
síðustu vikuna. Blómlegir kjólar, 
karlmannlegir jakkar, túrbanar 
og kisugleraugu hafa slegist um 
athyglina. Það er því næsta víst 
að úr nógu verður að velja á 
komandi vori. 

Hvað er að
frétta af þér?

Svo gæti farið að fyrsta kvik-
myndin sem Ben Affleck leikstýr-
ir verði ekki sýnd í kvikmynda-
húsum í Bretlandi. Söguþræði 
myndarinnar þykir svipa um of til 
máls Madeleine McCann, sem 
skekið hefur landið undanfarna 
mánuði.

Mynd Afflecks, Gone Baby 
Gone, er gerð eftir sögu Dennis 
Lehane, höfundar metsölubókar-
innar Mystic River, um tvo einka-
spæjara í Boston sem leita fjög-
urra ára gamallar stúlku sem 
hefur verið rænt. 

Affleck hefur nú tilkynnt að 

hann íhugi að sýna myndina ekki í 
Bretlandi. „Mér var gerð grein 
fyrir öllum smáatriðunum, því 
málið hefur ekki fengið jafnmikla 
athygli í Bandaríkjunum og í Bret-
landi. Það var ekki fyrir en okkur 
var sagt frá málinu að við fórum 
að skoða þetta,“ sagði hann. 
„Okkur finnst mikilvægara að 
særa engan en að sýna myndina. 
Það er bara spurning um viðskipti, 
á meðan hitt er spurning um líf 
eða dauða,“ segir Affleck. 

Gone Baby Gone verður frum-
sýnd í Bandaríkjunum í nóvem-
ber.

Mynd Afflecks of 
lík máli Maddie





Rappararnir Kanye West og 50 Cent fá mis-
góða dóma fyrir nýjustu plötur sínar sem 
komu út í Bandaríkjunum í gær eftir mikið 
fjölmiðlafár vestanhafs. Plata West er sögð 
tilraunakennd og heilsteypt á meðan 50 
Cent virðist fastur í sama farinu.

Kanye West og 50 Cent hafa undanfarnar vikur háð 
grimmt áróðursstríð til að kynna plötur sínar, 
Graduation og Curtis. Mættust þeir meira að segja í 
sjónvarpskappræðum til að undirstrika komandi 
einvígi, rétt eins og um úrslitabardaga í 
hnefaleikum væri að ræða.

Allt saman snýst þetta vitaskuld um peninga, það 
er hvor þeirra selur fleiri plötur. Líkast til er þeim 
nokkuð sama hvernig dóma þeir fá svo lengi sem 
peningarnir halda áfram að streyma inn. „Fyrsta 
platan mín var söluhæst árið 2003,“ sagði 50 Cent. 
Átti hann þar við Get Rich or Die Tryin´ sem hefur 
selst í sjö milljónum eintaka. Hefur önnur plata 
hans, The Massacre, selst í fimm milljónum. „Kanye 
er bara verkamaður. Hann hefur aldrei getað þénað 
nema brot af því sem ég fæ,“ sagði hann. 

Svo mikla trú hefur 50 Cent á sjálfum sér að hann 
sagðist ætla að hætta í tónlistarbransanum ef hann 
seldi færri eintök en Kanye af nýju plötunni. Kanye 
hefur gert minna úr einvígi þeirra félaga og segir að 
50 Cent sé einungis að reyna að kynna plötuna sína. 

Sjálfur kom Kanye sér í sviðsljósið með því að 
afneita MTV eftir að hann var tilnefndur til fimm 
evrópskra MTV-verðlauna en fékk engin.

Hvort 50 Cent eigi eftir að selja fleiri plötur en 
Kanye á eftir að koma í ljós. Eitt er þó víst að þeir 
hafa gert allt sem í sínu valdi stendur til að vekja 
athygli og nú er það bara fyrir almenning að ákveða 
hvor höfði meira til sín, bófarapparinn kjaftfori eða 
fágaði millistéttarpilturinn. 

