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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Úr morgunleikfiminni 
í Mullers-æfingarnar

Söng á stórtónleik-
um í Central Park

Margir muna eflaust eftir morgunleikfiminni áRás 1 með Valdimar Örnólfssyni en um þessarmundir eru fimmtíu ár síðan útsendingar hófustá leikfiminni.

„Ég var með þetta í 25 ár, frá 1957-1982 ásamt Magnúsi Péturss i “

fyrir sér að gefa út geisladisk með morgunleikfimi ítilefni afmælis morgunleikfiminnar. „Ég þarf líklega að fara að drífa í því,“ bætir hann við en Valdimar hleypur enn á hverjum morgni og gerir Mullers-æfingar á eftir þótt hann sé kominn vel á áttræðis-aldurinn.
V ldi

SIMPLY CLEVER

ER MEÐ SEX LOFTPÚÐUM

Ekki er enn ljóst hver 
hlýtur bronsskóinn í Landsbanka-
deild karla. Þrír leikmenn voru 
jafnir með átta mörk samkvæmt 
tölfræði KSÍ en Blikinn Magnús 
Páll Gunnarsson hafði spilað 
minnst af þessum leikmönnum og 
ætti því að fá skóinn samkvæmt 
reglum KSÍ og Adidas.

Svo getur farið að hann fái ekki 
skóinn þar sem áhöld eru um 
hvort skrá eigi síðara mark 
Magnúsar gegn FH í 16. umferð á 
hann eða sem sjálfsmark FH-ings. 
KSÍ staðfesti við Fréttablaðið í 
gær að málið yrði skoðað.

Verði markið ekki skráð á 
Magnús fær Sinisa Kekic 
bronsskóinn en ekki Tryggvi 
Guðmundsson eins og áður var 
talið.

Barist um 
bronsskóinn

 Fjárfestingarfyrirtækið 
Verne hefur skrifað undir vilja-
yfirlýsingu um kaup á tveimur 
húsum á Keflavíkurflugvelli til 
þess að reka þar netþjónabú.

Netfyrirtækið Google er ekki 
aðili að þessari ákvörðun en 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að þreifingar hafi verið um 
samstarf við fyrirtækið. Vilhjálm-
ur Þorsteinsson, stjórnarformað-
ur Verne, vildi ekki staðfesta það. 

„Það eru til fyrirtæki eins og 
Google, Yahoo og Microsoft sem 
byggja og reka sjálfstætt sín eigin 
netþjónabú og svo eru annars 
konar netþjónabú sem ætluð eru 
til útleigu. Menn hafa verið að 
skoða möguleikana og það er 

ýmislegt í kortunum, en engar 
endanlegar ákvarðanir liggja fyrir 
og ekkert verður gefið út strax,“ 
segir Vilhjálmur. 

Fjárfestingarfyrirtækið Verne 
er í eigu Novators á Íslandi og 
erlendra fjárfesta, sem einnig eru 
tveir stærstu hluthafar tölvuleikja-
framleiðandans CCP. Verne er 
einnig að skoða þátttöku í hlutafjár-
útboði hjá Farice.

„Við erum að skoða málið með 
jákvæðum hug,“ segir Vilhjálm-
ur. Í síðustu viku tilkynnti sam-
gönguráðherra að sæstrengur 
yrði lagður milli Íslands og Dan-
merkur. Þá greindi ráðherra frá 
því að orðið hefði verið við óskum 
þeirra sem rækju netþjónabú, 

sem lagt hefðu áherslu á að 
strengurinn yrði lagður til Dan-
merkur.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu 
sagði að fljótlega yrði greint frá 
samkomulagi ríkisins við öfluga 
aðila, innlenda og erlenda, um 
tengingu netþjónabús, en Danice-
strengurinn mun uppfylla kröfur 
netþjónabúa um flutningsgetu og 
aðra tæknilega þætti.

„Það er mikið búið að ræða um 
netþjónabú að undanförnu og við 
erum að skoða þessi mál,“ segir 
Vilhjálmur. 

Nýi strengurinn, Danice, verður 
viðbót við Farice 1-sæstrenginn 
og verða strengirnir tveir reknir 
sem eitt kerfi. 

Vilja reka netþjónabú 
á Keflavíkurflugvelli
Verne, fyrirtæki í eigu Novators, hyggst reka netþjónabú á Keflavíkurflugvelli. 
Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing um kaup á húsum á svæðinu. Fyrirtækið 
skoðar þátttöku í hlutafjárútboði Farice, sem undirbýr lagningu nýs sæstrengs.

 Kveikt verður á friðarsúlu Yoko Ono í Viðey í 
kvöld. Ono, sem er ekkja Johns Lennon heitins, og 
Sean sonur hans verða viðstödd athöfnina, sem hefst 
klukkan hálf átta. Ásamt þeim verða útvaldir 
boðsgestir, þar á meðal bítillinn fyrrverandi Ringo 
Starr og Olivia Harrison, ekkja George Harrison. Paul 
McCartney, sem var einnig boðið, verður ekki 
viðstaddur athöfnina.

Súlan verður tendruð til minningar um John Lennon, 
sem hefði orðið 67 ára í dag. Hún mun lýsa upp 
himininn fram til 8. desember, en þann dag árið 1980 
var Lennon skotinn til bana í New York. Ætlunin er að 

hafa kveikt á súlunni í þessa tvo mánuði á hverju ári.
Að athöfninni lokinni halda boðsgestir í land í 

móttöku borgarstjórans í Reykjavík, Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar, í Listasafni Reykjavíkur – 
Hafnarhúsi.

„Það er allt á góðu róli hjá okkur og við hlökkum 
mikið til,“ segir Soffía Karlsdóttir, deildarstjóri mark-
aðs- og kynningarmála hjá Listasafni Reykjavíkur. 
„Undirbúningsvinnan hjá okkur hefur að mestu leyti 
snúist um blaðamanna- og gestaumsýslu undanfarna 
daga, en það koma hátt í fimmtíu erlendir fjölmiðla-erlendir fjölmiðla- fjölmiðla-
menn til landsins vegna athafnarinnar.“

Kveikt á friðarsúlunni í kvöld

 Tuttugu og sjö 
kólumbískir flóttamenn koma til 
landsins í dag í boði íslenskra 
stjórnvalda. Fólkið hafði flúið til 
Ekvador frá ofbeldi, stríðsátökum 
og ofsóknum í heimalandi sínu 
Kólumbíu.

Flóttamennirnir munu setjast 
að í Reykjavík. Rauði krossinn og 
Reykjavíkurborg sjá um móttöku 
þeirra og útvega meðal annars 
húsnæði og félagslega ráðgjöf, 
eins og segir í fréttatilkynningu 
frá félagsmálaráðuneytinu.

Íslensk stjórnvöld hafa samtals 
tekið á móti 247 flóttamönnum 
frá árinu 1996.

Taka á móti 27 
flóttamönnum



 Jaap de Hoop Scheffer,Scheffer,,
framkvæmdastjóri Atlantshafs-
bandalagsins, kom til Íslands í 
gær í tilefni af ársfundi Þingmanna-
sambands NATO sem nú fer fram
í Laugardalshöllinni í Reykjavík. 
Hann átti strax eftir komuna fund
með Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra og Ingibjörgu Sólrúnu
Gísladóttur utanríkisráðherra, en 
í dag munu þeir de Hoop Scheffer
og Geir verða meðal ræðumanna á 
allsherjarfundi NATO-þingsins. 

Á síðasta viðkomustað sínum 
fyrir Íslandsferðina, Kaupmanna-
höfn, hvatti de Hoop Scheffer
aðildarþjóðir bandalagsins í gær
til að senda fleiri hermenn til þátt-

töku í verkefni NATO-herliðsins í 
Afganistan. Mannekla og skortur
á búnaði standi verkefninu fyrir
þrifum.

Á blaðamannafundi í ráðherra-
bústaðnum eftir fundinn með Geir
og Ingibjörgu í gærkvöld sagði de 
Hoop Scheffer að áskorun sinni 
hefði hann beint til allra aðildar-
ríkja bandalagsins. Ísland hefði
lagt til vel metið framlag til upp-
byggingaverkefnisins í Afganist-
an og vonaðist hann til að Íslend-
ingar héldu því áfram. Fjórtán
liðsmenn Íslensku friðargæslunn-
ar eru nú að störfum innan 
vébanda ISAF í Afganistan.

Lýsir eftir Afganistanliðsauka
Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu tók þrjá 
karlmenn með talsvert magn af 
fíkniefnum í fórum sínum í 
fyrradag.

Mennirnir voru akandi í bíl 
þegar þeir voru stöðvaðir við 
hefðbundið eftirlit. Um það bil 
tuttugu grömm af kókaíni 
fundust í bílnum hjá þeim. Þeir 
voru handteknir og færðir á 
lögreglustöð þar sem þeir dvöldu 
í fyrrinótt. Þeim var sleppt í gær 
eftir yfirheyrslur. 

Mennirnir eru þekktir hjá 
lögreglunni, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins.

Þrír teknir 
með kókaín

• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Jóna, er ekki úr háum söðli að 
detta fyrir þig?

 Evrópuráðið hefur
ákveðið að 10. október ár hvert
verði framvegis „Evrópudagur
gegn dauðarefsingu“. Opinber
yfirlýsing um þetta verður gefin í 
dag á ráðstefnu Evrópráðsins í 
Lissabon í Portúgal.

Aðildarríki Evrópuráðsins
munu ár hvert vekja með ýmsum 
hætti athygli á deginum. Jafn-
framt er dagana 1. til 15. október
haldin í Portúgal herferð gegn 
dauðarefsingu undir kjörorðinu
„Dauði er ekki réttlæti“ í þeim 
tilgangi að efla vitund almenn-
ings um nauðsyn þess að afnema
dauðarefsingu í öllum löndum 
heims.

Dagur gegn 
dauðarefsingu

 Karlmaður sem fannst illa leikinn 
á heimili sínu á sunnudag lést á sunnudagskvöld 
af völdum áverkanna sem honum voru veittir í 
líkamsárás fyrr um daginn. Karlmaður á fer-
tugsaldri hefur verið  úrskurðaður í vikulangt 
gæsluvarðhald vegna málsins. Ekki er unnt að 
birta nafn hins látna að svo stöddu.

Á sunnudag var haft samband við lögreglu og 
greint frá að maður væri alvarlega slasaður í 
íbúð við Hringbraut í Reykjavík. Maðurinn 
fannst þar meðvitundarlaus og með mikla 
áverka á höfði sem drógu hann til dauða þá um 
kvöldið. 

Karlmaður var handtekinn í kjölfarið, grun-
aður um að hafa ráðist á manninn þá um daginn. 
Var það sá sami og hafði tilkynnt lögreglu um 
hinn slasaða og var staddur í húsinu þegar lög-
reglu bar að. Hann var úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 15. október í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær.

Rannsókn málsins er í fullum gangi en yfir-
heyrslur yfir hinum grunaða og íbúum hússins
hófust í gær.

Lést af sárum sínum á spítala

 Umhverfisstofnun
tók nýlega þátt í norrænu
verkefni þar sem mælt var magn 
kvikasilfurs í urriða til að kanna 
áhrif umhverfis á upptöku þess í 
fiski. Sýni voru tekin af urriða í 
Elliðavatni, Mývatni, Stóra-
Fossvatni og Þingvallavatni.

Magn kvikasilfurs sem mældist 
í fiski úr þessum vötnum var á 
bilinu 0,01–0,05 milligrömm á kíló,
sem er mjög lágt gildi. Undan-
tekning var stórurriði úr Þing-
vallavatni en í honum mældist 
kvikasilfur 0,2–0,9 milligrömm á 
kíló og skýrist af háu magni 
kvikasilfurs í umhverfinu.   

Magn kvikasilf-
urs hverfandi

 Alþjóðadómstóllinn í 
Haag, æðsti dómstóll Sameinuðu
þjóðanna, úrskurðaði í gær að 
Hondúras skyldi fá yfirráð yfir
fjórum eyjum í Karíbahafi, sem 
grannríkin Hondúras og Níkar-
agva hafa deilt um yfirráðin yfir í 
áratugi.

Samkvæmt úrskurðinum eru
lögsögumörk landanna dregin
nokkurn veginn miðja vegu milli 
krafna hvors ríkis um sig. Með 
úrskurðinum liggur loks þjóðar-
réttarlega fyrir hver hafi
nýtingarréttindi á auðlindum í og 
undir hafinu á þessu svæði. 
Stjórnvöld beggja landa hafa
skuldbundið sig til að hlíta
niðurstöðunni.

Ný landamæri í 
Karíbahafi

 Lögreglumaður
skaut til bana sex og helsærði eitt 
ungmenni sem safnast höfðu
saman í heimahúsi til að borða
pitsu og horfa á heimabíó í litlum 
bæ í Wisconsin í Bandaríkjunum í 
fyrrakvöld. Sjálfur féll hann fyrir
kúlum annarra lögreglumanna.

Byssumaðurinn var tvítugur að 
aldri og hafði nýlega hafið störf í 
lögreglunni í bænum Crandon.
Svo virðist sem skotæði hafi
runnið á manninn, Tyler Peterson,
í afbrýðisemiskasti, að því er
móðir einnar stúlkunnar sem 
fyrir skoti varð gat sér til. 

Skotæði í af-
brýðisemiskasti

Við umdeildan samruna
Reyjavík Energy Invest og Geysis 
Green Energy fyrir helgi rann 16,6
prósenta hlutur Orkuveitu Reykja-
víkur í Hitaveitu Suðurnesja (HS)
inn í hið sameinaða félag. Hlutur-
inn er metinn á 1,2 milljarða.

Orkuveitan keypti hlutinn í 
sumar og stjórnarmenn í HS frá
Reykjanesbæ og Hafnarfirði furða
sig á vinnubrögðum Orkuveitunn-
ar. Þeir hyggjast skoða það hvort
bæjarfélögin muni nýta forkaups-
rétt sem þau eiga í hluti Orkuveit-
unnar og Geysis.

Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri
Orkuveitunnar, segir að ákveðið 
hafi verið að hlutur Orkuveitunnar
í HS skyldi renna inn í REI við 
samrunann til að hann yrði á sömu 
hendi og 32 prósenta hlutur Geysis.Geysis..
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks
ákváðu í gær að Orkuveitan skyldi 
selja þriðjungshlut sinn í REI og 
telur Hjörleifur ekki ástæðu til að 
undanskilja hlut Orkuveitunnar í 
HS í þeirri sölu.

Björn Ingi Hrafnsson, borg-
arfulltrúi Framsóknarflokksins, er
á öðru máli, og telur að skilja eigi 
HS að í því sambandi. „Einkaaðilar
eiga að vera sterkir í útrás en við 
eigum að láta annað gilda um auð-
lindir innanlands,“ segir hann.

Gunnar Svavarsson, stjórnar-
maður í HS fyrir hönd Hafnar-
fjarðar, telur einnig að Orkuveitan
ætti að leitast við að halda hlut
sínum í HS. Hann er hissa á ákvörð-
un Orkuveitunnar. „Það kemur
okkur á óvart að Orkuveitan hafi
ákveðið að leggja hlutinn inn í REI 
því það var aldrei upp á borðinu í 
sumar að leggja hann inn í útrásar-
fyrirtæki,“ segir Gunnar.

„Það er enn sérstakara að menn 
leggi hlutinn inn á föstudegi og taki 
svo ákvörðun á mánudegi um að 
selja hann. Af hverju tóku menn 
ekki bara ákvörðun um það að til-
kynna forkaupsréttarhöfum strax
á fimmtudaginn að þeir ætluðu að 
selja hann?“

Árni Sigfússon, bæjarstjóri

Reykjanesbæjar og fulltrúi í stjórn
HS, tekur í svipaðan streng. „Til 
hvers var Orkuveitan að kaupa í 
HS ef hún vill svo setja þennan hlut
mjög snarlega í útrásarfyrirtæki?
Það var óvænt – jafnóvænt og 
aðkoma þeirra að Hitaveitunni.“

Báðir segja þeir Gunnar og Árni
að íhugað verði, jafnvel með sam-
starfi bæjarfélaganna, að nýta for-
kaupsréttinn í hlutinn í HS, sem 
ellegar yrði seldur einkaaðilum 
með hluta Orkuveitunnar í  REI.

Árni tekur þó fram að hann óttist 
ekki einkaframtakið og að það sem 
mestu máli skipti sé að Reykja-
nesbær eigi ráðandi hlut í HS og sé 
með í öllum ákvarðanatökum. Eign-
arhlutfall annarra hluthafa sé 
aukaatriði í því samhengi.

Hugleiða að nýta 
forkaupsrétt í HS
Sextán prósenta hlutur Orkuveitunnar í Hitaveitu Suðurnesja rann til REI við 
sameininguna fyrir helgi og verður seldur með hlut Orkuveitunnar í REI. Hafn-
firðingar og Reyknesingar eiga forkaupsrétt og munu skoða að nýta hann.



FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL
AÐ ÁVAXTA PENINGANA ÞÍNA

Sjóður 10, úrval innlendra hlutabréfa, er góður valkostur fyrir þá sem vilja fjárfesta á innlenda hlutabréfamarkaðnum, enda
veitir hann mun meiri áhættudreifingu en fjárfesting í einstökum félögum. Markmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en
Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands. Ef litið er til ávöxtunar síðustu þriggja ára er sjóðurinn með hæstu ávöxtun sambærilegra
sjóða á Íslandi.