KEFLAVÍKE

AKUREYRIÁLFABAKKA

S. 482 3007SELFOSSI

VIP
KNOCKED UP kl. 5:20 - 8 - 10:40 14

KNOCKED UP kl. 5:20 - 8 - 10:40 
DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5:20 - 10:10 10

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:20 14

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

RUSH HOUR 3 kl. 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 -10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 10 L

LICENSE TO WED kl. 8 (BOÐSÝN) 7

KRINGLUNNIK
ASTRÓPÍÁ kl. 6:30 - 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með 
hinum eina sanna Robin Williams 

og ungstirninu Mandy Moore.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

www.SAMbio.is 575 8900

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HAIRSPRAY MASTERCARD 2 FYRIR 1 kl. 8
VEÐRAMÓT  kl. 8 - 10.20
KNOCKED UP  kl. 5 - 8 - 10.40
KNOCKED UP LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM   kl. 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
RUSH HOUR 3  kl. 10.30

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
14
14

14

12

14

14

HAIRSPRAY MASTERCARD 2 FYRIR 1 kl. 8
KNOCKED UP kl. 5.45 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 5.45
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.20

14

14

14

HAIRSPRAY MASTERCARD 2 FYRIR 1 kl. 8
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
SURFS UP ENSKT TAL kl. 8 - 10
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 10.30

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Sagan sem
mátti ekki 

segja.

KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus

VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
EVENING    kl.5.30 - 8 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10

“Veðramót er hugrökk ádeila sögð með 
hlýju og húmor sem hreyfir við 
áhorfendum frá fyrstu stundu.”

R.H.- FBL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

KNOCKED UP kl. 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45, 8 og 10.20 14
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45 og 10.20 14
HAIRSPRAY MASTERC. kl. 8 - 2 fyrir 1 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

2 fyrir 1

MasterCard korthafar fá 2 miða á verði eins á sérstakar forsýningar á þessari stór-
skemmtilegu dans- og söngvamynd í kvöld, miðvikudaginn 12. september kl. 20, í 
Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri, gegn því að greiða með 
MasterCard korti.

Meira á www.mastercard.is/bio

í kvöld, 12. september!



Vilhelm Anton Jónsson, áður Villi 
naglbítur en núna VilHelm, hefur 
haft hægt um sig undanfarin ár en 
snýr nú aftur, tvíefldur. The Mid-
night Circus þarf ekki margar 
umferðir undir geislann til þess að 
maður átti sig á áhrifavöldum plöt-
unnar. Meistarar á borð við Tom 
Waits, Neil Young og Leonard Cohen 
skjóta fljótt upp kollinum þegar 
kemur að því að bera saman tónlist 
VilHelms við eitthvað annað. 

Þegar manni tekst hins vegar að 
ýta þessum samlíkingum aðeins frá 
sér kemur í ljós að VilHelm hefur 
tekist bærilega upp. The Midnight 
Circus er svo sannarlega fullorðins 
trúbadoraplata. Þrátt fyrir að platan 
hafi verið tekin upp við frumstæðar 
aðstæður er hljómurinn hennar 
helsti sjarmi. Greinilegt er að 
VilHelm hefur sýnt lögunum mikla 
alúð og það skín í gegn. Hlýjan 
umlykur lögin og eftir því sem 
platan fær fleiri spilanir, því vina-
legri verður hún.

Samt sem áður eru helstu þemu 
plötunnar hinir ofurdramatísku 
hlutir ást og dauði. Enskir textar 
VilHelms rista reyndar misdjúpt en 
titillag plötunnar nær helst að vekja 
upp sterkar tilfinningar. Let’s Drop 
the Bomb og Stars for You slá á 
svipaða strengi. Helst hefði ég samt 
viljað fleiri eftirminnileg lög. 
VilHelm hefur greinilega reynt að 

leggja allt í sölurnar og fórnað 
sínum dýpstu tilfinningum. 
Aðstoðarmenn hans á plötunni bæta 
líka miklu við og þrátt fyrir að 
heildarsvipurinn sé sterkur átti ég 
einfaldlega von á meiru; kröftugri 
lögum, beittari textum og frumlegri 
nálgun.

Fellur í ljúfa löð

Alls verða fjórtán íslenskar myndir 
frumsýndar á alþjóðlegu kvik-
myndahátíðinni RIFF sem verður 
haldin í Reykjavík dagana 27. sept-
ember til 7. október. Þar af verða 
fimm íslenskar myndir í fullri lengd 
sýndar. 

Þær myndir sem hafa bæst við 
dagskrána eru Síðasti veturinn eftir 
Larry Fessenden, heimildarmyndin 
Steypa eftir Markús Þór Andrésson 
og Ragnheiði Gestsdóttir, Óbeisluð 
fegurð eftir Hrafnhildi Gunnars-

dóttur og Tinu Naccache, Vand-
ræðamaður eftir Norðmanninn 
Jens Lien og teiknimyndin Hundur 
eftir Hermann Karlsson. Þegar 
hefur verið sagt frá því að mynd-
irnar Sigur Rós – Heima og Embla 
verði frumsýndar auk úrvals nýrra 
íslenskra stuttmynda. 

Margir erlendir blaðamenn sækja 
RIFF-hátíðina heim og því er hún 
talin kjörinn stökkpallur fyrir 
myndir sem eru að hefja ferð sína 
um heiminn.

Fjórtán íslenskar 
frumsýndar á RIFF

Miðasala hefst í dag á tónlistar-
hátíðina Iceland Airwaves sem 
verður haldin í Reykjavík 17. til 21. 
október. Þegar hafa 160 hljómsveit-
ir og flytjendur verið kynntir til 
leiks á hátíðinni og á næstu dögum 
verður tilkynnt um síðustu atriðin í 
dagskránni. Hátíðin fer fram á átta 
aðaltónleikastöðum sem í ár eru: 
Listasafn Reykjavíkur, NASA, 
Gaukurinn, Lídó, Iðnó, Organ, 
Grand Rokk og Barinn. 

Á meðal þeirra sem spila á 
Airwaves í ár eru Bloc Party, Of 
Montreal, Deerhoof, múm, 
Jakobínarína og Sprengjuhöllin. 
Miðarnir á hátíðina eru í raun 
armbönd og kostar stykkið 7.900 
krónur. Hækkar það í 8.500 krónur 
í október. Ekki verður selt inn á 
staka viðburði. 

Miðar seldir 
á Airwaves

Gefðu þér færi á brosi 
24. september, því þá 

drögum við út 30 
milljónamæringa.

Fáðu þér miða á hhi.is
eða í síma 800 6611.
Það tekur enga stund.

Nú brosa 2.915 
vinningshafar breitt eftir 

síðasta útdrátt, 
en þá eru þeir orðnir 

25.859 á árinu.



 Ísland mætir í kvöld 
Norður-Írlandi í undankeppni EM 
2008. Leikurinn fer fram á 
Laugardalsvelli og hefst klukkan 
18.05. Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari varaði við of 
mikilli bjartsýni fyrir leikinn á 
blaðamannafundi í gær.

„Það þarf ekki annað en að 
skoða stöðu liðanna í riðlinum. 
Við ættum ekki að vera að sperra 
okkur mikið heldur halda okkur á 
jörðinni með báðar lappir,“ sagði 
Eyjólfur. Norður-Írar eru í öðru 
sæti riðilsins ásamt Spánverjum 
með sextán stig en Ísland í því 
næstneðsta með fimm stig.

Bæði hann og Nigel 
Worthington, stjóri Íra, búast við 
miklum baráttuleik. „Við vitum 
að Norður-Írar koma dýrvitlausir 
í þennan leik og verða að vinna 
hann til að halda sér í 
toppbaráttunni. Þetta verður 
kraftaleikur og hraður þar að 
auki. Þeir eru óhræddir við 
að hengja boltann upp á 
framherjana og eru 
duglegir að hirða 
seinni boltann,“ 
sagði Eyjólfur.

Hann býst 
ekki við 
því að 

breyta varnarlínu íslenska liðsins 
og af því má ráða að Grétar Rafn 
Steinsson verði áfram í stöðu 
hægri kantmanns. Spurning er 
hins vegar hvort hann stilli upp 
tveimur framherjum eða einum.