FJÁRFESTU Í SJÓÐUM Í NÆSTA ÚTIBÚI, Á WWW.GLITNIR.IS EÐA Í SÍMA 440 4900

Nafnávöxtun sl. 3 ára á ársgrundvelli m.v. 28.09.07, skv. www.sjodir.is. Sjóður 10 – úrval innlendra hlutabréfa er fjárfestingarsjóður skv. III. kafla laga nr. 30/2003, um
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsing og úrdrátt úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.
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 „Það er öllum ljóst að 
það var um þetta ágreiningur í 
okkar hópi,“ sagði Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri að 
loknum fundi borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokks  í gær. „En 
okkur tókst á þessum fundi að 
leysa þessi mál.“

Niðurstaða fundarins var sú að 
hlutur Orkuveitu Reykjavíkur í 
Reykjavik Energy Invest verður 
seldur á næstunni. Haukur Leós-
son, stjórnarformaður Orkuveit-
unnar og stjórnarmaður í REI, 
skal víkja úr sæti sínu á næstu 
dögum, þrátt fyrir að hafa staðið 
sig „frábærlega vel“ að mati 
borgarstjóra.

Vilhjálmur sagði að aldrei hefði 
staðið til að vera til lengri tíma í 
rekstrinum og að með þessu yrði 
innleystur tíu milljarða hagnaður, 
sem færi í að greiða niður skuldir 
borgarinnar. „Þetta er alveg í þeim 
dúr sem upp var lagt með á sínum 
tíma,“ sagði Vilhjálmur.

Borgarfulltrúi sjálfstæðis-
manna mun nú taka sæti Hauks í 
stjórn Orkuveitunnar „til að bæta 
tengslin og upplýsingaflæði milli 
þessa góða fyrirtækis og borgar-
fulltrúa,“ sagði Vilhjálmur, sem 
sjálfur situr í stjórn OR.

Gísli Marteinn Baldursson sagði 
að farið yrði yfir hvernig „lykil-
stjórnendur“ Orkuveitunnar hefðu 
hagað sér í málinu. „Við upplifð-
um ákveðinn trúnaðarbrest þar.“ 

Gísli sagði og að vík hefði mynd-
ast milli vina í Sjálfstæðisflokkn-
um og flokksmenn hefðu verið 
óánægðir með málið. Aldrei hefði 
þó komið til greina annað en að 
leysa ágreininginn.

„Við töldum að þetta væri 
rekstur sem borgin ætti ekki að 
vera í,“ sagði hann. Aðrir borgar-
fulltrúar líktu blöndu einkarekst-
urs og opinbers reksturs við olíu 
og vatn.

Enginn borgarfulltrúa mót-
mælti þó hinn 7. mars þegar Guð-
laugur Þór Þórðarson lagði fram 
tillögu um stofnun REI, sem hluta-
félags í útrás. Guðlaugur tók þá 
fram að með hlutafélagsforminu 

yrði hægt að taka samstarfsaðila 
beint inn í félagið. 

Spurður hvort eigendum Orku-
veitunnar, borgarbúum, yrði gef-
inn forkaupsréttur í REI sagðist 
borgarstjóri hafa efasemdir um 
að rétt væri að hvetja fólk til 
áhættufjárfestingar. „Við munum 
leita til þeirra stofnana sem eru 
viðurkenndar í slíku ferli,“ sagði 
hann.

Segja ágreininginn í 
borginni úr sögunni
Stjórnarformanni Orkuveitunnar gert að víkja úr sæti og hlutur Orkuveitu 
í REI verður seldur með miklum hagnaði. Tekið verður á trúnaðarbresti 
lykilstjórnenda. Almenningur fær líklega ekki forkaupsrétt í fyrirtækinu.

Þingflokkur Fram-
sóknarflokksins fundaði ekki í 
gær með fulltrúum flokksins í 
sveitarstjórnum sem eiga 
hagsmuna að gæta í Orkuveitu 
Reykjavíkur, eins og áætlað hafði 
verið. Guðni Ágústsson hefur 
boðað fund í þessari viku, jafnvel 
í dag en einnig kemur til greina að 
fulltrúarnir hittist á reglulegum 
þingflokksfundi á morgun.

Mikillar óánægju gætir innan 
þingflokks Framsóknarflokksins 
með framgöngu Björns Inga 
Hrafnssonar, borgarfulltrúa 
flokksins, við samruna Reykjavík 
Energy Invest og Geysir Green 
Energy. 

Framsókn 
frestaði fundi

Fimmtán fangar 
voru teknir af lífi á sunnudagskvöld 
í stærsta fangelsi Afganistans rétt 
fyrir utan höfuðborgina Kabúl. 
Þetta eru fyrstu aftökurnar í 
landinu í meira en þrjú ár.

Talibanastjórnin, sem Banda-
ríkjamenn steyptu af stóli árið 
2001, tók reglulega fólk af lífi í 
viðurvist almennings, gjarnan á 
íþróttaleikvangi í Kabúl. Síðast 
voru aftökur framkvæmdar í 
Afganistan í apríl 2004.

Mannréttindasamtökin Amnesty 
International fordæmdu aftök-
urnar. Samtökin segja að Hamid 
Karzai forseti hafi áður heitið því 
að stöðva dauðarefsingar.

Hamajun Hamidzada, talsmað-
ur forsetans, segir að Karzai fari 
afar varlega í að heimila aftökur.

„Hann hefur frestað þessum 
málum vegna þess að hann vill 
ganga úr skugga um að réttlætinu 
sé fullnægt og að málsmeðferð hafi 
verið rétt. Hann er persónulega 
ekki hrifinn af aftökum, en afgönsk 
lög krefjast þeirra, og hann mun 
fara að lögum,“ sagði Hamidzada.

Á síðasta ári voru dauðarefsing-
ar framkvæmdar í 24 ríkjum, sam-
kvæmt upplýsingum frá Amnesty 
International. Sex þessara ríkja 
voru þar stórtækust: Kína, Íran, 
Írak, Pakistan, Súdan og Banda-
ríkin.

Fimmtán fangar teknir af lífi

 Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokks-
ins, segir fulla samstöðu innan 
flokks síns um að samruni Geysis 

Green Energy 
og Reykjavík 
Energy Invest 
(REI) hafi verið 
góður. Farið 
verði yfir óskir 
sjálfstæðis-
manna varðandi 
sölu á hlut 
Orkuveitunnar í 
REI, og hvort 
þær geti ekki 

farið saman við hugmyndir 
framsóknarmanna.

„Ég held að það komi til greina 
að selja lítinn hlut núna ef gott 
verð fæst fyrir, svo gæti 
afgangurinn verið seldur í 
áföngum þegar kemur að 
skráningu á hlutabréfamarkað.“

Spurður hvort hann sé sáttur 
við að sjálfstæðismenn hafi 
ákveðið að stefna að því að selja 
hlut Orkuveitunnar í REI á fundi 
sínum í gær segist Björn ekki 
telja að um ákvarðanir meirihlut-
ans hafi verið að ræða. „Ég skil 
þá þannig að þeir hafi verið að 
ákveða sínar áherslur í málinu, en 
hafi ekki verið að kynna neinar 
ákvarðanir meirihlutans,“ segir 
hann.

Gætum selt lít-
inn hlut núna
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Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

Frosin læsing?
Náðu þér í lása„sprey“
með afmæliskorti Olís

Sá hluti Byrgismáls-
ins svokallaða sem snýr að 
meintri kynferðislegri misbeit-
ingu Guðmundar Jónssonar á 
fyrrverandi skjólstæðingum 
sínum hefur verið sendur í annað 
sinn frá embætti lögreglustjór-
ans á Selfossi til ríkissaksóknara. 

Átta konur höfðu lagt inn kæru 
á hendur Guðmundi í Byrginu 
fyrir meinta misbeitingu. Sýslu-
maðurinn á Selfossi hóf rannsókn 
málsins í desember á síðasta ári 
og lauk henni í byrjun aprílmán-
aðar. Í kjölfarið var málið svo 
sent til ríkissaksóknara, sem bað 
um frekari gögn. Skýrslutökur 
hafa farið fram hjá lögreglu-

stjóraembættinu á Selfossi að 
undanförnu. Málið var svo sent til 
embættis ríkissaksóknara í gær, 
sem tekur ákvörðun um hvort 
ákært verður eða málið látið 
niður falla.

„Rannsókn málsins var 
umfangsmikil og hefur tekið 
langan tíma,“ segir Gunnar Örn 
Jónsson, fulltrúi lögreglustjóra. 
„Þetta er áreiðanlega einhver 
umfangsmesta rannsókn sem 
hefur verið sinnt hér.“

Hinn efnahagslegi þáttur er 
varðar fjármál Byrgisins og for-
svarsmanna þess er enn til rann-
sóknar hjá  efnahagsbrotadeild 
Ríkislögreglustjóra.

Byrgismál til ríkissaksóknara

Á Bjarni Ármannsson að láta 
kaup sín í REI ganga til baka?

Ætlar þú að fylgjast með 
tendrun friðarsúlunnar í Viðey 
á þriðjudagskvöld?

 Forseti EFTA-dómstólsins telur samn-
inginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) yfir-
þjóðlegan samning, sem þýðir að hann standist ekki 
íslensku stjórnarskrána. Þetta stangast á við 
íslenskt lögfræðiálit frá árinu 1991 þar sem lögspek-
ingar komust að því að samningurinn væri ekki 
yfirþjóðlegur, en hann gæti í framtíðinni orðið það.

Birt er grein eftir Carl Baudenbacher, forseta 
EFTA-dómstólsins, í nýjasta hefti Tímarits lögfræð-
inga. Þar segir hann að ekki sé nauðsynlegt að svara 
þeirri spurningu hvort EES-samningurinn hafi verið 
yfirþjóðlegur í upphafi, aðalatriðið sé að hann sé í 
raun yfirþjóðlegur samningur í dag.

Vangaveltur um það hvort EES-samningurinn sé 
yfirþjóðlegur vekja upp spurningar um það hvort 
samningurinn standist íslensku stjórnarskrána. Til 
að samningurinn standist stjórnarskrá má hann ekki 
fela í sér afsal á löggjafarvaldi, dómsvaldi eða 
framkvæmdavaldi, segir Stefán Már Stefánsson, 
prófessor við lögfræðideild Háskóla Íslands. 
Yfirþjóðlegur samningur taki fram fyrir hendur 
stjórnvalda, sem þurfi að afsala sér valdi til að hann 
taki gildi. Til að slíkt væri heimilt þyrfti að breyta 
stjórnarskránni.

Í áliti sem fjórir lögfræðingar unnu árið 1991 var 
fjallað um það hvort EES-samningurinn stæðist 
íslensku stjórnarskrána. Var það mat lögfræð-
inganna að svo væri, samningurinn væri þjóðrétt-
arsamningur og ekki yfirþjóðlegur. Þó var bent á að 
hann gæti í framtíðinni orðið það.

Stefán Már var einn þeirra lögmanna sem stóðu að 
álitinu. Hann segir niðurstöðu Baudenbachers 
umdeilanlega. „Ég get ekki séð að það þó einhver 
dómari tali svona [skipti máli], hann hefur enga 
heimild til að tala fyrir hönd dómsins,“ segir Stefán. 
„Svo má deila um það hvort hann eigi að láta hafa 
svona eftir sér.“

Stefán segir það enn sína skoðun að EES-samning-
urinn sé ekki yfirþjóðlegur, og stangist þar með ekki 
á við stjórnarskrána. 

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra fjallar um 
yfirlýsingu Baudenbachers í pistli á vef sínum. 
Hann segir að í ljósi afdráttarlausrar niðurstöðu 
Baudenbachers um yfirþjóðlegt gildi EES-samnings-

ins sé óhjákvæmilegt að „halda umræðum um inntak 
stjórnarskrárákvæðanna vakandi og taka af skarið á 
fortakslausan hátt um heimildina til þátttöku í 
alþjóðlegu samstarfi, sem verður sífellt meira og 
víðtækara“.

Telur EES-samning 
brjóta stjórnarskrá
Forseti EFTA-dómstólsins segir EES-samninginn yfirþjóðlegan samning. Sé það 
rétt stangast lögleiðing hans á við stjórnarskrá. Lagaprófessor stendur við fyrra 
álit og segir samninginn ekki yfirþjóðlegan. Taka þarf af skarið segir ráðherra.

 Dagbjört Rós Halldórs-
dóttir, ung móðir sem ekki hefur 
fengið að sjá dóttur sína, sem nú 
er tuttugu mánaða, í um það bil 
fjóra mánuði, hefur stefnt barns-
föður sínum.

Dagbjört fluttist með eigin-
manni sínum til heimalands hans, 
Bandaríkjanna, fyrir rúmu ári. 
Henni var vísað úr landi ásamt 
syni sínum í maí á þessu ári þar 
sem dvalarleyfi þeirra hafði ekki 
verið endurnýjað því maður henn-
ar neitaði að skrifa undir það. 
„Hann lofaði svo að koma með 
hana í sumar þar sem móðir mín 
er krabbameinssjúk og vildi fá að 
sjá hana. Hann stóð ekki við það,“ 
segir Dagbjört. 

Dagbjört segist hafa orðið sér 
úti um góðan lögfræðing og búið sé 
að ganga frá mikilli pappírsvinnu. 
Barnsfaðir hennar hefur ekki litlu 
stúlkuna á heimili sínu heldur býr 

barnið hjá foreldrum hans. Segist 
Dagbjört vona að litið verði til þess 
þegar þau verða kölluð fyrir rétt. 
„Ég get samt ekki sótt um leyfi til 
að koma til Bandaríkjanna fyrr en 
ég veit hvenær ég á að koma fyrir 
rétt,“ segir Dagbjört. Það sem hún 
segir helst geta orðið sér erfitt í 
málinu er að hún vill fara með 
barnið til Íslands aftur. 

„Svo heppilega vill þó til að málið 
verður sótt í Norður-Dakóta en þar 
eru margir íbúar ættaðir frá Norð-
urlöndum og hafa því vitneskju um 
að lífskjör hér á landi eru ekki síðri 
en í Bandaríkjunum. Ég ætla bara 
að leyfa mér að vona að hún verði 
komin til mín um jól.“  

 Karlmaður sem ók 
óskráðu vélhjóli við að smala fé á 
Mývatnsöræfum hefur verið 
dæmdur til að greiða áttatíu 
þúsund krónur fyrir brot gegn 
umferðarlögum.

Maðurinn, sem var fjallkóngur, 
ók eftir þjóðvegi á torfæruhjólinu 
á móti lögreglubifreið. Þegar 
lögreglan hugðist hafa afskipti af 
honum og mæla hraða hjólsins 
blússaði hann út af veginum. 
Eftir það ók hann utan merktra 
vega og slóða.

Fjallkóngurinn var einnig 
ákærður fyrir að hafa brotið gegn 
lögum um náttúruvernd en 
sýknaður af þeim ákærulið.

Fjallkóngur á 
torfæruhjóli
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Yaris Terra 5 dyra 
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 41.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. YT-031

Toyota Yaris Terra 5 dyra 
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. BM-373

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 23.000 km
Verð: 4.990.000 kr. Skr.nr. SK-492

Lexus RX400H Luxury Navi M/L
3300 Bensín/rafmagn sjálfsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 53.000 km
Verð: 5.650.000 kr. Skr.nr. LI-940

Toyota Corolla S/D Sol
1600 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 48.000 km
Verð: 1.790.000 kr. Skr.nr. SU-581

Toyota Avensis S/D Sol
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.090.000 kr. Skr.nr. DP-114

Toyota Rav4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 10.03 Ekinn: 57.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. AR-286

Toyota Corolla S/D Terra 
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 52.000 km
Verð: 1.400.000 kr. Skr.nr. TN-788 

Toyota Corolla H/B Terra
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 41.000 km 
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. ZX-111

Toyota Yaris Terra 5 dyra
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 52.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. ML-021

Toyota Hilux D/C 2.5SR
2500 Dísil 5 gíra 35" breyting, krómgrind 
á palli, dráttarbeisli, grillgrind ryðfrí
Á götuna: 09.06 Ekinn: 13.000 km
Verð: 3.690.000 kr. Skr.nr. KX-340

Toyota Yaris 
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.160.000 kr. Skr.nr. OK-911

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR



„Ég veit ekki hvort þetta 
var í sjúklegum sálfræðihernaði. 
Þetta var ekkert planað fyrir-
fram.“ Þetta bar ung kona í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær. Hún 
er ein fimm ungmenna, sem 
ákærð eru fyrir frelsissviptingu, 
húsbrot, rán, gróft ofbeldi og 
morðhótanir gegn manni á fer-
tugsaldri í Reykjavík.

Konan og þáverandi kærasti 
hennar höfðu setið að drykkju í 
janúar með meintu fórnarlambi 
nóttina áður en atburðurinn átti 
sér stað. Kærastinn fyrrverandi 
bar fyrir dómi í gær að fórnar-
lambið hefði verið búið að „angra“ 
kærustuna sína „síðustu daga“. 
Kærastan sagði hins vegar fyrir 
dómi að fórnarlambið hefði verið 
að ræna kærastann sinn „í hvert 
skipti sem hann sofnaði“.

Um morguninn keyrði fórnar-
lambið konuna heim en kærastinn 
varð eftir í íbúðinni. Þegar fórnar-
lambið kom heim var hinn á bak 
og burt með fartölvu sem hann  
hafði tekið í íbúðinni.

Kvöldið eftir tóku hin ákærðu 
svo hús á manninum, nú fimm 
saman. Konan sagði honum að hún 
ætlaði að skila honum tölvunni. 
Hann hleypti henni inn og fjór-
menningarnir fylgdu í kjölfarið. 
Tilgangur ferðarinnar var sagður 
sá að sækja bíllykla sem „kærast-
inn“ hefði skilið  eftir þegar hann 
yfirgaf íbúðina um morguninn.

Tveir mannanna þvinguðu 
fórnarlambið til að setjast á stól í 
eldhúsinu og konan batt manninn 

síðan fastan, keflaði hann með 
munnkúlu með áfastri ól og setti 
leðurgrímu yfir höfuð hans. 

Ekki bar sakborningum saman 
um hvernig né hversu miklu 
ofbeldi maðurinn hefði verið 
beittur, ekki heldur hverjir hefðu 
verið þar að verki. Í ákærunni 
segir að tveir mannanna hafi kýlt 
hann í andlitið og sparkað í hann. 
Annar þeirra hafi hellt kveikjara-
bensíni yfir hann. Honum hafi 
verið hótað frekari barsmíðum, 
að tennurnar í honum yrðu mölv-
aðar og borað yrði í hnéskeljar 

hans. Einnig að honum hafi verið 
hótað að dælt yrði í hann úr 
sprautu þannig að hann hlyti bana 
af. Þá hafi honum verið ógnað 
með hnífi og hann barinn með 
járnstöng.

„Ég vissi ekki að þetta myndi 
snúast upp í eitthvert geðveikt 
ofbeldi eða þannig,“ sagði einn 
sakborninga, sem kvaðst hafa 
heyrt óp úr eldhúsinu.

Fimmmenningarnir höfðu á 
brott með sér bifreið mannsins, 
tölvu, prentara og fleiri verð-
mæti.

Sjúklegur sálfræði-
hernaður og ofbeldi
Fimm ungmenni komu fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur í gær þar sem fram 
fór aðalmeðferð í ofbeldismáli sem varðar rán, ofbeldi og morðhótanir. Þau 
sögðust hafa neytt fíkniefna í mi klu magni og sum þeirra verið „í miklu rugli“. 

 Neytendasamtökin 
gerðu á dögunum átak til að laða 
fleiri félagsmenn að samtökunum 
og komast að því hverjir af skráð-
um félögum vildu vera áfram í  
þeim og hverjir ekki. Þau sendu  
meðal annars lesanda blaðsins 
reikning þar sem hann var rukk-
aður um vangoldin félagsgjöld. Sá 
hafði aldrei gengið í samtökin.

Reikningurinn var sendur eftir 
að símsölumaður hafði fengið 
leyfi til að senda lesandanum upp-
lýsingar um samtökin, ásamt 
valkvæðum gíróseðli, færi svo að 
lesandinn vildi ganga í þau.

Á seðlinum stóð hins vegar: 
„Vakin er athygli á ógreiddum  
greiðsluseðli fyrir félagsaðild 
yðar árið 2007 í Neytendasamtök-
unum. Vinsamlega gangið frá 
greiðslu sem fyrst.“

Rætt er um „skuldastöðu“ við-
takanda, en tekið er fram að ekki 
standi til að senda seðilinn í inn-

heimtu og fólki boðið að gera 
athugasemdir við seðilinn. 

Spurður hvort Neytendasam-
tökin séu ekki mótfallin slíkum 
aðferðum, segir Jóhannes Gunn-
arsson, formaður þeirra, að um 
mistök hafi verið að ræða. Sím-

sölumaðurinn hafi óviljandi  skráð 
lesandann sem félaga.

„Þetta er mjög leiðinlegt. Í  slík-
um tilvikum biðjumst við velvirð-
ingar og viðkomandi er umyrða-
laust tekinn út af skrá,“ segir 
Jóhannes.

Rukkaði um gjöld að ósekju

 Alþýðusamband Íslands, 
ASÍ, hefur óskað eftir því við aðildarfélög 
sín að þau skoði í þaula hugmyndir um 
nýjan áfallatryggingasjóð og svari því 
fyrir lok mánaðarins hvort ASÍ fái 
formlegt umboð til að fara í viðræður við 
Samtök atvinnulífsins, SA, um þetta mál. 

Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri 
ASÍ, segir að hugmyndirnar hafi verið 
kynntar vítt og breitt á vettvangi ASÍ og 
fengið jákvæð viðbrögð. Þannig hafi til 
dæmis Starfsgreinasambandið samþykkt 
nýlega að halda áfram að skoða þær.

Hugmyndirnar feli í heildina í sér 
gríðarlega mikinn réttindaauka og menn 
hafi tekið vel í þær. Þó sé ljóst að komið 
hafi fram lítil og þröng dæmi um galla kerfisins, þau 

hafi verið skoðuð því að menn vilji finna á 
þeim lausnir.

Gylfi segir að hugmyndirnar hafi verið 
kynntar fyrir BSRB. „Við höfum viljað 
kynna þetta fyrir fleirum með þeirri 
spurningu hvort þetta sé það áhugavert að 
það geti orðið fyrirmynd að nýju kerfi en 
við höfum bara forræði á okkar samn-
ingum og höfum bara kynnt okkar hug-
myndir,“ segir hann. 

Hugmyndir ASÍ ganga út á það að færa 
réttindi frá almannatryggingum, lífeyr-
issjóðum og atvinnurekendum í einn 
áfallatryggingasjóð þannig að þeir sem 
slasast eða veikjast fá níutíu prósent af 
grunnkaupi, svo áttatíu prósent og loks 

sjötíu prósent í allt að fimm ár. 

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Gólfþvottavélar
á rekstrarleigu

TASKI Swingo 1250 B
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Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo XP 

TASKI swingo 3500 B

TASKI swingo 1250 B 

TASKI swingo 750 B

TASKI swingogólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV

F Y R I R L E S A R I

Skráning fyrirfram æskileg - takmarkað sætaframboð !
Vinsamlega skráið þátttöku á vef FVH, www.fvh.is eða í síma 551 1317.

Aðgangur gjaldfrjáls fyrir félagsmenn FVH en 1500 kr. fyrir aðra.
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NJÓTTU netsins!

Nýttu þér netið
Kynntu þér málið á spron.is

SPRONnet

SILFURnet GULLnet PLATINUMnet

Nýr hagstæður debetreikningur á netinu
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Netið
bjargaði
okkur!
Það er orðið mun algengara að fólk 
sjái um bankaviðskipti sín á netinu. 
Þessi þjónusta eykur frelsi viðskipta-
vinarins og gerir honum kleift að 
ganga frá sínum málum hvar og 
hvenær sem er. Það var þakklátur 
viðskiptavinur SPRON sem hringdi 
í þjónustufulltrúa bankans og lýsti 
yfir ánægju sinni með þjónustuna. 
Málum var þannig háttað að hann 
var staddur í Bandaríkjunum þegar 
hann fékk óvænt símtal frá konu 
sinni. Hún var á Heathrow-flugvelli 
á leið að hitta mann sinn og hafði 
lent í því að Visakortið hennar 
virkaði ekki og hún var ekki með 
inneign á reikningi sínum. Maður-
inn sagði að heimabankinn væri 
alger himnasending. Þau áttu 
bókaða skemmtisiglingu um Kara-
bíska hafið daginn eftir og hefði 
hann ekki notið þjónustu SPRON
hefðu þau líklega ekki komist í þá 
ferð. Það tók  hann aðeins tvær 
mínútur að bjarga málunum. Þessi
ánægði viðskiptavinur lét það fylgja 
sögunni að hann væri þakklátur 
SPRON fyrir að hafa þessa þjónustu
svona einfalda því að hann væri 
ekki mikill tölvumaður. Einnig 
hrósaði hann bankanum fyrir að 
hafa þennan reikning líka án 
krafna um að nýta sér aðra 
þjónustu bankans. 



„Okkar skýra stefna er 
að við ætlum að vera öflugasta ung-
liðahreyfing landsins,“ segir Anna 
Pála Sverrisdóttir, nýkjörinn for-
maður Ungra jafnaðarmanna (UJ).  
Í fyrsta sinn í sögu UJ sitja konur í 
embætti bæði varaformanns og 
formanns, en Eva Kamilla Einars-
dóttir var kjörin í embætti varafor-
manns á landsfundi UJ sem fór 
fram nú um helgina. Líklega er það 
einnig í fyrsta sinn sem tvær konur 
sitja í efstu embættum landsfélags 
ungliðahreyfingar. 

„Nýja stjórnin á eftir að hittast 
og leggja drög fyrir árið. En það er 
ekki nóg að gera starfsáætlun, 
heldur verðum við líka að vera 

vakandi og geta brugðist skjótt við. 
Við munum áreiðanlega koma 
sjálfum okkur og öðrum á óvart.“ 

Landsfundurinn var haldinn 
undir yfirskriftinni Breytum rétt 
og segir Anna Pála það vísa til 

nýrrar stöðu Samfylkingarinnar í 
ríkisstjórn.

„Á þinginu var breið samstaða 
um að hafna frekari uppbyggingu 
áliðnaðar, enda eru Ungir jafnaðar-
menn miklir umhverfisverndar-
sinnar. Þá kom upp skemmtilegur 
frasi sem er aðskilnaður ríkis og 
landbúnaðar. Við viljum afnema 
haftastefnu í landbúnaði sem 
bændur og neytendur tapa á. Annað 
mjög aðkallandi mál er laun kvenna-
stétta í opinberri velferðarþjónustu.
Þetta eru stéttirnar sem halda 
samfélaginu saman. Ef við getum 
ekki greitt þeim sómasamleg laun 
þurfum við verulega að endurskoða 
verðmætamat okkar.“

Hækka á laun kvennastétta

Það væri öllum 
Norðurlandaþjóðunum í 
hag ef þau ykju samstarf 
sín í milli um öryggis- og 
varnarmál. Þetta segir Aly-
son J.K. Bailes, gestakenn-
ari í alþjóðastjórnmálum 
við Háskóla Íslands og fyrr-
verandi forstöðumaður 
sænsku friðarrannsókna-
stofnunarinnar SIPRI. 

Í erindi á fundi á vegum 
Varðbergs og Félags um 
vestræna samvinnu sagði 
Bailes að af sögulegum 
ástæðum hefðu Norður-
löndin hvert valið ólíka leið í varn-
armálum – Svíþjóð hefði lagt 
áherslu á að standa utan varnar-
bandalaga og reiða sig á að geta 
kallað meira og minna alla þjóðina 
til að taka þátt í vörnum landsins, 
Finnar sömuleiðis. Norðmenn og 
Danir hefðu á árum kalda stríðsins 
lagt mikið upp úr virku varnarsam-
starfi við Bandaríkin, en báðar 
þjóðir hefðu jafnframt lagt áherslu 
á að á friðartímum yrðu engir 
erlendir hermenn að staðaldri í 
löndum þeirra. Danmörk skæri sig 
úr nú með því að eiga eitt Norður-
landanna bæði aðild að Atlants-
hafsbandalaginu og Evrópusam-
bandinu – að vísu með undanþágum 
frá skuldbindingu til þátttöku í 
sameiginlegri öryggis- og varnar-
málastefnu þess. Sérstaða Íslands 

sem eyjar langt úti í Atl-
antshafi og NATO-ríkis 
án hers væri að sjálf-
sögðu mikil. 

Breyttar ógnir nútím-
ans gerðu að verkum að 
þessi sögulegi munur á 
varnarstefnu Norður-
landanna skipti minna 
máli. Eðlilegt væri að 
þegar bandaríska varnar-
liðið hefði kvatt hallaði 
Ísland sér meira að næstu 
grannþjóðum sínum innan 
NATO, ekki síst 
Norðmönnum og Dönum. 

Öll Norðurlöndin ættu nú sameig-
inlegt að vera háð utanaðkomandi 
aðstoð til að verjast ógnum 
nútímans, bæði hefðbundnum hern-
aðarlegum ógnum en enn frekar þó 
ógnum sem ekki væri hægt að verj-
ast hernaðarlega, svo sem hryðju-
verkum, farsóttum, eiturefnameng-
un eða því um líku. Því hefðu þau öll 
hag af því að stilla í auknum mæli 
saman strengi á þessu sviði, meðal 
annars til að koma sameiginlegum 
norrænum sjónarmiðum í öryggis- 
og varnarmálum betur á framfæri í 
stefnumótun stóru fjölþjóðabanda-
laganna ESB, NATO og Sameinuðu 
þjóðanna. Þetta skipti miklu máli, 
ekki síst í ljósi þess að ESB hefði nú 
æ meira mótandi áhrif á viðbúnað 
Evrópuþjóða við ógnum nútímans.

Öryggi eflt á 
Norðurlöndum
Að sögn breska öryggismálasérfræðingsins Alyson 
Bailes væri það öllum Norðurlandaþjóðunum í hag 
að efla samstarf sín í milli um öryggis- og varnarmál.

Sænskur elgveiðimað-
ur fannst látinn fyrir utan 
veiðikofa sinn í Jämtland-sýslu í 
Norður-Svíþjóð, nærri landamær-
unum að Noregi, og að sögn 
lögreglu er talið að árás skógar-
bjarnar hafi orðið honum að 
aldurtila.

„Sárin á líkinu benda til að 
maðurinn hafi verið klóraður af 
birni og bjarnarskítur fannst 
skammt frá,“ sagði Ann-Christin 
Johnsen, talskona lögreglunnar.  

Mjög sjaldgæft er að villtir 
birnir verði fólki að bana í Svíþjóð. 
Það gerðist síðast árið 2004 en þar 
á undan liðu næstum 100 ár frá síð-
asta þekkta tilviki. 

Dó eftir árás 
skógarbjarnar

 Yfirsaksóknarinn í 
máli rússnesku blaðakonunnar 
Önnu Politkovskaju, sem myrt 
var í Moskvu fyrir ári, segist nú 

vita hver 
morðinginn er. 
Hann hefur þó 
ekki nefnt hann 
opinberlega.

Petros Gariby-
an saksóknari 
segir morðið hafa 
verið pólitískt og 
tengjast hugsan-
lega morðinu á 
Paul Klebnikov, 
ritstjóra hinnar 

rússnesku útgáfu tímaritsins 
Forbes, árið 2004.

„Við höfum ekki ákært 
morðingjann ennþá en við vitum 
hver hann er,“ sagði Garibyan í 
viðtali við Novaja Gazeta, 
dagblaðið sem Politkovskaja 
starfaði hjá.

Veit hver myrti 
Politkovskaju

Serbneska lögreglan 
greindi frá því í gær að hún hefði 
handtekið 56 meinta nýnasista í 
kjölfar götuslagsmála hægri- og 
vinstriöfgamanna. Hópunum 
laust saman er nýnasistarnir 
reyndu að halda bannaða kröfu-
göngu þar sem þess var krafist 
að Kosovo yrði áfram hluti 
Serbíu.

Liðsmönnum öfgasamtakanna 

Nacionalni Stroj (Þjóðvarðliðs-
ins) laust saman við þátttakendur 
í mótmælafundi „and-fasista“ á 
sunnudag. Skipuleggjendur mót-
mælafundarins sögðu í yfirlýs-
ingu í gær að lögreglan hefði ekki 
verndað þá fyrir grjótkasti og 
ofbeldi nýnasistanna. Talsmenn 
stjórnarandstöðunnar sökuðu 
ríkisstjórnina um að sýna öfga-
mönnum linkind. 

Slást vegna Kosovo

hluthafar falla frá áskriftarrétti.
7. Kosning stjórnar og endurskoðanda.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem 
    löglega eru upp borin.

LJÓS & PERUR
Er ljósabúnaðurinn í lagi fyrir veturinn?

Við bjóðum mikið  úrval af ljósabúnaði og perum frá Hella.
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VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæÚRVAL NÝRRA ÚTILJÓSA!

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)
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 Mótmælendur gegn 
herforingjastjórninni í Búrma 
(öðru nafni Mjanmar) geta ekki 
náð kröfum sínum fram, þar á 
meðal að fá stjórnarandstöðuleið-
togann Aung San Suu Kyi lausa úr 
stofufangelsi, nema þeir fylgi 
þeirri leið sem stjórnin hefur 
sjálf markað til að koma aftur á 
lýðræði í landinu. Þessi boðskap-
ur var birtur í ríkisdagblaðinu 
New Light of Myanmar í gær. 

Í leiðara blaðsins voru mótmæl-
endur skammaðir fyrir að 
flykkjast út á götur; þeir gætu 
fengið það sem þeir vilja með því 
að fylgja sjö þrepa „leiðarvísi“ 
herforingjastjórnarinnar til 
endurreisnar lýðræðis.

Stjórnarleiðin 
eina leiðin

 Nóbelsverðlaunin í 
læknisfræði hljóta í ár Banda-
ríkjamennirnir Mario R. 

Capecchi og 
Oliver Smithies 
ásamt Bretanum 
Martin J. Evans. 

Verðlaunin 
hljóta þeir fyrir 
stofnfrumu-
rannsóknir sem 
leiddu af sér nýja 
tækni, genamiðun.

Sú tækni hefur 
gert vísinda-

mönnum kleift að líkja í músum 
eftir sjúkdómum sem herja á 
menn, svo sem hjartasjúkdómum, 
taugahrörnunarsjúkdómum,
sykursýki og krabbameini.

Verðlaunin verða afhent í 
Stokkhólmi 10. desember.

Fá Nóbel fyrir 
rannsóknir á 
stofnfrumum

Þetta einstaka tilboðsfargjald

gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn 2 – 11 ára í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun
bókanlegt frá 9. október 2007

ferðatímabil 10. – 30. október 2007

  býðst eingöngu þegar bókað er
á netinu, www.flugfelag.is
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1 kr. aðra leiðina + 490 kr. 10.- 30. október.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is |  570 3030

Blaðið heitir nú 24 
stundir. Fyrsta tölublaðið undir 
nýja nafninu kemur út í dag. 
Breytingin er hluti af sókn á 
dagblaðamarkaði sem hófst í 
sumar, segir í tilkynningu frá 
Árvakri. Nafnið á að vísa til þess 
að blaðið sé ætíð á vaktinni — 
allan sólarhringinn.