„Ég er búinn að velta þessu 
mikið fyrir mér en ég á eftir að 
skoða leik liðsins gegn Lettlandi 
betur. Ef þeir spila til dæmis 
mikið af löngum boltum yfir 
miðjuna er óþarfi að vera með of 
marga á miðjunni í okkar liði. Þá 
væri alveg eins gott að vera með 
annan framherja til að reyna að 
koma í veg fyrir þessar löngu 
sendingar.“

Worthington gagnrýndi leik-
menn sína mikið eftir tapleikinn 
gegn Lettum um helgina. Hann 
sagði þó að það væri liðið og að 
sínir menn væru klárir í slaginn á 
morgun.

„Síðan við komum til Íslands 
hafa leikmennirnir verið frábærir 

og 

menn hafa lagt mikið á sig á 
æfingum. Ég vona að það skili sér 
í leiknum,“ sagði Worthington.

Hann vildi ekki gefa mikið uppi 
um hvort hann hefði greint 
einhverja veikleika í íslenska 
liðinu. „Íslenska liðið er skipað 
góðum leikmönnum og það er gott 
skipulag á leik liðsins. Þetta 
verður erfiður leikur og við 
verðum að passa upp á að mæta 

þeim af fullum krafti,“ sagði 
hann.

Eyjólfur lagði ríka áherslu að 
nú þýddi ekkert að lifa á leiknum 
við Spán. „Nú byrjar nýr leikur og 
við þurfum að sanna okkur upp á 
nýtt. Við þurfum að vera 100 
prósent einbeittir að þessu 
verkefni til að ná árangri og menn 
þurfa nú að þjappa sér saman upp 
á nýtt.“

Eyjólfur Sverrisson, landsliðsþjálfari Íslands, og Nigel Worthington, kollegi hans í norður-írska liðinu, búast 
báðir við hörkuslag þegar liðin eigast við á Laugardalsvelli í kvöld. Eyjólfur varar þó við bjartsýni.

 Íslenska knattspyrnu-
landsliðinu hefur gengið illa að 
koma sér niður á jörðina eftir 
bestu leiki sína undanfarin ár. 
Fréttablaðið komst að þessu þegar 
það skoðaði úrslit næstu leikja á 
eftir fimm frábærum leikjum 
íslenska liðsins frá og með árinu 
2000.

Allir fimm leikirnir eiga það 
sameiginlegt að í þeim hefur 
íslenska liðið náð miklu betri 
úrslitum en búist var við en einnig 
að gengi landsliðsins hefur 
hreinlega hrunið í kjölfar þeirra. 
Það er ekki nóg með að næsti 
leikur hafi tapast því það hefur 
tekið liðið marga mánuði og marga 
leiki að ná hagstæðum úrslitum á 
nýjan leik.

Nýjasta dæmið er gengi liðsins 

eftir sigurleikinn í Belfast í 
fyrrahaust. Íslenska landsliðið 
vann þá sinn fyrsta opnunarleik í 
undankeppni í sextán ár og það 
leit út fyrir að liðið ætti möguleika 
að blanda sér í baráttuna í 
riðlinum. Framhaldið gerði hins 
vegar fljótlega út um allar vonir 
um það því liðið tapaði fjórum 
næstu leikjum og er enn í dag að 
bíða eftir næsta sigri þrátt fyrir 
að hafa spilað átta leiki frá 2. 
september 2006.

Norður-Írar, mótherjar íslenska 
landsliðsins í kvöld, komu einnig 
við sögu fyrir sex árum þegar 
íslenska liðið kom harkalega niður 
á jörðina í Belfast eftir 3-1 
heimasigur á Tékkum. Norður-
Írar unnu Íslendinga 3-0 aðeins 
nokkrum dögum síðar og mánuði 

síðar steinlá íslenska liðið 0-6 fyrir 
Dönum á Parken. 

Íslenska liðið hefur náð góðum 
úrslitum úr öðrum leikjum á þessu 
tímabili eins og gegn Færeyjum, 
Litháen og Möltu en þær þjóðir 
eiga það sameiginlegt að vera mun 
neðar á styrkleikalistanum en þær 
sem teknar voru fyrir í þessari 
samantekt.

Illa gengur að fylgja eftir góðu leikjunum

Við erum að vernda leikmennina

 Það styttist í að 
handboltavertíðin hefjist en árleg 
spá þjálfara, fyrirliða og for-
manna var birt í gær. 
Stjarnan verður meistari bæði í 
karla- og kvennaflokki sam-
kvæmt spánni.