Til viðbótar við nýtt nafn 
verður helgarblað 24 stunda 
stækkað í 64 síður og upplagið 
stækkað í 105 þúsund eintök. Á 
næstunni verður lagst í umfangs-
mikla markaðssetningu í dag-
blöðum, sjónvarpi og á netinu 
vegna breytinganna.

Blaðinu breytt í 
24 stundir

Íbúfen er uppselt í lausasölu í apótekum en 
allir styrkleikar lyfsins fást enn gegn framvísun 
lyfseðils. Hjördís Árnadóttir, upplýsingafulltrúi 
Actavis, segir að íbúfen skorti vegna þess að ítalskur 
hráefnabirgir fyrirtækisins hafi hætt störfum. Vonast 
sé til að málið leysist á næstu þremur til fjórum 
vikum.

Elín Kristjánsdóttir, lyfsali í Garðabæ, segir að 
íbúfen hafi verið ófáanlegt um nokkurt skeið og 
Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali í Lágmúla, tekur undir 
þau orð. Unnur segir að íbúfen hafi ekki verið til í 
lausasölu í Lágmúlanum í hátt í þrjár vikur en 
sjálfsagt sé þetta misjafnt eftir apótekum. Hátt í þrjár 
vikur séu liðnar síðan framleiðandinn Actavis sendi 
íbúfen síðast í apótekin en þá átti Lyfja í Lágmúla 
nokkurra daga birgðir. Þær eru löngu uppseldar.

„Þetta kemur mjög illa við fólk, ekki síst við 
starfsfólkið hérna því að það þarf endalaust að svara 
spurningum út af þessu,“ segir Unnur. „Íbúfen er 
mjög vinsælt en við gerðum okkur samt ekki grein 
fyrir hversu vinsælt það er fyrr en það seldist upp. 
Mín tilfinning er sú að vinsældir íbúfens hafi aukist 
mikið síðustu árin, sérstaklega eftir að parkódín 
hætti. Þá hafa margir farið yfir í íbúfen.“

Enn er hægt að fá íbúfen gegn framvísun lyfseðils 
og svo er hægt að fá önnur lyf í lausasölu, til dæmis 
Naproxen, Paratabs eða Voltaren Dolo. „Þetta seljum 
við í meira magni í staðinn en það eru ekki allir sem 
vilja þessi lyf,“ segir hún. 

Unnur segir starfsmenn Lyfju finna áþreifanlega 
fyrir íbúfenskortinum. Sumir viðskiptavinir yppti 
öxlum og spyrji hvers vegna íbúfen sé uppselt og 

stundum fá starfsmennirnir á tilfinninguna að 
viðskiptavinirnir telji skortinn þeim að kenna. „En 
þetta er ekki okkur að kenna. Við getum ekki stjórnað 
þessu,“ segir hún. 

Hjördís Árnadóttir, upplýsingafulltrúi Actavis, 
segir að hráefnisbirgir Actavis á Ítalíu hafi hætt að 
framleiða íbúprófen sem sé virka innihaldsefnið í 
íbúfeni. Einhver fyrirvari hafi verið á þessu en það 
hafi samt tekið lengri tíma en búist hafi verið við að 
ganga frá innkaupum frá öðrum birgi. „Við erum með 
rúmlega sex hundruð lyf á markaði um allan heim 
þannig að við kaupum inn efni mjög víða, þetta er eitt 
af því sem getur komið upp á og við ráðum ekkert 
endilega  við.“

Segir íbúfenskort 
koma illa við fólk 
Íbúfen hefur verið uppselt í lausasölu í lyfjaverslunum um nokkurt skeið en 
allir styrkleikar lyfsins fást enn gegn framvísun lyfseðils. Ekki er von á að úr 
rætist fyrr en eftir þrjár til fjórar vikur. Íbúfenskorturinn kemur illa við fólk. 

 Meðlimir sérskipaðs 
kviðdóms í breskri réttarrann-
sókn á andláti Díönu prinsessu, 
vinar hennar Dodis Fayed og 
bílstjórans Henris Paul könnuðu í 
gær vettvang síðustu klukku-
stundanna fyrir hið banvæna 
bílslys í París fyrir tíu árum. 

Kviðdómurinn var leiddur um 
Ritz-hótelið við Place Vendôme, 
þá um krossgötutorgið mikla 
Place de la Concorde og loks um 
umferðargöngin undir Pont de 
l‘Alma-brúna, þar sem Benzinn 
sem Paul ók lenti á steinsteypu-
stólpa aðfaranótt 31. ágúst 1997. 
Parísarlögreglan lokaði umferð 
um göngin til þess að kviðdómur-
inn gæti gengið um þau og skoðað 
vettvanginn í návígi.

Kanna vettvang 
æviloka Díönu









greinar@frettabladid.is

Tilfinningin var ólýsanleg. Við 
stóðum þarna um fjögur 

þúsund göngumenn, ættingjar og 
vinir. Við vorum þreytt eftir að 
hafa gengið 63 km fram og aftur 
um Manhattan, Brooklyn og New 
Jersey, gist í tjaldi, setið í biðröð í 
klukkustund til að komast í sturtu 
og heimsótt sjúkrastofuna til að 
láta gera að blöðrum okkar. 
Þreytan hvarf eins og dögg fyrir 
sólu þegar þulurinn sagði að 
þátttakendur væru frá nær öllum 
ríkjum Bandaríkjanna og sex 
löndum, það væru meira að segja 
22 konur frá Íslandi. Stoltið og 
gleðin heltók mig – hvílík 
forréttindi að tilheyra þessum 
hópi og fá að leggja mitt af 
mörkum til að finna lækningu við 
krabbameini.

Við vöknuðum klukkan fimm, 
ég var reyndar andvaka af ótta 
við að sofa yfir mig. Gangan – 
Avon walk for breast cancer – 
hófst klukkan sjö um morguninn 
og við urðum að skila dótinu 
okkar og skrá okkur áður. 
Klukkan sex um eftirmiðdaginn 
var ég enn á göngu. Ég hafði farið 
yfir brýrnar þrjár, spjallað við 
aðra göngumenn, borið á mig 
fótakrem, hlegið með göngu-
systrum mínum og tekið þátt í 
sigrum þeirra og gleði. Þegar við 
mættum nokkrar á síðasta 
hvíldarstað var okkur meinað að 
halda áfram – af öryggisástæðum 
yrðum við að taka rútu í hvíldar-
þorpið því myrkrið færi að skella 
á og þá gæti Avon ekki ábyrgst 
öryggi okkar. Þau höfðu líklega 
áhyggjur af því að við rækjum 
tærnar í misfellur í illa steyptri 

gangstéttinni og færum í mál við 
Avon. Vonbrigði mín voru mikil, 
ég hafði ætlað að ná því marki að 
ganga 39,3 mílur en nú mátti ég 
ekki ganga þessar 1,8 sem eftir 
voru af 26,2 mílunum sem 
gengnar voru fyrri daginn. 
Ástæðan var ekki aðeins sú að ég 
væri hæggeng og ekki hafði 
kapteinninn leyft mér að skjótast 
inn á kaffihús til að svala 
koffínfíkn minni. Ég hafði 
reyndar látið skemmtilega 
hvatningamenn okkar tefja fyrir 
mér en það sem kom í veg fyrir 
að ég næði markmiði mínu var að 
það sveif á okkur eldri herramað-
ur og sagðist ætla að færa 
kapteininum okkar verðlauna-

grip, sem var afar veglegur og 
við urðum að veita honum 
viðtöku. Þar sem ein göngusystir 
mín er afskaplega kurteis 
spjölluðum við aðeins við 
manninn sem tjáði okkur að hann 
væri afar frægur fyrir heimildar-
myndir sínar. Þar sem ég er 
frekar illa upplýst kannaðist ég 
ekki við manninn, sem sagðist 
heita David Roland og hafa fengið 
tvenn Emmy-verðlaun fyrir 
myndir sínar. Ég mun fletta 
honum upp þegar ég kemst inn á 
netið. Það mun auðvitað slá á 
vonbrigði mín ef hann er raun-
verulega frægur, það er óbærileg 
tilhugsun að hafa ekki komist í 
mark af því að einhver gamall 
karl fór að kjafta við mig. 

Seinni daginn lögðum við af 
stað klukkan 8, hvílíkur lúxus. 
Og það skal ég segja ykkur að 
þessar rúmu þrettán mílur voru 
ekkert mál. Engar harðsperrur 
og aðeins þrjár litlar blöðrur að 
angra mig. Og til að halda 
andlitinu og geta sagt við dætur 
mínar að ég hefði komist alla leið 
gekk ég til baka frá einni 
stoppistöðinni til að ná fullri 
lengd! Göngusystur mínar héldu 
að ég væri farin að þjást af 
vökvatapi því hver þyrfti að vita 
það að ég hefði ekki gengið alla 
leið? Málið er að ég vissi það.

Það að taka þátt í þessari göngu 
var einstök upplifun. Ég vil leggja 
mitt af mörkum til að þessar 
konur sem stóðu í ljósbleiku 
bolunum merktar sem Survivor 
eigi raunverulega von um 
lækningu. Til þess þarf að auka 
rannsóknir á brjóstakrabbameini. 

Gæfan fylgir göngumanni

Það að taka þátt í þessari 
göngu var einstök upplifun. 
Ég vil leggja mitt af mörkum 
til að þessar konur sem stóðu 
í ljósbleiku bolunum merktar 
sem Survivor eigi raunverulega 
von um lækningu. 

Nú hefur meirihluti bæjarstjórnar 
Ísafjarðarbæjar lagt fram áherslur sínar 

fyrir vinnu við fjárhagsáætlun 2008. Við 
ætlum að nýta til hlítar þau tækifæri sem 
felast meðal annars í Vestfjarðaskýrslunni 
sem unnin var fyrir tilstilli síðustu ríkis-
stjórnar undir forystu Framsóknar og 
Sjálfstæðisflokksins. Má þar nefna bættar 
samgöngur, uppbyggingu farsímasambands og 
háhraðatengingar ásamt eflingu menntunar, 
rannsókna og nýsköpunar.

Í Vestfjarðaskýrslunni er meðal annars lagt til að 
85 ný störf verði til á Vestfjörðum á næstu tveimur 
árum og má gera ráð fyrir að allnokkur íbúafjölgun 
fylgi slíkum störfum. Mótvægisaðgerðir ríkis-
stjórnarinnar innihalda einnig mörg tækifæri sem 
við getum nýtt okkur. Má þar nefna jarðhitaleit, 
frumgreinadeild við Háskólasetur á Ísafirði og 
aukið fjármagn til þorskeldisrannsókna, en þess má 
geta að rúmum milljarði verður væntanlega varið í 
ýmis rannsóknatengd verkefni, þar á meðal 
þorskeldi. Með auknum fjármunum á þessu sviði 
getum við aukið vitneskju okkar á þorskeldi og 
stefnum við að því að vera meðal þeirra fremstu á 
því sviði. Hér á Vestfjörðum eru kjöraðstæður til 
eldisins og hafa nú þegar á þriðja tug einstaklinga 
atvinnu af þorskeldi í Ísafjarðarbæ.

 Málefnasamningur B-og D-lista ásamt fjölda 
tillagna frá atvinnumálanefnd verða lagðar fram í 
fjárhagsáætlunarvinnunni fram undan. Þar munu 
meðal annarra tillagna koma fram tillögur um að 
halda gjaldskrám sem mest óbreyttum og jafnvel 

lækka þær. Við ætlum að lækka 
almenna gjaldskrá leikskólanna og 
bjóða jafnframt foreldrum fimm ára 
barna fjórar gjaldfrjálsar klukku-
stundir á dag í stað tveggja nú. Það 
leikur ekki nokkur vafi á því að þessar 
áherslur okkar koma barnafólki til góða. okkar koma barnafólki til góða.

Á næstu árum eru fyrirhugaðar 
miklar og kostnaðarsamar fram-
kvæmdir í sveitarfélaginu. Má þar 
nefna framkvæmdir við grunnskóla-
byggingu á Ísafirði sem við ætlum að 

klára á næsta ári og miklar hafnarframkvæmdir. 
Ný olíubirgðastöð mun rísa á Mávagarðinum innan 
tíðar og stórátak verður gert í holræsamálum. 
Einnig eru áætlaðar umfangsmiklar malbikunar-
framkvæmdir svo eitthvað sé nefnt.

Við teljum að með því að Ísafjarðarbær verði 
skilgreindur sem þjónustumiðstöð fyrir A-Græn-
land skapist fjölmörg tækifæri fyrir ferðamenn, 
námavinnslufyrirtæki, flug, flugeftirlit, landanir 
skipa og fleira. Einnig eru tækifæri fólgin í 
millilandaflugi til fleiri landa s.s. vegna fiskútflutn-
ings og ferðaþjónustu. Því þurfa samgönguráðu-
neytið og flugmálayfirvöld að koma með okkur í þá 
vinnu að leyfi gefist fyrir frakt- og farþegaflug 
milli landa um Ísafjarðarflugvöll og flugvöllinn á 
Þingeyri.

Í Ísafjarðarbæ er gott að búa. Hér er mikið og 
gott menningarlíf, fjölbreytt og góð þjónusta á 
mörgum sviðum og gott samfélag. Hér þurfa íbúar 
að standa saman, standa vörð um landsbyggðina og 
sjá þau tækifæri sem gefast og nýta þau. 

Höfundur er formaður bæjarráðs og oddviti 
Framsóknarflokksins í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.

Við sjáum tækifærin

F
írað verður upp í Friðarsúlu Yoko Ono við hátíðlega 
athöfn í Viðey í kvöld. Í fáein augnablik mun jákvæð 
athygli fjömiðla heimsins næra þjóðarstoltið og hlýja 
okkur dálítið um hjartaræturnar. 

Þegar heimspressan er hins vegar á brott stendur 
eftir sköpunarverk sem Reykvíkingar, og aðrir vegfarendur 
borginnar, munu hafa fyrir augunum tvo myrka vetrarmánuði 
á ári, auk tilfallandi annarra daga eftir samkomulagi við 
listakonuna.

Ljósgeisli Friðarsúlunnar mun teygja sig tugi metra til himins 
og verða sýnilegur víða að. Þetta verk Yoko er ekki óumdeilt. 
Minnst hefur verið á ljósmengun og einhvers staðar kallaði 
einhver spekingurinn eftir því að það færi í umhverfismat. 

Slíkt taut var fyrirsjáanlegt. Mannvirki sem setja sterkan svip 
á umhverfi sitt eiga það til að vera umdeild, þótt með tíð og tíma 
verði þau gjarnan órofa hluti af borgarlandslaginu.

Þetta var til dæmis tilfellið með þrjú af þekktustu kenni-
leitum höfuðborgarinnar; Perluna, Ráðhús Reykjavíkur og 
Hallgrímskirkju.

Perlunni var fundið flest til foráttu, byggingu Ráðhúss Reykja-
víkur var mótmælt af mikilli hörku og ástríðu, staðsetningin 
þótt til dæmis fáránleg og beinlínis ógna lífríki Tjarnarinnar, og 
um Hallgrímskirkju orti Steinn Steinarr fræga vísu til háðungar 
höfundi hennar, húsameistara ríkisins. 

Í dag er aftur á móti erfitt að hugsa sér Öskjuhlíð án Perlunnar, 
Reykjavík án Hallgrímskirkju er óhugsandi og Ráðhúsið er stolt 
miðborgarinnar þar sem það trónir stásslegt á Tjarnarbökkunum. 
Rétt er að færa líka til bókar að lífríki Tjarnarinnar er svo 
hraustlegt að borgaryfirvöld senda þangað mann með byssu á 
hverju sumri til að skjóta suma fugla sem þar vilja vera. En það 
er önnur saga.

Þrátt fyrir stöku gagnrýnisraddir hefur Friðarsúlu Yoko Ono 
almennt verið mætt með opnum huga. Reykjavík er enda alls 
ekki of rík af svipmiklum kennileitum og verkið því kærkomin 
viðbót sem hægt er að spá fyrir um að muni lyfta yfirbragði 
borgarinnar.

Og ef verkið verður borgarbúum almennur og mikill þyrnir 
í augum er það þannig úr garði gert að áhrif þess eru sérlega 
afturkræf. Það þarf ekki annað en að taka ef því rafmagnið og 
moka aftur ofan í holuna úti í Viðey.

Friðarsúlan hefur þó alla burði til að verða eitt af þekktustu 
einkennum Reykjavíkur. Ekki skemmir fyrir sérdeilis fallegur 
boðskapur verksins og að það er til minningar um einn merkasta 
tónlistarmann tuttugustu aldar. 

Reykvíkingum er sómi að því að Yoko Ono hefur valið borgina 
til að geyma þetta verk.

Ó Yoko!

Ljósgeisli Friðarsúlunnar mun teygja sig tugi metra 
til himins og verða sýnilegur víða að. Þetta verk Yoko 
er ekki óumdeilt.



Margir muna eflaust eftir morgunleikfiminni á 
Rás 1 með Valdimar Örnólfssyni en um þessar 
mundir eru fimmtíu ár síðan útsendingar hófust 
á leikfiminni.

„Ég var með þetta í 25 ár, frá 1957-1982, ásamt Magn-
úsi Péturssyni,“ segir Valdimar og brosir að minning-
unni. „Tvisvar á dag sagði ég: „Komið þið blessuð og 
sæl,“ og svo framvegis,“ bætir hann við hlæjandi.