Stjörnunni spáð 
báðum titlum

Ísland og Belgía áttust 
við í forkeppni EM 2009 í hópi U-
21 landsliða. Leiknum lyktaði með 
markalausu jafntefli en leikurinn 
var engu að síður mjög fjörugur.

Ísland sótti mikið allan leikinn 
og fengu þeir Theodór Elmar 
Bjarnason og Birkir Bjarnason 
gullin tækifæri til að koma 
Íslandi yfir í síðari hálfleik. 
Belgar skoruðu svo mark á 
lokamínútunni sem var svo dæmt 
af vegna rangstöðu. Dómnum var 
mikið mótmælt enda afar 
vafasamur. 

Írska dómaratríóið sem dæmdi 
leikinn átti reyndar afar slakan 
dag í gær.

Markalaust í 
ótrúlegum leik



MYNDAVÉLATILBOÐMYNDAVÉLATILBOÐMYNDAVÉLATILBOÐMYNDAVÉLATILBOÐ

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i. 
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i. 
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT

1971 - 2007 www.sm.is

JVC GZMG47
Örsmá Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um diski (allt a› 25 tíma upptaka) og 
innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD 
skjá, F1.2 linsu, tekur Secure Digital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital Zoom, 
Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. 
Everio Share Station fylgir.
Tekur SecureDigital kort. 

VER‹      25.990VER‹      22.990

VER‹      59.990VER‹      39.990

VER‹      17.990 VER‹      21.990

VER‹      32.990

VER‹      54.990

OLYMPUS FE190
Digital MYNDAVÉL me› 6 milljón punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm 
linsu (35mm samb.: 38 - 114mm), 2,5” LCD skjá, 
hreyfimyndatöku, 3 myndstær›um, 22Mb innra minni 
og USB tengingu vi› tölvu. Tekur xD kort.

OLYMPUS FE240
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta upplausn,
5x Optical Zoom og 4x Digital, 6.4 - 32mm linsu, 2,5” 
LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto 
Exposure, hreyfimyndatöku me› hljó›i, hristivörn, 3 
myndstær›ir, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB 
tengingu og 20 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU1000
Digital MYNDAVÉL me› 10 milljón punkta upplausn, 3x 
Optical Zoom og 5x Digital Zoom, 7.4 - 22.2mm linsu 
(35mm samb.: 35 - 105mm), 2,5” LCD Skjár (230.000 
pixlar), frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndataka me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 28,5Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. 1Gb xD kort fylgir. 

OLYMPUS FE250 
Digital MYNDAVÉL me› 8 milljóna punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital, 7.4 - 22.2mm, 2,5” 
LCD skjá, Dual Image Stabilization hristivörn, hreyfi-
myndatöku me› hljó›i, 3 myndstær›um, Auto Flass 
og Red Eye Reduction, USB tengingu og 20 Mb 
minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU760
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta 
upplausn,3x Optical Zoom og 5x Digital, 6.5 - 
19.5mm, 2,5” LCD skjá, Dual Image Stabilization 
hristivörn, hreyfimyndatöku me› hljó›i, 8 mynd-
stær›um, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB 
tengingu og 18 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS E330KIT
Digital SLR MYNDAVÉL með 7.5 milljónir punkta 
upplausn, Live Preview, 3x Optical Zoom og 3x 
Digital Zoom, 14 - 45mm linsu, Autofocus og Auto 
White Balance, Auto Exposure og þremur Manual 
stillingum, 6 myndstærðum, 19 Picture Modes, 
tímarofa og USB. Notar CompactFlash og xD kort.

OLYMPUS SP550UZ
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta upplausn, 18x 
Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 4,7 - 84,2mm linsu, 
2,5" LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto 
Exposure og þemur Manual stillingum, hreyfimyndatöku með 
hljóði, níu myndstærum, 23 Scene Modes, tímarofi, 20MB 
innbyggðu minni og USB tenginu við tölvu. Tekur xD kort.

KORT

TUTTUGUÞÚSUND
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20GB
HAR‹UR
DISKUR

6
MEGA
PIXELA

SKRIFAR BEINT Á DVD DISKA

Everio Share Station

Everio

6
MEGA
PIXELA

8
MEGA
PIXELA

7.5
MEGA
PIXELA

10
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

Digital MYNDAVÉL me› 6 milljón punkta upDigital MYNDAVÉL me› 6 milljón punkta up
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OLYMPUS MJU780
Digital MYNDAVÉL me› 7,1 milljón punkta upplausn, 5x 
Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 6.4 - 32mm linsu 
(35mm samb.: 36 - 180mm), 2,5” LCD skjá (215.000 
pixlar) frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndatöku me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 15Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. Fæst í blá e›a silfurlit.
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Digital MYNDAVÉL me› 7 1 milljón punkta uppDigital MYNDAVÉL me› 7 1 milljón punkta upp
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JVC GZMG575
Digital TÖKUVÉL með 40GB hörðum diski (u.þ.b. 50 klst.), 5 MegaPixel 
1/2.5" myndflögum, 2,7" LCD breiðskjá, 10x Optical Zoom og 300x 
Digital Zoom, innbyggðri 5 MegaPixel kyrrmyndavél, inngangi fyrir 
míkrafón, Dolby Digital, flassi, titringsdeyfi, USB 2.0 og DV/i.link/
firewire (Everio vagga). Tekur SecureDigital kort.

egaPixel kyrrmyndavél, inngangi fyriregaPixel kyrrmyndavél, inngangi fyrir
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JVC GZMC255
Ótrúlega Nett Digital Media 
TÖKUVÉL me› 30GB hör›um 
diski (allt a› 37.5 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/3,9" 
upptökuflögu me› 2.2 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 
linsu, tekur SecureDigital kort, 10x Optical Zoom og 300x Digital 
Zoom, Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur Secure Digital 
kort. Everio Docking Station fylgir.
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JVC GZMG57
Ótrúlega Nett Digital Media TÖKUVÉL me› 30GB hör›um diski (allt 
a› 37.5 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu 
me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, tekur 
SecureDigital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital Zoom, Dolby 
Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur SecureDigital kort.
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„Gleraugun hafa minnkað með 
tímanum og hárið er klippt að-
eins styttra. Þetta þætti nú ekki 
sérstaklega smart í dag, en gæti 
verið orðið þokkalega flott eftir 
tíu ár. Ég treysti á það.“

Hara-systurnar Rakel og Hildur 
Magnúsdætur, oft kenndar við X-
factor, eru að leggja lokahönd á 
væntanlega plötu sína, sem mun 
koma út í október. Á plötunni má 
finna þrjá lagatexta eftir stór-
söngvarann Eirík Hauksson, sem er 
frændi systranna. 

„Við erum þremenningar, amma 
hans og amma okkar eru systur,“ 
útskýrði Hildur. „Við erum uppá-
haldsfrænkur hans,“ bætti hún 
hlæjandi við. X-factorinn og Euro-
vision-æðið stóðu yfir á svipuðum 
tíma í vor, en Hildur segir þær 
Rakel ekki hafa auglýst skyld-
leikann við Eirík. „En við studdum 
hann alveg þvílíkt í Eurovision og 
vorum ferlega stoltar af honum.“ 
Eiríkur, sem snaraði textunum 

þremur saman á tveimur dögum, 
segist hafa reynt að fylgjast með 
framgöngu frænkna sinna í X-fact-
or þegar tækifæri gafst. Hann 
gerir þó ekki mikið úr ferli sínum 
sem textahöfundur. „Mikið af 
þessum textum sem ég hef gert 
má alveg kalla leirburð án þess 
að það særi mig nokkurn skap-
aðan hlut,“ sagði hann og hló við. 
„Hins vegar er það svo að marg-

ir segja auðvelt að syngja 
textana mína,“ sagði Eirík-

ur. „Ef söngvarar reyna 
á röddina í sér er auð-

veldara að syngja 
sum hljóð en önnur. 
Sérhljóðinn a er til 
dæmis hræði-
legur.“  