„Þegar við hættum árið 1982 tók Jónína 
Benediktsdóttir við og eflaust muna margir eftir 
henni í þáttunum,“ segir Valdimar, sem veltir því 

fyrir sér að gefa út geisladisk með morgunleikfimi í 
tilefni afmælis morgunleikfiminnar. „Ég þarf líklega 
að fara að drífa í því,“ bætir hann við en Valdimar 
hleypur enn á hverjum morgni og gerir Mullers-
æfingar á eftir þótt hann sé kominn vel á áttræðis-
aldurinn. 

Valdimar var íþróttastjóri Háskóla Íslands og hætti 
þar 72 ára gamall en er enn í dag með tvo hópa í leik-
fimi. „Þetta eru tveir góðir kunningjahópar, nokkurs 
konar „old boys“,“ segir hann en tvisvar í viku hittast 
þeir og gera saman æfingar í tvo tíma í senn þannig 
að Valdimar á nóg eftir í leikfiminni enn í dag.

Hleypur og gerir Mull-
ers-æfingar alla morgna



Þrjú ár eru síðan sjónfræð-
ingar fengu starfsleyfi sem 
slíkir hér á landi en hjá hinum 
Norðurlandaþjóðunum hafa 
þeir getað starfað við fagið í 
um tuttugu ár. Jóhannes Ingi-
mundarson er sjónfræðingur 
og eigandi tveggja gleraugna-
verslana þar sem hægt er að fá 
sjónmælingu og ný gleraugu á 
hálftíma.

„Sjónfræðingar fara í gegnum 
fjögurra og hálfs árs nám í sjón-
mælingum og hafa réttindi til að 
gera mælingar, linsur og full-
vinna gleraugu,“ segir Jóhannes 
en hann telur að slíkir sjónfræð-

ingar séu tæplega þrjátíu hér á 
landi í dag. „Síðan eru annars 
konar sjónfræðingar sem kallast 
gjarnan sjóntækjafræðingar og 
starfa á verkstæðum við að full-
vinna gleraugu,“ bætir hann við.

Jóhannes er sérmenntaður í að 
finna út hvaða vandamál fólk 
glímir við varðandi sjónina. „Ef 
fólk er nærsýnt, fjarsýnt, með 
sjónskekkju, höfuðverk við lestur 
eða eitthvað slíkt þá getur það 
komið til mín og ég geri mæling-
ar á augunum. Svo velur við-
skiptavinurinn sér gleraugu og 
þar sem ég er með nokkur þúsund 
gler á lager þá get ég afgreitt 
flest gleraugu samdægurs og 
jafnvel innan hálftíma,“ segir 
Jóhannes. Hann er með sjónmæl-
ingastúdíó á fimmtu hæð 
Kringlunnar fyrir Gleraugna-

smiðjuna í Kringlunni, sem hann 
á ásamt Hreini Inga Hreinssyni 
sjónfræðingi en þeir eiga einnig 
Gleraugnaverslunina á Lauga-
vegi 36 og leggja mikið upp úr 
snöggri þjónustu á báðum stöð-
um.

Spurður hvernig fólk áttar sig 
yfirleitt á því að það sjái ekki 
nægilega vel, segir Jóhannes: „Á 
þessum árstíma, þegar skólarnir 
eru að byrja, þá er mjög algengt 
að nemendur á öllum skólastigum 
kvarti yfir að sjá ekki nógu vel á 
töfluna og það er dæmigert fyrir 
þá sem eru nærsýnir. Þeir sem 
eru fjarsýnir verða aftur á móti 
þreyttir við lestur og kvarta 
undan höfuðverk og þreytu. Oft 
getur nægt þeim að fá hvíldar-
gleraugu við lestur.“

Ný gleraugu á hálftíma
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Skipuleg hópleit að brjósta-
krabbameini með röntgenmynda-
töku hófst á Íslandi 2. nóv. l987 í 
Reykjavík og á landinu öllu 21. 
mars 1988. Allar konur á  
aldrinum 40-69 ára fá bréflega 
boð um að koma í brjóstamyndun 
á tveggja ára fresti. Rannsóknin 
fer fram á röntgendeild  Leitar-
stöðvar Krabbameinsfélags
Íslands (KÍ) í Skógarhlíð,  og  
einnig er farið með brjósta-
röntgentæki hringferð um 
landið og myndað á 40 stöðum. 
Filmur úr þeim ferðum eru 
framkallaðar á röntgendeild KÍ 
og skoðaðar  af sérfræðingum í 
brjóstamyndgreiningu. Röntgen-
deild Fjórðungssjúkrahússins á 
Akureyri sér um leitina þar og í 
innsveitum Eyjafjarðar. Hér á 
Íslandi hefur hópleit að brjósta-
krabbameini verið tengd  leit að 
leghálskrabbameini.

Ef eitthvað sést á brjósta-
myndunum, sem talið er þurfa 
nánari athugunar við, er haft 
samband við konuna og hún 
beðin að koma í viðbótarrannsókn 
á röntgendeildina í Reykjavík 
(konur myndaðar á Akureyri 
fara þangað í frekari rannsókn). 
Í viðbótarrannsókninni eru 
teknar fleiri myndir,  eftir því 
sem við á. Oftast er líka gerð 
ómskoðun. Stungusýni er tekið 
úr brjóstinu, ef þörf er á. Af 
hverjum eitt hundrað konum eru 
endurkallaðar þrjár til fjórar, en 

ein af hverjum tíu konum, sem 
eru endurkallaðar, reynist vera 
með brjóstakrabbamein.

Viss skilyrði þurfa að vera 
fyrir hendi til að hægt sé að beita 
hópleit við greiningu á sjúkdómi.   
1. Sjúkdómurinn þarf að vera 
algengur, alvarlegur og geta leitt 
til dauða. Ein af hverjum tíu 
konum á Íslandi má búast við að 
fá brjóstakrabbamein einhvern 
tíma á lífsleiðinni. 2. Það þarf að 
skipta máli, að sjúkdómurinn sé 
greindur  snemma. Bæði eru 
batahorfur mun betri og einnig 
meiri líkur á að ekki þurfi að 
fjarlægja brjóstið, heldur nægi 
að gera minni  aðgerð. 3. 
Greiningaraðferð þarf að vera 
fyrir hendi. Enn sem komið er, 
er brjóstamyndun (á ensku 
mammography) eina rannsóknin, 
sem hefur reynst hæf til 
hópleitar. 4. Meðferð þarf að 
vera fyrir hendi.  5. Lækkuð 
dánartíðni vegna greiningar og 
meðhöndlunar snemma í 
sjúkdómsferlinu þarf að vera 
marktæk. Stórar rannsóknir í 
Svíþjóð og víðar hafa sýnt 20-
40% lækkun á dánartíðni. 
Dánartíðni á Íslandi hefur verið 
nokkuð stöðug þrátt fyrir aukna 
tíðni sjúkdómsins og farið heldur 
minnkandi síðustu ár þrátt fyrir 
stöðugt aukið nýgengi sjúk-
dómsins.  6. Kostirnir við hópleit
þurfa að yfirvega ókostina. Það 
vekur alltaf angist að þurfa að 

koma í viðbótarrannsókn. Einnig 
er alltaf viss hluti krabbameina, 
sem ekki sést á brjóstamynd. 
Miðað við eitt ár frá þátttöku í 
hópleit liggur það hlutfall milli 
10-30% og er hæst hjá yngri 
konum (40-49 ára), sem hafa 
þéttari brjóstvef. Með stafrænni 
tækni, sem nú stendur fyrir 
dyrum að taka upp,  má búast við 
auknu næmi rannsóknarinnar
hjá konum með þéttan 
brjóstvef.

Til þess að ná góðum  árangri 
þarf þátttaka í hópleitinni að 
vera góð. Á því hefur verið mikill 
misbrestur hér á Íslandi. Helst 
þarf mæting að vera um 75% til 
að ná viðunandi árangri. Hér 
liggur mæting á landsvísu um 
kringum 60-65%. Verst mæta 
konur af höfuðborgarsvæðinu 
en víðast hvar utan þess og 
Akureyrar er þátttaka mun betri 
og jafnvel ágæt. 

Októbermánuður hefur verið 
helgaður baráttu gegn brjósta-
krabbameini og ég vil nota 
tækifærið og hvetja konur á 
Íslandi eindregið til að mæta 
reglulega í hópleit að þessum 
skæða sjúkdómi.

Ítarlegri fræðsla um hópleitina 
finnst á vef KÍ, http://www.
krabb.is

Anna Björg Halldórsdóttir 
Sérfræðingur í myndgreiningu  
Leitarstöð Krabbameinsfélags 
Íslands

Í Laugum hefur nú verið opnuð læknastofa þar 
sem einstaklingar geta fengið aðstoð við lífs-
stílsbreytingar auk alhliða læknisþjónustu. 

Læknastofan Laugar Lækning var opnuð í húsi World 
Class í Laugum, Laugardal, í ágúst síðastliðnum. 
Læknar eru þeir Jónas Hvannberg og Benedikt Árni 
Jónsson.

Í Laugum Lækningu er veitt alhliða læknisþjón-
usta, auk þess sem áhersla er lögð á að aðstoða ein-
staklinga við lífsstílsbreytingar, mat á áhættu hjarta- 
og æðasjúkdóma og forvarnir gegn þeim.

Boðið er upp á sérstakar heilsufarsmælingar þar 
sem farið er yfir fyrra heilsufar einstaklings og 
núverandi ástand, hvað má bæta og hvernig best er 
að ná árangri við lífsstílsbreytingar. Veitt er aðstoð 
við reykleysismeðferð, gerðar blóð- og þvagrann-
sóknir, auk annarra rannsókna. Niðurstöður eru not-
aðar til að gefa einstaklingi hugmynd um áhættu 
hans á hjarta- og æðasjúkdómum, hvað er gott og 
hvað þarf að bæta.

Komi upp bráð alvarleg tilvik í tækjasal Lauga á 
opnunartíma læknastofunnar veita læknar stöðvar-
innar sjúklingum sérhæfða bráðameðferð.

Læknastofan er opin frá klukkan 17 til 20 alla virka 
daga.

Heilsufarsmælingar í Laugum

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is

Kennari:
Meistari Zhang
einkatímar og hópatímarr

W
S

Tau lo

Tai jí

Skráning
er hafin

Fæst í heilsubúðum,
apótekum,

og heilsuhornum
verslana

Einnig sjampó, hárnæring o.fl.

DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

• 100% náttúrulegir jurtalitir
• Engin skaðleg aukaefni
• Ekkert ammóníak
• Laust við festiefni (Resorcinol)
• Þægilegt og fljótlegt í notkun
• 30 litir (Hægt að blanda fleiri)
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Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

RJÚPUFELL - RAÐHÚS

Fallegt og mikið endurnýjað, 155 fm 4ra herbergja
raðhús, ásamt bílskúr. Húsið er í mjög góðu
ásigkomulagi.

Eign sem vert er að skoða nánar.

V. 36.9 m.

Fr
um

HEIÐARHJALLI 9 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsilega neðri sérhæð með innbyggðum bílskúr í tvíbýlis
húsi. Þrjú góð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Stofa og eldhús í opnu rými með glæsilegu útsýni. Parket og
flísar á gólfum. Verð 44,9 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 18 og 19.

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Grettisgata
Mikið endurnýjuð sérhæð

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 151 fm neðri sérhæð í þríbýlishúsi
í miðborginni. Íbúðin er með góðri lofthæð og skiptist í þrjú góð
herbergi, tvennar bjartar samliggjandi stofur með rennihurðum og
því möguleiki að nýta aðra stofuna sem herbergi, eldhús með eyju
klædda grásteini og flísalagt baðherbergi. Tvær sér geymslur.
Góð eign í miðborginni. Verð 35,0 millj.

Skrauthólar - 116 Reykjavík 
Höfum í einkasölu fallegt einbýlishús á 1,6 ha. eignarlóð 
við rætur Esjunnar. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stof-
ur auk borðstofu, 2 baðherbergi, vinnuherbergi, eldhús og 
geymslu. Flestar innréttingar og gólfefni eru ný. Útsýnið er 
stórkostlegt. Verð 53,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan í síma 891 8803
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EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

Fr
u

m

• 4ra herbergja í hverfi 109

• Rað- og eða parhúsi í 201 og 203

• Einbýlishúsi í hverfi 108, 170, 201 og 203
eða Norðurbæ Hafnarfjarðar á einni hæð.

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

TILKYNNINGAR



[Hlutabréf]

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500 Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504 Opið virka daga: 10-18 og laugardaga: 11-15

„Það er útilokað að ganga í mynt-
bandalag [Evrópusambandsins] án 
þess að vera aðili að Evrópusamband-
inu,“ sagði Jean-Claude Trichet, 
bankastjóri Evrópska seðlabankans, í 
gær. 

Hann var þar að svara fyrirspurn 
frá íslenskum embættismanni sem 
staddur var í Brussel og hafði spurt 
hvort Íslendingar gætu tekið upp 
evruna. 

Trichet benti á að besta ráðið sem 
hann gæti gefið Íslendingum væri að 
ganga í Evrópusambandið, að sögn 
fréttastofunnar Associated Press. 

Amelía Torres, talsmaður ESB, 
svaraði í sömu mynt í gær en hún 
segir lönd utan Evrópusambandsins 
ekki eiga að innleiða evruna án 

inngöngu í sambandið og síðan 
myntbandalag þess. „Forsendur fyrir 
innleiðingu evrunnar eru afar skýrar,“ 
sagði Torres. 

Þrettán lönd eru aðilar að mynt-
bandalagi Evrópusambandsins og hafa 
þau innleitt evruna. Hún hefur hins 
vegar verið innleidd í tveimur löndum 
utan sambandsins, í Svartfjallalandi og 
í Kosovo auk nokkurra nýlendueyja 
Frakka.

Evran útilokuð án aðildar að ESB

Gengi hlutabréfa í bandaríska 
netleitarrisanum Google fór í 
rúma 601,45 Bandaríkjadali á hlut 
í gær, sem er hæsta verð fyrir-
tækisins frá upphafi. Gengið 
dalaði lítillega eftir því sem leið á 
daginn og fór undir 600 dala á 
markaði undir lokin.

Miðað við hæsta gengi Google í 
gær nam markaðsvirði þess um 
25 milljörðum Bandaríkjadala, 
jafnvirði 1.525 milljarða íslenskra 
króna.

Google var skráð á Nasdaq-
hlutabréfamarkaðinn vestanhafs í 
ágúst fyrir þremur árum en gengi 
bréfa í fyrirtækinu fór á 85 dali á 
hlut í frumútboði. Þetta jafngildir 
því að þeir fjárfestar sem keyptu 
hluti í hlutabréfaútboði netleitar-
fyrirtækisins hafa ávaxtað pund 
sitt vel því gengi bréfanna hefur 
sjöfaldast á tímabilinu.

Gengi Google í 
hæstu hæðum

Um næstu áramót stefnir 
Kauphöllin á að taka upp nýja 
aðferðafræði við útreikning og 
val á fyrirtækjum í OMXI15 
vísitöluna, en hún er einnig nefnd 
Úrvalsvísitalan. Um leið verður 
valið á ný í vísitöluna.

Áhersla í val á félögum í 
vísitöluna verður fyrst og fremst á 
veltu og miðað við heildarveltu 
síðustu sex mánuði, í stað 12 áður. 
Þá verða félögin að vera meðal 
þeirra 15 veltumestu í Kauphöll-
inni.

Markmiðið er meðal annars sagt 
vera að laga útreikning vísitölunn-
ar betur að því sem almennt 
tíðkast innan OMX Nordic 
Exchange. „Þar að auki er það mat 
Kauphallarinnar að markaðurinn 
hafi þroskast talsvert á síðustu 
árum og því ekki jafn mikil þörf á 
ströngum reglum er varða t.d. 
birtingu fréttatilkynninga á ensku 
og tilvist kaup- og sölutilboða 
innan viðskiptakerfisins,“ segir í 
tilkynningu, en þeir sem hags-
muna eiga að gæta eru hvattir til 
að koma að athugasemdum fyrir 
næsta mánudag. 

Úrvalsvísitalan 
með nýju lagi



Lækjarskóli í Hafnarfirði fagnaði 
130 ára afmæli 2. október síðastlið-
inn. Skólinn hét áður Barnaskóli Hafn-
arfjarðar og þar á undan Barnaskóli 
Garðahrepps. Lækjarskóli á sér óslitna 
sögu allt frá árinu 1877 og eru þetta því 
mikil tímamót. Haraldur Haraldsson, 
skólastjóri Lækjarskóla, sagði okkur 
frá skemmtilegri sögu og starfi skólans 
og hátíðarhöldum í tilefni af afmælinu. 

„Þórarinn Böðvarsson og Þórunn 
Jónsdóttir gáfu fé til minningar um 
son sinn Böðvar í ágúst 1877. Þessi 
gjöf átti að vera til þess að koma á 
fót alþýðuskóla. Síðan breyttist skip-
an mála í Garðabæ og Hafnarfirði og 
þá verður þetta að Barnaskóla Hafn-
arfjarðar og síðar var nafni barnaskól-
ans breytt í Lækjarskóla. Húsnæðið við 
lækinn var tekið í notkun 2. október
1927 og það eru því 80 ár frá því það 
hús var vígt en 130 ár síðan grunnur 
var gerður að þessum skóla,“ útskýrir 
Haraldur en svo skemmtilega vill til að 
Þórarinn Böðvarsson var langalangafa-
bróðir hans. Haldið var upp á afmælið 
með kaffisamsæti fyrir nemendur og 
starfsmenn í tilefni af vígslunni 2. okt-
óber.