Eiríkur semur texta fyrir Hara-systur

„Ríkissjónvarpið hefur meinað dag-
skrárgerðarfólki sínu að vera með í 
dagskrárgerð hjá okkur og þess 
vegna mun Stöð 2 ekki leyfa Auðuni 
Blöndal að taka þátt í þætti sem er 
sýndur á sama tíma og sama kvöldi 
og þátturinn hans, Tekinn 2,“ segir 
Pálmi Guðmundsson, sjónvarps-
stjóri Stöðvar 2. „Ríkissjónvarpið 
átti frumkvæðið að því að meina 
starfsfólki sínu að taka þátt í dag-
skrárgerð hjá okkur og við sjáum 
því ekki neina ástæðu til að sýna 
neina lipurð í þeim efnum,“ segir 
Pálmi en til stóð að Auðunn tæki 
sæti í liði Skagafjarðar í nýjum 
spurningaþætti á RÚV. Pálmi nefnir 
máli sínu til stuðnings að Ólafi Páli 
Gunnarssyni, útvarpsmanni á Rás 
2, hafi verið meinað að taka sæti 
dómara í Bubba-þáttunum á Stöð 2 
auk þess sem Guðrúnu Gunnars-
dóttur hafi verið meinað að gerast 
dómari í X-Factor. 

Frá því var greint í blaðinu Feyki 
að Auðunn yrði einn þriggja sem 
skipuðu lið Skagafjarðar í spurn-
ingakeppni Sjónvarpsins en þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
hann sagðist grínistinn hafa þurft 
að draga sig úr liðinu á síðustu 
stundu. „Ég hafði hlakkað mikið til 
að takast á við þetta verkefni og var 
mjög spenntur fyrir því að vera 
sverð sveitarfélagsins og skjöldur,“ 
sagði Auðunn í samtali við Frétta-
blaðið. 

Áskell Heiðar Ásgeirsson, sviðs-
stjóri hjá markaðs- og þróunarsviði 
Skagafjarðar, sagði það auðvitað 
leiðinlegt að Auðunn skyldi ekki 
geta verið með. „Ég held að hann 
hafi aðallega ekki viljað vera að 
keppa við sjálfan sig og við höfðum 
bara ekki áttað okkur á því sjálfir 
að þessir tveir þættir, spurninga-
keppnin og Tekinn, myndu rekast 
á,“ segir Áskell en bætir því við að 
stórtenórinn Óskar Pétursson muni 
taka sæti Auðuns. „Og er þar ekki 
síðri kandítat kominn. Þá eru 
skemmtilegir Skagfirðingar á öllum 
stöðvum.“

Þórhallur Gunnarsson, dagskrár-

stjóri RÚV, segir að um eðlismun sé 
að ræða. Auðunn komi ekki í þátt-
inn á vegum Ríkissjónvarpsins og 
það sé ekki verið að bjóða honum 
neina vinnu. „Sveitarfélagið vildi 
hafa hann í liðinu og það var ekki að 
okkar frumkvæði að hann yrði með. 
Og ef Pálmi vill banna honum það 

þá verður hann að eiga það við sig,“ 
segir Þórhallur. Aðspurður hvort 
þetta þýddi að til að mynda efni 
með Ragnhildi Steinunni Jónsdótt-
ur í Tekinn yrði klippt út sagði Þór-
hallur: „Að sjálfsögðu ekki, hún er 
ekki þar að vinna fyrir Stöð 2.“ 

„Vinnueintak af auglýsingunni  fór í dreifingu en við 
erum að sjálfsögðu búnir að lagfæra þetta núna,“ 
segir Jón Bjarni Guðmundsson, framleiðandi hjá 
Saga Film. Fréttablaðið fékk í gærmorgun mynd úr 
hinni rómuðu Síma-auglýsingu þar sem sími Júdasar 
hafði verið stækkaður umtalsvert og á honum 
stendur Vodafone IS, nafn keppinautarins. 

Jón Bjarni segir þetta fyrst og fremst bagalegt en 
að um mannleg mistök hafi verið að ræða. „Saga 
Film harmar að sjálfsögðu þessi vinnubrögð en þetta 
sannar kannski hið fornkveðna að svik Júdasar ná 
víða,“ segir Jón Bjarni.