„Þetta var svona innri gleði. Það var 
kaffisamsæti, frjálsir tímar og svoleið-
is og var þetta afskaplega vel heppn-
að. Starfsfólk og nemendur bökuðu 
fyrir veisluna og þetta var því eins og 
stórt heimili. Við vildum hafa þetta inn-
hverft afmæli,“ segir Haraldur sem 
er annt um að skólinn haldi persónu-
legu og heimilislegu andrúmslofti þrátt 
fyrir að vera stór.

„Við verðum með opið hús 15. nóv-

ember og þá ætlum við að bjóða öllum 
sem vilja að koma og skoða skólann og 
starf nemenda hér. Síðan gefum við út 
afmælisrit í nóvember sem dreift verð-
ur um allan Hafnarfjörð,“ segir Harald-
ur stoltur og bætir við að í tilefni af af-
mælinu fái skólinn nýjan fótboltavöll. 
Það eru þó fleiri ástæður til að fagna á 
þessu starfsári.

„Við erum að ljúka innleiðingu á 
jákvæðri skólafærni hjá okkur og 
erum við mjög stolt af henni. Þetta er 
kerfi þar sem við kennum nemendum 
jákvæðan aga. Þá er til dæmis gengið 
hægra megin, menn leiða hjá sér 
óæskilega hegðun og við leiðum börn-
in áfram í jákvæðninni. Þau fá umbun-
armiða fyrir góða hegðun og læra regl-
urnar í gegnum skólastarfið. Þetta er 
byggt á amerískri fyrirmynd en við 
höfum algjörlega staðfært þetta yfir á 
okkar hafnfirska umhverfi og þýddum 
allt kerfið. Við vorum annar af fyrstu 
tveimur skólunum á landinu sem fóru 
af stað með þetta og nú er verið að inn-
leiða kerfið í öllum hafnfirskum skól-
um, í Reykjavík og víðar um landið,“ 
segir Haraldur ánægður með árang-
urinn. Auk þessa getur skólinn fagnað 
góðum árangri úr samræmdum próf-
um, í íþróttum og fleira. 

Lækjarskóli er heildstæður grunn-
skóli með 1.-10. bekk en þar er einnig 
sérdeild fyrir börn með þroskaraskanir
og nær hún nú upp í unglingastig. Í 
Lækjarskóla er sterk hefð í atferlis-
mótun fyrir einhverfa og þar hefur átt 
sér stað mikil þróun. Þar er einnig mót-
tökudeild fyrir nýbúa í Hafnarfirði og 
nýtt kerfi fyrir níunda og tíunda bekk 

þar sem í boði er svokallað fjölnám. 
„Fjölnámið virkar þannig að þeir 

sem hafa fundið sig illa í almennum 
skólum í Hafnarfirði eiga þess kost að 
stunda verklegt nám þar sem bóklega 
námið er einfaldað og verkþekkingin 
aukin. Með þessu getur tiltekinn hópur 
öðlast betri líðan í skólanum, kærleika 
og alúð. Við erum með þrjátíu nemend-
ur í þessu námi og þar erum við aftur 
komin í gamla, góða húsið sem heit-
ir nú Menntasetrið við lækinn og var 
gamli Lækjarskóli,“ útskýrir Harald-
ur. „Þar erum við einnig með svokallað
fjöltækninám fyrir þá einstaklinga sem 
eiga mjög erfitt með að vera í hinu al-
menna skólakerfi vegna þess að þeir 
hafa lent á erfiðum skerjum lífsins 
þrátt fyrir ungan aldur. Þarna finnst 
mörgum þeir vera komnir í himnaríki,“ 
segir Haraldur sem er annt um velferð 
allra nemenda sinna. 

Auk þessa stýrir Lækjarskóli verk-
efni með menntamálaráðuneytinu, 
Hafnarfjarðarbæ, Flensborg og Iðn-
skólanum þar sem komið hefur verið á 
fót framhaldsdeild. Þar verður tveggja 
ára nám fyrir þá sem annars myndu 
líklega flosna úr námi annars. Þá eiga 
fjölnámsnemendur Lækjarskóla kost 
á að fara í þetta framhaldsnám sem er 
að mörgu leyti eins og fornámsbraut 
í menntaskóla. Þetta er gert til þess 
að missa ekki þennan hóp úr kerfinu. 
Lækjarskóli er því einn með öllu og 
augljóslega mörgu að fagna. Haraldur 
ítrekar að lokum að hið farsæla skóla-
starf helgist fyrst og fremst af nemend-
um, góðu starfsfólki og þeim kærleika 
sem þar ríkir á milli.

„Mér er ekki illa við viðtöl. 
Ég er bara ein af þeim sem 

semja tónlist af því að þeim 
finnst erfitt að tala.“

Guevara tekinn af lífi

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Margrét Jóna Jónsdóttir
Heiðarvegi 24, Keflavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, Grindavík,
föstudaginn 5. október. Útförin fer fram frá
Keflavíkurkirkju föstudaginn 12. október kl. 14.00.

Jóhann Björn Dagsson
Dagbjartur Björnsson
Valur Björnsson         Erla Guðjónsdóttir
María Björnsdóttir                 Svavar Sædal Einarsson
Ingiþór Björnsson                   Regína Rósa Harðardóttir
Bjarnveig Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, besti vinur minn og
faðir okkar,

Ásgeir Eyfjörð Sigurðsson
Ægisgötu 19, Akureyri,

lést 3. október. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 15. október kl. 13.30.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á sjóð sem
stofnaður hefur verið til styrktar fjölskyldu hans.
Banki 0565-14-102975 kt. 201060-3979.

Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir
Sigurvin Guðlaugur Eyfjörð Ásgeirsson
Unnur Rósa Eyfjörð Ásgeirsdóttir
Þórhildur Helga Eyfjörð Ásgeirsdóttir
Stefán Ásgeir Eyfjörð Ásgeirsson
Guðrún Borghildur Eyfjörð Ásgeirsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
föður okkar, tengdaföður og afa,

Kjartans Símonarsonar
Klapparstíg 9, Njarðvík,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hinn 26. sept-
ember.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Símon Hallberg Kjartansson
Kristín Hallbergsdóttir
Björn Heiðar Hallbergsson
Anna B. Kjartansdóttir og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigrún Guðmundsdóttir
Hofsvallagötu 22,

lést á heimili sínu 29. september sl. Útför hennar fer
fram í Fossvogskapellu, þriðjudaginn 9. október, kl. 15.

Sigurjón Guðmundur Jóhannesson
Áslaug Sigurjónsdóttir Sigurður Ólafsson
Jakob Sigurðarson Helga Sjöfn Magnúsdóttir
Jóakim Snær Sigurðarson
Sigrún Sif Sigurðardóttir
og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ruth Jónsdóttir
dvalarheimilinu Höfða,
áður Sólvöllum, Innri-Akraneshreppi,

sem lést fimmtudaginn 4. október verður jarðsungin
frá  Akraneskirkju föstudaginn 12. október kl. 14.00.

Elín Kolbeinsdóttir Guðbjörn Ásgeirsson
Þorgeir Kolbeinsson          Hrönn Hjörleifsdóttir
Guðfinna Valdimarsdóttir    Sigurður Hauksson
Ingólfur Valdimarsson        Guðný Sjöfn Sigurðardóttir
barnabörn og langömmubörn.





Ég hef áður opinber-
að það á þessum 
síðum að á stundum 
dreymir mig ekk-
ert nema lítinn kofa 
uppi í sveit. Helst í 

afskekktum dal með 
engu rafmagni en 

nokkrum rollum, þar 
sem ég get ræktað garðinn minn 
(og drepið flest allt sem í honum 
vex sökum fingra sem eru ... tja, 
hver er andstæðan við grænt?), 
horft á sjóinn í gegnum saltbarinn 
glugga og sötrað te sem ég hita 
mér eftir að ég kveiki upp í arnin-
um. Í ró. Og næði. Draumurinn um 
kofann helst yfirleitt í hendur við 
ofþreytu, síþreytu eða bara þreytu, 
sem ræðst reglulega á mig. 

Eftir að hafa stappað í mig stálinu, 
brett upp ermar og sogið upp í 
nefið ræðst ég reglulega á vikurn-
ar með það að leiðarljósi að koma 
hlutunum nú í almennilega rútínu í 
eitt skipti fyrir öll. Sú varir í viku, 
kannski tvær ef ég er í óhemju-
hamnum mínum. Þá þreytist ég á 
rútínunni, gef henni langt nef og 
hugsa aftur til kofans.
Ég var orðin svona agalega þreytt 
fyrir helgi og lufsaðist í gegnum 
laugardaginn á viljastyrknum 
einum saman. Svo kom sunnudag-
ur. Án þess að gera mér nokkrar 
hugmyndir um plan fyrir daginn, 
rauk ég á fætur fyrir allar aldir og 
fór í bakarí og keypti mér blóm í 
litlum kofa. Svo fór ég heim og 
borðaði nýbakað rúnstykki og las 

skemmtilega bók. Næst fór ég að 
gefa ketti sem ég hafði tekið upp á 
mína arma yfir eina helgi, og í stað-
inn fyrir að keyra beint heim aftur 
lokkaði sólin mig í göngutúr um 
Þingholtin. Þar sá ég húskofa, 
hreysi, garðkofa og trjákofa og allt 
þar á milli. Næst keypti ég í dýr-
indis kvöldmáltíð og fór heim að 
elda á meðan ég raulaði undir. 
Ég skil ekki hvað ég er alltaf að 
eltast við þessa guðsvoluðu rútínu. 
Ég daðra við hana eins og desperat 
fyllibytta klukkan fimm á laugar-
dagsmorgni, á milli þess sem ég 
gleymi mér í draumum um ein-
angraða kofann. Ég ætla að reyna 
að hætta því. Það er nóg til af 
kofum í lífinu eins og það er. Maður 
þarf bara að finna þá. 

  www.vitusbering.dk

NÁM Í DANMÖRKU

Í boði er:
  
Á ensku og dönsku  

• Byggingafræði   
• Byggingaiðnfræði
• Markaðshagfræði  

Á ensku

• Framleiðslutæknifræði
• Útflutningstæknifræði

Á dönsku

• Véltækni
• Véltæknifræði
• Landmælingar
• Tölvutæknifræði
• Aðgangsnámskeið
• Byggingatæknifræði
   

Hjá VITUS BERING í Horsens 
bjóðum við upp á margvíslega 
menntun.

Fulltrúi skólans Johan Eli Ellendersen, 
verður í Reykjavík á biluni 
5. - 13. október 2007.
Þeir sem hafa áhuga geta haft 
samband við Johan Eli Ellendersen, 
með því að hringja beint í Johan í 
síma í 845 8715.

UNIVERSITY COLLEGE
VITUS BERING DENMARK

CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4
DK-8700 HORSENS

TEL. +45 7625 5000
FAX: +45 7625 5803

CVU@VITUSBERING.DK

Vitus Bering Danmark verður VIA University College. Í janúar 2008 tekur til 
starfa nýr háskóli VIA University College á Jótlandi í Danmörku. VIA University 
College verður til við sameiningu Jysk Center for Videregående Uddannelse, 
cvu vita, Vitus Bering Danmark, CVU Midt-Vest og CVU alpha en þessi menn-
tun er skilgreind í danska menntakerfinu sem ”de mellemlange videregående 
uddannelser”. Markmið sameiningar er að geta boðið betri menntun en áður.
Nánari upplýsingar má lesa á www.viauc.dk

V I T U S  B E R I N G D E N M A R K
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SMS
LEIKUR

9. HVER
VINNUR!

SENDU SMS JA GLV
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október



Guðrún Ásmundsdóttir hefur 
fyrir löngu sýnt það og sannað að 
hún er samofin íslenskri menn-
ingarsögu og einn af máttarstólp-
um Leikfélags Reykjavíkur. 

Áhorfendur fá nú tækifæri til 
þess að mæta í mjög svo persónu-
legt afmæli. Kaffi er borið fram 
með randalín og rúgbrauði með 
hangikjöti. Húsinu er lýst og saga 
þess sögð. Guðrún byrjar á því að 
óska alla velkomna og gera síðan 
það „entré“ sem hana alltaf hefur 
langað til; tjaldið fellur og hefst á 
ný og niður úr skýjum í blómum 
skreyttri rólu svífur afmælis-
barnið með sinn dillandi hlátur. 
Hún segist ekki hafa birst áður 
svona á sviðinu en þeir sem sáu 
hana unga með gyllta lokka í 
Ævintýri á gönguför telja sig þó 
muna að einmitt þar hafi hún 
verið í svona blómum skreyttri 
rólu.

Hér var hluti íslensku leiklist-
arsögunnar sögð út frá sjónar-
horni stúlku sem elskaði hús. Hún 
elskaði hús sem ekki aðeins fóstr-
aði hana heldur alla þá sem unnu 
leiklistinni frá því að höllin við 
Tjörnina reis. Guðrún Ásmunds-
dóttir stendur ein á sviðinu og sér 
til fulltingis hefur hún ungan ljúf-
an píanista, Ólaf Björn Ólafsson, 
sem síðan kemur í ljós að er 
barnabarn Lárusar Pálssonar sem 
leikur vitaskuld stórt hlutverk í 
endurminningaryfirferð leikkon-
unnar.

Saga hússins með húsmæðra-
skólanemum, draugum og öðrum 
íbúum er skemmtilega fléttað inn 
í daglegt amstur leikaranna á hinu 
kalda sviði. Guðrún segir okkur 
sögu sína, frá því að hún sem pínu-
lítil, uppfinningarík stelpa á 
Laugaveginum bjó til sitt eigið 
leikhús og fram á þennan dag. 
Hún vefur inn samferðarmönnum 
en það eru aðeins þeir sem komn-
ir eru yfir móðuna miklu sem fá 
nokkuð pláss í farteski hennar.

Einmitt það val var líklega gert 
af hagsýnisástæðum því það væri 
jú ógjörningur að fara að smíða 
sögukassa kringum allar þær per-
sónur og öll þau verk sem komið 

hafa við sögu á fimmtíu ára fjöl-
breyttum leikferli. Fyrir bragðið 
vorum við nálægt gamla tímanum 
og mjög nálægt þeim tíma þegar 
Reykjavík var lítill og svolítið 
danskur bær. Það var notalegt og 
nauðsynlegt að heyra dönskuslett-
urnar og sjá fyrir sér það fólk sem 
skemmti sér í þeim miðbæ sem nú 
er orðinn einhvers konar vígvelli 
stjórnlausrar föstudagsdrykkju. 
Saga leikfélagsins og revíuhóp-
anna endurspeglar jú einng þann 
tíma þegar bannað var að drekka 
brennivín hérlendis en þó líklega 
gert talsvert mikið af því undir 
ýmsum rósum. Guðrún sagði 
okkur beinlínis frá því hvernig 
hryllilegur drykkur var búinn til, 
að mig minnir uppi á Skólavörðu-
stíg, þar sem ótrúlegasta drullu-
malli, meðal annars skóáburði, 
var blandað saman og drukkið í 
hvítri mjólk. 

Hættið að þrasa og byrjið að 
byggja, var slagorð hóps innan 
Leikfélags Reykjavíkur eftir að 
félagarnir voru farnir að safna 
peningum fyrir nýju leikhúsi. Það 
var ekki hópur Guðrúnar sem 
hafði þessi orð í frammi, hún var 
nefnilega þeirrar skoðunar að 
byggja ætti nýja leikhúsið þar 
sem Ráðhúsið stendur núna. Það 
hefði kannski verið frábært, og 
gaman að koma út úr Iðnó, píra 
augun og sjá fyrir sér leikhúsið 
hennar Guðrúnar með iðandi, lif-
andi mannlífi í stað þessa 
umdeilda húss sem nú stendur í 
myrkri á kvöldin.

Guðrún er virðuleg þar sem hún 
situr við borð endurminninganna 
en stekkur svo fyrirhafnarlítið 
inn í ýmis gervi frá liðnum tíma, 
bæði sín eigin og mótleikaranna. 
Þessi aðferð er margþekkt og 
gengur ágætlega upp. Söngurinn 
er stór hluti af sögu þessa leikfé-
lags, Guðrún lét sig ekki muna 
um að syngja hvern sönginn á 
fætur öðrum og oft tóku áhorf-
endur undir með henni. En hvað 
ætli hafi nú haft mest áhrif á 
þessa mikilfenglegu leikkonu? 
Var það Lárus Pálsson, Bríet Héð-
insdóttir, Helga Valtýsdóttir, 

mýsnar á gólfinu í London eða 
rotturnar sem ruddust inn þegar 
vatnið fyllti Iðnókjallarann þar 
sem leikarar fóru í smink? Það er 
ekki gott að segja, en það er óhætt 
að segja að þetta var smekklega 
samofin saga hjá þeim mæðgum 
og Ragnari syni Guðrúnar og sýn-
ing sem vafalítið á eftir að gleðja 
þá sem orðnir eru leiðir á ofbeldi 
og klámi, ungdómsdýrkun og 
útrásartaugaveiklun.

Höllin á Tjarnarbakkanum

Boðið til veislu í Iðnó 
þar sem gamlar perlur eru end-
ursagðar.

Mannfræðifélag Íslands hefur sett á stofn fyrirlestrahald í 
ReykjavíkurAkademíunni við Hringbraut. Verður einkum litið til 
mannfræðilegra efni í víðum skilningi. 

Fyrsti fyrirlestur haustsins í röðinni sem kallast Frásögn – 
túlkun – tengsl verður haldinn í kvöld kl. 20.00. Björk Þorleifs-
dóttir umhverfissagnfræðingur heldur fyrirlestur sem nefnist: 
Sumarið bláa. Í útdrætti segir: „Sumarið árið 1783 var undravert 
og geigvænlegt og fullt af hroðalegum fyrirbærum … ólíkt öllu 
öðru í manna minnum.“ Þannig komst enskur sveitaprestur að 
orði í dagbók sinni fyrir meira en 200 árum. 

En hvað var það sem var svo einkennilegt og hryllilegt við 
þetta sumar? Hvað datt fólki í hug þegar sólin varð rauð sem 
blóð, ógnvænlegar hitabylgjur og nístingskuldar brustu á, 
húsdýrin hegðuðu sér einkennilega og óskiljanlegir sjúkdómar 
lögðust á fólk? Árið 1783 datt ekki mörgum Evrópubúum í hug 
að slík fyrirbæri gætu tengst eldgosi á fámennri eyju í Norður-
höfum og leituðu sumir svara í guðdómnum og aðrir leituðu á 
náðir náttúruskýringa á þessari öld upplýsingarinnar. Í fyrir-
lestrinum verður því rætt um hughrif náttúruhamfara fyrr á 
tímum, með Skaftárelda í brennidepli. Litið verður til þróunar 
náttúruvísinda og áhrifa trúarinnar á almenningsviðhorf í 
kjölfar náttúrhamfara og pælt í áhrifum hamfara á einstakling-
inn.

Björk Þorleifsdóttir, sagnfræðingur í Reykjavíkur-
Akademíunni, lauk B.A.-prófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands 
árið 2003 og stundar nú mastersnám í umhverfissagnfræði við 
University of St. Andrews í Skotlandi og vinnur meðfram 
náminu við ýmis fræðistörf.  

Sól rauð sem blóð Jaðarríki 
ógna
Í dag kl. 12.05 heldur Sagnfræð-
ingafélag Íslands áfram að leita 
svara við spurningunni: Hvað 
er Evrópa? Í dag ætlar  Axel 
Kristinsson sagnfræðingur að 
fjalla um evrópsk samkeppnis-
kerfi. Í útdrætti segir: „Þótt 
saga Evrópu sé um sumt 
óvenjuleg er hún ekki eins 
einstök og Evrópubúar vilja 
gjarnan ímynda sér. Hún á 
margt sameiginlegt með sögu 
annarra samfélaga á ýmsum 
tímum og í ýmsum heimshlut-
um. Frá 11. öld og fram á þá 20. 
tilheyrði Evrópa flokki 
sögulegra fyrirbæra sem kalla 
má samkeppniskerfi. Álfan var 
þá eins og bútasaumur margra 
pólitískra eininga sem áttu í 
harðri samkeppni sín á milli 
þrátt fyrir að menning og 
samfélagshættir væru keimlík-
ir víðast hvar. Slík fyrirbæri 
eru algeng í sögu mannkyns og 
ávallt fylgir þeim ekki aðeins 
ófriður og átök heldur líka 
nýbreytni og frumleiki á 
mörgum sviðum. Önnur dæmi 
um slík fyrirbæri eru Grikk-
land að fornu og Ísland á 
þjóðveldisöld sem bæði eru 
forvitnileg til samanburðar. Í 
fyrirlestrinum verður saga 
Evrópu skoðuð sem samkeppn-
iskerfi og bent á ýmislegt sem 
er dæmigert fyrir slík kerfi en 
einnig sumt sem er óvenjulegt. 
Sérstaklega verður hugað að 
myndun jaðarvelda, stórvelda í 
útjaðri samkeppniskerfa sem 
eiga það til að vaxa þeim yfir 
höfuð og eyða þeim.  Hádegis-
fyrirlestrar Sagnfræðingafé-
lagsins fara fram í fyrirlestrar-
sal Þjóðminjasafnsins og 
standa frá klukkan 12.05 til 
klukkan 12.55. 

MIÐASALA Á WWW.OPERA.IS
MIÐASÖLUSÍMI 511 4200

KOLBEINN

ANNA MARGRÉT

ÁSGEIR PÁLL
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HRAFNHILDUR
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SÝNING ANNAÐ KVÖLD, 10. OKTÓBER
AÐRIR SÝNINGARDAGAR:  12., 14. OG 19. OKTÓBER

„Fyrir þá sem vilja fylgjast með íslenska
söngvarahópnum er því skyldumæting á
sýninguna.…Flottur söngur.“

Fréttablaðið, Páll Baldvin Baldvinsson
3 stjörnur

„Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, dásamleg…
Arndís Halla, töfrandi…
Hanna Dóra Sturludóttir, stórbrotin…
Kolbeinn Jón Ketilsson, heillandi…
Þvílíkt partý!“

Silja Aðalsteinsdóttir, www.tmm.is

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Útflutningsráð heldur ráðstefnu um viðskipti og möguleg
viðskiptatækifæri í Jórdaníu og Mið-Austurlöndum. Fyrirtæki
sem hafa áhuga á viðskiptum og eru í viðskiptum á svæðinu eru
hvött til þess að nýta sér þetta tækifæri.

Dagskrá:

• Samir Hasan,
ræðismaður Jórdaníu á Íslandi

• Dr. Maen Nsour,
forstjóri, Jordan Investment Board (JIB)

• Jóhanna Kristjónsdóttir,
formaður Vináttu- og menningarfélags Mið-Austurlanda

• Rakan N. Rshaidat, 
framkvæmdastjóri, Arab Pharmaceutical Company

• Kolbeinn Arinbjarnarson,
forstöðumaður sölu- og markaðsmála, Calidris

• Mazen Abu Hamdan,
framkvæmdastjóri, Arab Bank

Fundarstjóri: Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Útflutningsráðs

Að loknum erindum verður boðið upp á léttar veitingar.

Skráning á ráðstefnuna er í síma: 511 4000 eða með tölvupósti
á utflutningsrad@utflutningsrad.is.
Nánari upplýsingar veita
Hermann Ottósson, forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is
og Inga Hlín Pálsdóttir, verkefnisstjóri, inga@utflutningsrad.is.

Jórdanía
Lykillinn að viðskiptum 
við Mið-Austurlönd

Miðvikudaginn 10. október 2007
kl. 14.00-16.30 á Radisson SAS Hótel Sögu
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30%
  aukaafsláttur af fyrsta

mánuðinum ef þú kaupir 

áskriftina á Netinu.

Stod2.is



Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
3:10 TO YUMA kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8  - 10.20 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16
12

16

14

12
16
14
14

HALLOWEEN kl. 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10

16
12
14

16

14

HALLOWEEN kl.6 - 8 - 10.15
THE 11TH HOUR kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BROTHERSOM MAN kl. 6 - 10
THE EDGE OF HEAVEN kl. 8

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBADLÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

www.SAMbio.is 575 8900

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.
Skemmtilegustu vinkonur í 

heimi eru mættar.

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

STARDUST kl. 5:40 - 8 -10:20 10 

NO RESERVATIONS kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

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

STARDUST kl. 5:30 - 8 - 10:30
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

STARDUST kl. 6:30 - 9 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:10 L

MR. BROOKS kl. 10:10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:40 L

DIGITALDIGITAL

DIGITALVIP

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:20 12

NO RESERVATIONS kl. 8 L

SHOOT EM UP kl. 10:20 16

STARDUST kl. 8 10

SUPERBAD kl. 8 - 10:20 L

MR. BROOKS kl. 10:30 16

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI MYND SEM VAR

TEKINN UPP Á ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STARDUST kl. 5.30, 8 og 10.30 10
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Miklar væntingar voru gerðar til 
Hvíta víkingsins á sínum tíma. Og 
voru vonbrigðin því enn meiri. 
Leikstjórinn afsakaði sig með því 
að myndin væri ekki hans eigin-
lega verk, heldur ætti að bíða eftir 
þáttunum. Þegar þeir birtust þótti 
útkoman enn verri. Þetta er því 
þriðja atlaga Hrafns að efninu. Til 
samanburðar má benda á Myrkra-
höfðingjann, eina dýrustu mynd 
sem gerð hefur verið á íslensku, og 
batt í raun enda á feril Hrafns sem 
kvikmyndagerðarmanns, enn sem 
komið er. En þegar myndin var 
endurunnin sem sjónvarpsþættir 
kom einhvers konar misskilið 
meistaraverk upp úr krafsinu, þar 
sem Hrafni tókst, eins og honum 
einum er lagið, að grípa ótta, 
ofstopa og öfuguggahátt 17. aldar 
með sannfærandi hætti.

Því var spennandi að sjá hvort 
sama tækist með þriðju atlögu að 
Hvíta víkingnum. Í fyrstu ber að 
nefna að sögusviðið er afar spenn-
andi, átök kristinna manna og heið-
ingja við lok þarsíðustu þúsaldar. 
Og efnið hefur elst vel, saga af 
trúarofstæki leiðtoga á því miður 
betur við í dag en hún gerði árið 
1991. Ólafur Tryggvason Noregs-
konungur birtist eins og teikni-
myndaskúrkur í túlkun Egils Ólafs-
sonar og Hrafn kemur auga á að 
stutt er milli geðklofa og ofsatrúar, 
þegar menn taka við skipunum frá 
ósýnilegum máttarvöldum. Sögu-
skoðunin er líka skemmtilega 

íslensk. Erfitt er að sjá fyrir sér 
Hollywood-hetjur drepa nunnur og 
hrækja á Kristsmyndir eins og 
Askur og Embla gera hér.

Vandamálið liggur hins vegar í 
sögunni sjálfri. Ólafur tekur Emblu 
í gíslingu og skipar Aski að fara og 
kristna Ísland. Askur snýr aftur til 
að bjarga henni, þau eru gripin, 
hún aftur tekin í gíslingu og hann 
aftur sendur til að kristna Ísland. 
Eftir klukkutíma og 20 mínútur 
erum við stödd á nákvæmlega 
sama stað og þegar þetta byrjaði. 
Hvort sem það er ætlunin eða ekki 
flyst samúðin smám saman yfir á 
konung, og maður skilur ekki hvað 
hann nennir að púkka upp á þessa 
óþekku unglinga endalaust. Einn 
meginþráður sögunnar er ást kon-
ungs á Emblu, hann vill gera hana 
að drottningu og bera í hana gjafir 
en hún hafnar honum stöðugt, lík-
lega væri best fyrir alla ef hún 
myndi taka við honum. Það virðist 
líka frekar vanhugsað hjá Ólafi að 
senda rammheiðinn krakka til þess 
að kristna Ísland, sem virðist 
skipta konung minna máli en að 
sofa hjá kærustu hans. Þannig 
hverfur hið mikla drama um kristn-
un Norður-Evrópu í skuggann af 
lítið sannfærandi ástarsögu. 

Klippingin er á tímum skrykkj-
ótt, þótt hún renni betur en fyrri 
útgáfur. Ísland hefur nær alveg 
dottið út og Gottskálk sem betur 
fer líka.

Búningarnir í myndinni eru 

fremur stílfærðir heldur en sögu-
legir, en eins og svo oft er sagn-
fræðin áhugaverðari en kvik-
myndaskáldsagan. Embla er hvorki 
nógu epísk né nógu nálægt því að 
vera meistaraverk til að gera efni-
viðinum viðeigandi skil. Hún er 
nær því að vera víkinga b-mynd, 
eins og The Viking Sagas sem tekin 
var hérlendis um árið, og er bara 
nokkuð góð sem slík. Og er þetta 
vafalaust besta útgáfan af Hvíta 
víkingnum til þessa. 

Hetjur drepa nunnur

Shake It Good er fjórða plata Jagú-
ar og sú fyrsta síðan bræðurnir 
Daði og Börkur Birgissynir yfir-
gáfu sveitina í júní 2005. Sveitin 
er í dag skipuð Samúel Jóni Samú-
elssyni sem syngur og spilar á 
básúnu, Inga S. Skúlasyni bassa-
leikara, Kjartani Hákonarsyni 
trompetleikara, Óskari Guðjóns-
syni saxófónleikara, Ómari Guð-
jónssyni gítarleikara og Einari 
Scheving trommuleikara. Platan 
inniheldur níu lög eftir meðlimi 
sveitarinnar sem flest sverja sig í 
ætt við fyrri verk hennar. Þarna 
er djassfönk (Somebody Told Me, 
Runki Fag), diskófönk (Groove All 
Night, Disco Diva) og poppað efni 
sem minnir á sveitir eins og Jam-
iroquai (You Want Me). Eitt lag-
anna sker sig nokkuð úr, lokalagið 
Youth Faded sem er hæggengur 
rokkslagari og fínn sem slíkur.

Það er margt vel gert hér. Mörg 
laganna eru fín, t.d. titillagið, 
Groove All Night, Disco Diva og 

Somebody Told Me. Sveitin nær 
líka oft góðu flugi og það er gaman 
að hlusta á hljóðfæraleikinn hvort 
sem við erum að tala um tilþrif 
blásaranna, gítarleik Ómars Guð-
jónssonar eða bassagrúvið hjá 
þeim frábæra bassaleikara Inga S. 
Skúlasyni.

Það sem hins vegar er hægt að 
finna að Shake It Good er einkum 
tvennt. Í fyrsta lagi er hljómurinn 
of flatur. Í öðru lagi finnst mér 
sveitin virka stefnulaus. Hún 
hjakkar að mestu í sama farinu og 
þó að halda megi því fram að 
aldrei sé hægt að fá of mikið af 
einhverju góðu finnst mér kominn 
tími á að Jagúar-menn ákveði 
hvert þeir vilja stefna með fönkið. 
Hvernig ætla þeir að þróa þetta 
tónlistarform áfram? Það er ekki 
nóg að spila vel og að búa til gott 
partí. Það þarf líka að koma með 
eitthvað nýtt á borðið. 

Á heildina litið er Shake It Good 
ekkert stórvirki, en ágætis plata 

samt sem áður sem aðdáendur 
Jagúarsins ættu að tékka á.

Meira af því sama

Helga Haraldsdóttir hefur 
nýlokið við þýðingu á 
sjöundu og síðustu bókinni 
um galdrastrákinn Harry 
Potter. Hefur hún fengið 
nafnið Harry Potter og 
dauðadjásnin og kemur í 
búðir hinn 15. nóvember.

„Þetta er hálfgerð tómleikatilfinn-
ing. Ég held ég sé ekki búin að átta 
mig á því að þetta sé síðasta bókin. 
Þetta er frekar skrýtin tilfinning,“ 
segir Helga, sem lauk þýðingunni 
á um tveimur og hálfum mánuði. 
Hún segist hafa fengið frekar 
stuttan tíma til að þýða bókina 
vegna þess að hún kom út mánuði 
seinna en venjulega úti í Bret-
landi. Það kom þó ekki að sök því 
hún fékk góða hjálp við þýðinguna 
frá tveimur konum sem starfa hjá 
útgefandanum Bjarti. 

Nýja bókin er töluvert frábrugðin 
hinum Potter-bókunum enda ger-
ist hún að mjög litlu leyti í Hog-
wartsskóla. Fjallar hún um það 
þegar Harry fer í leiðangur til að 
leita að ákveðnum hlutum ásamt 
vinum sínum. Helga segir þýðing-
una hafa verið mjög skemmtilega, 
rétt eins og með hinar bækurnar. 

Nefnir hún þó þriðju bókina, Fang-
ann frá Azkaban, sem uppáhalds-
bókina sína. Svo skemmtilega vill  
til að hún er jafnframt upphálds-
bók höfundarins, J.K. Rowling. 

„Þetta hafa verið alveg hreint for-
réttindi að taka þátt í þessu en ef 
maður hefði stundum haft meiri 
tíma hefði þetta verið enn þá 
skemmtilegra,“ segir Helga um 
Potter-ævintýrið sem hófst fyrir 

átta árum með bókinni Harry 
Potter og viskusteinninn.

Helga, sem starfar sem sálfræð-
ingur, ætlar að taka sér góða pásu 
frá þýðingum við brotthvarf 
Harrys Potter og gefa sér meiri 
tíma fyrir fjölskylduna. „Þetta er 
kannski orðið gott. Ég fer ekki 
aftur að þýða nema það komi 
eitthvað sérstakt upp.“ 



Fyrsta hljóðversplata Britney 
Spears í fjögur ár mun heita 
Blackout. Vísar titillinn í það að 
útiloka alla neikvæðni og taka 
lífinu opnum örmum.

Fyrsta smáskífulag plötunnar, 
Gimme More, hefur fengið góðar 
viðtökur að undanförnu þrátt 
fyrir hræðilega frammistöðu 
Britney á MTV-hátíðinni í síðasta 
mánuði þar sem hún söng lagið 
illa undirbúin.

Nýja platan kemur út 12. 
nóvember og má þá telja líklegt 
að söngkonan fylgi henni eftir 
með tónleikaferð ef andlegt 
ástand hennar leyfir.

Britney með 
Blackout

Myndband hljómsveitarinnar 
Queen við lagið Bohemian 
Rhapsody frá árinu 1975 hefur 
verið kosið besta tónlistarmynd-
band sögunnar. Í öðru sæti var 
Thriller með Michael Jackson og í 
því þriðja var Cry Me a River með 
Justin Timberlake.

Rúmlega eitt þúsund manns tóku 
þátt í breskri skoðanakönnun um 
besta myndbandið og nefndu um 
þrjátíu prósent hið sex mínútna 
langa myndband Queen sem tók 
aðeins þrjá klukkutíma að taka 
upp. Kostaði það rúmar 400 þúsund 
krónur, sem telst í dag ekki mikill 
peningur í þessum geira.

Á meðal fleiri myndbanda á 
topp tíu voru lagið Take On Me 
með A-Ha og Dirty með Christinu 
Aguilera. Baby One More Time 

með Britney Spears náði aðeins 
fimmtánda sæti í könnuninni. 

Bohemian Rhapsody er fyrir 
löngu orðið sígilt í tónlistarsög-
unni. Sat það í níu vikur á toppi 
breska vinsældalistans eftir að 
það kom út. Fór það aftur á topp-
inn árið 1991 þegar söngvarinn 
Freddie Mercury lést. 