Linda Waage, upplýsingafulltrúi Símans, segir að 
ábyrgðin sé fyrst og fremst framleiðandans. 
„Einhver hefur þurft að leggja töluvert mikið á sig 
til að finna þetta. En við erum auðvitað fyrst og 
fremst að kaupa vöru og framleiðandinn skilar 
henni af sér svona,“ bætir Linda við. Hún sagði að 
auglýsingarnar yrðu teknar úr umferð þar til þær 
hefðu verið lagaðar. Upphaflega stóð til að þær yrðu 

keyrðar á eftir kvöldfréttum á bæði RÚV og Stöð 2 
út mánuðinn.

Jón Gnarr, höfundur auglýsingarinnar og starfs-
maður EnnEmm, segir að í auglýsingunni hafi þeir 
leikið með algjörlega svartan skjá og því hafi allt 
það efni sem sést á 3-G símunum verið sett inn 
seinna.

Júdas með Vodafone-síma
Hvað er
að frétta
af Írak?

Auglýsingasími

– Mest lesið





Fáir hrekkir eru fyndnari í fer-
tugsafmælum en að sýna hall-

ærislega myndaseríu af afmælis-
barninu frá æskuárum. Á þeim 
sjást ómótstæðilegar hárgreiðslur 
og glæsilegir herðapúðar að 
ógleymdri sífelldri sígarettu á 
milli fingra. Við vorum ekkert smá 
töff í menntó og strompreyktum
við öll tækifæri. Forstofa skólans 
gegndi hlutverki reykherbergis og 
var þar með samkomustaður 
skemmtilega fólksins. 

til reykinga hefur horf-
ið með ljóshraða og við erum næst-
um öll löngu hætt. Ég veit varla 
lengur hvaða örfáir vinir mínir 
reykja enn þá því fólk laumast 
með það eins og þýfi. Þegar vinnu-
staðurinn varð reyklaus hvarf 
fyrsta skjólið og þá var gott að 
eiga góða úlpu. En svo varð lóðin 
líka reyklaus. Makinn hætti og 
setti lögbann á heimilisreykingar. 
Börnin stara ásakandi á hið sak-
bitna foreldri sem hímir á svölun-
um í norðangarra og reynir þrátt 
fyrir niðurlæginguna að halda 
dálitlum myndugleika.

síðasta víginu, félagslegum 
reykingum á kaffihúsum, halda 
sumir enn þá tryggð þótt öll spjót 
standi á þeim. Ekki má lengur 
reykja í vinnunni, ekki heima, ekki 
í bílnum auðvitað, alls ekki í heim-
sóknum og ekki einu sinni á barn-
um. Til að mega reykja inni við 
þarf að fara til austantjaldslanda. 
Seigla hins dygga reykingafólks er 
aðdáunarverð. Að norpa úti að 
meðaltali tuttugu sinnum á dag í 
sjö mínútur hverju sinni gerir 
vikulega meira en tvo heila vinnu-
daga. Þetta sýnir afburða karakt-
erstyrk við hörmulegar aðstæður. 
Við sem pússum geislabauginn 
yfir að vera hætt getum líklega 
fæst státað af þvílíkri einbeitingu.

aðeins fylgir athyglisbrest-
ur reykleysinu, heldur hefur reyk-
ingabannið á skemmtistöðum haft 
afleitar afleiðingar fyrir drykkju-
siði mína. Í tæru fjallaloftinu er 
nú fátt skemmtilegra en að hanga 
á barnum. Án nokkurra sönnunar-
gagna finnst mér líklegt að fleiri 
handhafar geislabauga séu mér 
um þessar mundir samferða í 
ræsið. Kannski samanstendur 
miðbæjarósóminn bara af reyk-
lausu fólki sem fær loks útrás 
fyrir djammþörfina eftir marga 
ára bælingu. Ef svo er mun ástand-
ið róast sjálfkrafa um leið og kóln-
ar. Við höfum nefnilega ekki þjálf-
un reykingafólksins til að skjálfa 
af kulda fyrir fíknina.

Sökudólgar mið-
bæjarvandans

NEXT-BÆKLINGURINN
FYLGIR

FRÉTTABLAÐINU Í DAG