Bohemian flottast
Hljómsveitirnar Dikta og Skátar, ásamt 
tónlistarkonunni Kiru Kiru, koma fram á 
hátíðinni In the City sem er haldin árlega í 
Manchester í Englandi.

Þetta er annað árið í röð sem sérstakt 
íslenskt kvöld er haldið á hátíðinni. Var það ein 
af óskum Tonys Wilson, frumkvöðuls In the 
City sem nú er látinn, að íslenska tónlistar-
kvöldið yrði endurtekið enda þótti frammi-
staða Ólafar Arnalds, Elízu og Mammúts á 
síðasta ári heppnast mjög vel.

Íslenska kvöldið fer fram á Pitcher and 
Piano í Manchester sem er einn besti 
tónleikastaður borgarinnar. 

Ásamt því að spila á hátíðinni fá íslensku 
listamennirnir einnig heimasíðu og lag á 
iTunes-safnplötu sem verður dreift til allra 
sem koma á hátíðina sem hefst 20. október.

Hljómsveitir eins og Coldplay, Oasis og 
Muse hafa slegið í gegn eftir að hafa komið 
fram á In the City.

Boðið á In the City

Hljómsveitin Sigur Rós hlaut 
verðlaun breska tónlistar-
tímaritsins Q í gær fyrir 
framúrstefnulegasta hljóminn. 
Gítarleikari U2, The Edge, fékk 
þessi sömu verðlaun á síðasta ári. 

Björk Guðmundsdóttir var 
tilnefnd til verðlaunanna fyrir 
myndband sitt við lagið Earth 
Intruders en bar ekki sigur úr 
býtum. Féllu verðlaunin í skaut 
hljómsveitinni Kaiser Chiefs 
fyrir lagið Ruby.

Arctic Monkeys var valin besta 
hljómsveit heimsins en plata Amy 
Winehouse, Back to Black, var 
valin sú besta.

Sigur Rós 
verðlaunuð

Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Öll kasthjól – 40% afsláttur
Kaststangir 20-50% afsláttur
Fluguhjól 15-50% afsláttur

Flugustangir 15-50% afsláttur
Öndunarvöðlur frá 9.995

Veiðivesti frá 1.995
10 stk. spúnar aðeins 1.990

Lítið notaðar leiguvöðlur aðeins 5.000
Sjókayakar 15-30% afsláttur

Þurrbúningar og vesti 15-50% afsláttur
Valdar haglabyssur 20-30% afsláttur

Felufatnaður 15-50% afsláttur
Útsalan hefst í dag og lýkur 7. október

Vinsælustu vörurnar seljast alltaf upp fyrst
Sjókayakar, fatnaður og búnaður aðeins í Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Skotvopn og felugallar aðeins í 
Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Leiguvöðlur aðeins í Veiðihorninu Síðumúla)

ÚTSALAN ER BYRJUÐ
BARA Í FÁEINA DAGA



 Mikið er rætt um það 
þessa dagana hver eigi að fá brons-
skóinn í Landsbankadeild karla. 
Samkvæmt tölfræði KSÍ voru þrír 
leikmenn með 8 mörk – Magnús 
Páll Gunnarsson, Tryggvi Guð-
mundsson og Sinisa Kekic. Eins og 
staðan er í dag mun Magnús Páll 
fá bronsskóinn þar sem hann lék 
minnst af þremenningunum. 

Áhöld eru þó um hvort hann hafi 
skorað mark gegn FH í 16. umferð 
sem meðal annars Fréttablaðið 
hefur ákveðið að skrá sem sjálfs-
mark á Auðun Helgason eftir ítar-
lega skoðun á markinu. Dómari 
leiksins, Magnús Þórisson, skráði 
markið á Magnús Pál eftir að hafa 
spurt hann út í markið eftir leikinn 
en skoðaði ekki sjálfur atvikið á 
myndbandi áður en hann skráði 
markið og skilaði inn skýrslunni.

Tryggvi Guðmundsson FH-
ingur hefur gert tilkall til brons-
skósins en fari svo að markið verði 

ekki skráð á Magnús fær Sinisa 
Kekic bronsskóinn en ekki Tryggvi 
samkvæmt þeim upplýsingum 
sem Fréttablaðið fékk frá KSÍ og 
Adidas um málið í gær. Kekic lék 
nefnilega 43 mínútum færra en 
Tryggvi í sumar og er því með 
næstfæstar spilaðar mínútur af 
þeim leikmönnum sem skráðir 
eru með átta mörk.

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, tjáði 
Fréttablaðinu í gær að 
sambandinu væri 
kunnugt um þessar 
deilur og að það 
myndi skoða mark 
Magnúsar Páls betur 
á myndbandi.

Magnús hefur sent 
Fréttablaðinu yfirlýsingu vegna 
málsins þar sem hann ítrekar að 
hann eigi markið: „Ég átti síðustu 
snertingu við boltann í þessu marki 
– þótt hún hafi vissulega ekki ráðið 

úrslitum um hvort mark væri skor-
að eða ekki. Ég upplýsti dómara 
leiksins um þessa staðreynd og 
markið er skráð á mig á leik-

skýrslu,“ segir meðal 
annars í yfirlýsingu

Magnúsar en hann 
segir boltann hafa 
snert takkana á 
skó hans en játar 

þó að snertingin 
hafi ekki verið 
meiri en svo að bolt-
inn breytti ekki um 
stefnu.

Magnúsi Páli 
sárnar að 
Fréttablaðið, sem 

og Tryggvi Guðmunds-
son, skuli halda því fram að 

markið sé ekki hans. 
„Það er leitt til þess að vita að 

annar leikmaður sem gerir tilkall 
til bronsverðlaunanna skuli láta 
hafa það eftir sér á opinberum 

vettvangi að þetta sé ekki rétt og 
að „rétt skuli vera rétt“. Með því 
fullyrðir hann að ég hafi sagt dóm-
aranum, félögum mínum og fjöl-
miðlum ósatt […] Bronsskórinn 
verður mér hins vegar aldrei verð-
mætari en orðspor mitt og vonast 
ég því til þess að þurfa hvorki að 
sæta því hjá stærsta dagblaði 
landsins, né heldur einum besta 
knattspyrnumanni okkar, að vera 

ásakaður um lygar,“ segir Magnús 
enn fremur í yfirlýsingunni.

Tryggvi neitar því að hafa kall-
að Magnús Pál lygara. „Ég kallaði 
Magnús aldrei lygara. Það eina 
sem ég hef sagt er að rétt skuli 
vera rétt og ég sé þetta sem sjálfs-
mark. Ég spurði Auðun út í markið 
og hann segir 99% líkur á að þetta 
sé sjálfsmark hjá honum,“ sagði 
Tryggvi.   

Áhöld eru um hver eigi að fá bronsskóinn í Landsbankadeild karla. Þrír leikmenn skoruðu átta mörk og sem stendur á Magnús Páll 
Gunnarsson Bliki að fá skóinn. Deilt er um hvort skrá eigi annað mark hans gegn FH í 16. umferð deildarinnar á hann eða sem sjálfs-
mark FH-ingsins Auðuns Helgasonar. Sinisa Kekic mun fá bronsskóinn fari svo að Magnús fái markið ekki skráð á sig.

Stjórnun
heilbrig›isfljónustu
N‡tt meistaranám
Kynningarfundur á Hilton Reykjavik Nordica, fimmtudaginn
11.október frá kl 12.15 - 13.00
Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst

b‡›ur gesti velkomna.
Gu›laugur fiór fiór›arson, heilbrig›isrá›herra flytur ávarp.
Ásta Dís Óladóttir, dósent vi› Háskólann á Bifröst 

kynnir námi›.

 Sinisa Valdimar Kekic  
mun spila áfram með Víkingum í 
1. deild karla næsta sumar en 
þessi 38 ára gamli framherji 
hefur endurnýjað leikmanna-
samning sinn við Víking til eins 
árs. Kekic skoraði 8 mörk í 17 
leikjum í Landsbankadeild karla 
í sumar.

Í tilkynningu frá Víkingum 
kemur fram að Kekic sé mennt-
aður þjálfari og að stjórn knatt-
spyrnudeildar vænti mikils af 
honum í þjálfarstarfinu bæði 
með tilliti til menntunar hans á 
því sviði og ekki síst langrar og 
farsællar reynslu hans sem leik-

manns. Kekic mun jafnframt því 
að leika með Víkingum verða 
annar af tveimur þjálfurum 2. 
flokks karla hjá félaginu. 

Sömdu við Kekic

Er frjálsari hjá nýja þjálfaranum

 Brann er komið með níu 
stiga forskot á Stabæk í norsku 
úrvalsdeildinni þegar aðeins þrjár 
umferðir eru eftir af tímabilinu. 

Brann vann 3-1 sigur á Lyn á 
heimavelli í gær þökk sé tveimur 
mörkum frá Azar Karadas í upp-
bótartíma. Kristján Örn Sigurðs-
son og Ólafur Örn Bjarnason spil-
uðu saman í miðri vörninni allan 

leikinn en Ármann Smári Björns-
son sat allan tímann á bekknum. 

Thorstein Helstad kom Brann 
yfir á 15. mínútu en Lyn jafnaði á 
86. mínútu. Indriði Sigurðsson lék 
í miðri vörninni hjá Lyn. 

Fyrsti leikur Brann eftir 
landsleikjahléð er á útivelli gegn 
Aalesund 20. okóber næstkomandi. 

Vantar bara eitt stig 



SKÍÐAFERÐIR TIL COLORADO
ASPEN/SNOWMASS • VAIL • BEAVER CREEK • BRECKENRIDGE • KEYSTONE

Fjölbreyttir gistimöguleikar í boði - Eitthvað fyrir alla - Bókaðu strax

Láttu ekki snjóleysi
skemma skíðafríið...
Í Colorado snjóar 
að meðaltali 8-10

 metra yfir tímabilið.

Nánari upplýsingar á www.gbferdir.is og í síma 534 5000

EINSTÖK
U P P L I F U N

Samstarfsaðili GB ferða



Frá Hafnarfirði til Liverpool



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi.Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI
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„Ég fer oft niður á Jómfrú og 
borða rauðsprettu. Þeir steikja 
eitt flak, setja ofan á brauð og 
setja remúlaði ofan á. Svo borða 
ég stundum djúpsteiktan fisk 
hjá Hróa Hetti vestur í bæ.“

Fegurðardrottningin Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir afhjúpar rokkgell-
una í sér þegar hún verður kynnir 
í þættinum Bandið hans Bubba 
sem hefur göngu sína á Stöð 2 í 
febrúar. 

„Mér líst rosalega vel á þetta og 
ég er mjög glöð að fá þetta tæki-
færi. Það verður gaman að prófa 
að vinna í sjónvarpi því það er 
örugglega það eina sem ég á 
eftir að gera,“ segir Unnur 
Birna. „Ég var aðeins í sjón-
varpi í gamla daga en 
það var í algjörri 
mýflugumynd. Þetta 
er miklu stærra og 
skemmtilegra verk-
efni.“

Fyrstu áheyrnar-
tónleikarnir vegna 
þáttarins verða 

haldnir í Bolungarvík annað kvöld 
en Unnur fer í upptökur strax í 
dag og hlakkar mikið til enda í 
góðum höndum. „Ég þekki Bubba 
örlítið í gegnum fjölskyldutengsl 
og það er þægilegt að þekkja hann 
persónulega áður en maður fer í 

þetta. Hann er mjög indæll 
alltaf.“ Næstu áheyrnar-
tónleikar verða síðan á 
Akureyri 17. október, í 
Neskaupstað viku síðar 
og loks í Reykjavík 3. 

nóvember.
Þrátt fyrir að vera 
önnum kafin við lög-
fræðinám í Háskól-
anum í Reykjavík 
er Unnur Birna 
hvergi bangin og 
ætlar sér ekki að 
láta námið sitja á 

hakanum þrátt fyrir annirnar sem 
fram undan eru. „Það er smá 
púsluspil að koma þessu fyrir í 
dagskránni,“ viðurkennir 
sjónvarpskonan tilvonandi, sem 
segist finna fyrir jákvæðu stressi 
fyrir tökurnar í dag. 

Afhjúpar rokkgelluna í sér

„Eins og staða mín er í dag get ég 
ekki tjáð mig um málið,“ segir G. 
Magni Ágústsson kvikmyndatöku-
maður. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur hann, ásamt 
kvikmyndaleikstjóranum Stein-
grími Karlssyni, leitað aðstoðar 
lögfræðisskrifstofu Ragnars Aðal-
steinssonar vegna máls sem snertir 
heimildarkvikmyndina Heima sem 
fjallar um tónleikaferð Sigur Rósar 
hér á landi á síðasta ári.

Málið snýr að höfundarrétti en 
bæði Magni og Steingrímur unnu 
að gerð kvikmyndarinnar Heima. 
Þeir telja sig ekki hafa fengið það 
sem þeim ber á svokölluðum kredit-
lista kvikmyndarinnar. Kvikmynda-
gerðarmennirnir hafa sett fram þá 
kröfu að kreditlistinn verði lagaður 

og þeir fái þar sess sem þeir sætta 
sig við. Steingrímur var upphaflega 
leikstjóri myndarinnar og Magni 
aðaltökumaður. Liðsmenn Sigur 
Rósar voru hins vegar óánægðir 

með útkomuna hjá Steingrími og 
fengu Dean DeBlois til að ljúka við 
myndina.

Íslenski kvikmyndagerðar-
heimurinn hefur fylgst grannt 

með gangi mála hjá þeim Magna 
og Steingrími eftir frumsýningu 
myndarinnar, en Heima hefur 
fengið lofsamlega dóma bæði hér 
heima og erlendis. Innan kvik-
myndageirans hafa verið háværar 
raddir um hversu lítið var gert úr 
hlut Íslendinganna í kvikmyndinni. 
Kári Sturluson, einn aðstandandi 
Heima, vildi ekki tjá sig við 
Fréttablaðið þegar það leitaði eftir 
viðbrögðum hans. Fram kemur í 
framleiðsluskjali kvikmyndar-
innar að Steingrímur Karlsson 
hafi verið leikstjóri sumartakanna 
og hafi fengið myndefnið til klipp-
ingar haustið 2006 en útkoman 
hafi ekki staðist þær miklu 
væntingar sem hljómsveitin hafi 
haft.

Óánægja með Heima Sigur Rósar

Ragnheiður Gröndal kom fram á 
stórtónleikum í Central Park í 
New York í lok september, en þeir 
voru haldnir til minningar um 
breska tónlistarmanninn Marc 
Bolan. Þátttöku Ragnheiðar bar 
brátt að, en hún var stödd í New 
York til að ganga frá lausum 
endum eftir námsdvöl hennar þar 
í fyrra. 

„Þetta kom eiginlega til í 
gegnum vinkonu mína sem heitir 
Birna Anna og bjó með mér úti,“ 
útskýrði Ragnheiður. „Hún 
kynntist manni sem heitir Joe 
Hurley á kaffihúsi í hverfinu 
okkar. Hann er söngvari í 
hljómsveit sem heitir Rogue’s 
March, og stóð fyrir þessum tón-
leikum. Birna lét hann fá íslenska 
þjóðlagadiskinn minn, og hann 
vildi fá mig til að syngja eitt lag á 
tónleikunum,“ sagði hún. Ragn-
heiður féllst á það, og fékk því að 
standa á sviði í Central Park ásamt 
fleiri framúrskarandi tónlistar-
mönnum. Hún telur að áheyrendur 
hafi verið um og yfir þúsund 
talsins. „Þeir voru minnst það 
margir,“ sagði hún.

Marc Bolan var söngvari bresku 
hljómsveitarinnar T. Rex, sem 
náði feikilegum vinsældum í Bret-
landi á fyrri hluta áttunda áratug-
arins. Hann lést 16. september 
1977, tveimur vikum fyrir 
þrítugsafmælið sitt. „Ég vissi nú 
ekkert hvaða hljómsveit þetta var 
fyrst en kynnti mér það aðeins. 
Þeir voru mjög frægir í Bretlandi 
en náðu aldrei alveg í gegn í 
Bandaríkjunum,“ sagði Ragn-
heiður. „Mér skilst að þetta hafi 
verið fyrsta glysrokksveitin,“ 
bætti hún við. 

Ragnheiður söng ballöðuna 
Dove, við undirleik Tonys Visconti 
á gítar. „Hann var pródúsent fyrir 
T. Rex og vann lengi með David 
Bowie líka,“ útskýrði Ragnheiður. 
Á sömu tónleikum kom fjöldi 
þekktra tónlistarmanna fram, en 

þar var Patti Smith fremst í flokki. 
Jake Shears, söngvarinn úr Scissor 
Sisters, kom einnig fram á 
tónleikunum, eins og liðsmenn 
New York Dolls. „Svo var líka 
hópur af konum sem söng 
bakraddir fyrir Sinéad O’Connor 
en þær eru sjálfar með hljómsveit 
núna,“ útskýrði Ragnheiður, sem 
sagði reynsluna hafa verið afar 
skemmtilega.

„Það voru allir með glimmer 
og svona, svo þetta voru mín 
fyrstu skref í glysrokkheiminum,“ 

sagði hún og hló við. „Það var líka 
mjög skemmtileg stemning þarna 
og æðislegt að syngja í Central 
Park. Þetta var ótrúlega flott 
útisvið og svo stólar allt í kring,“ 
sagði hún. 

Ragnheiður vinnur nú að nýrri 
plötu sinni sem er væntanleg í 
nóvember. Hún segist ekki vera á 
leið til New York aftur í bráð. „Ég 
fer kannski í febrúar og held tón-
leika, en það kemur í ljós,“ sagði 
hún.

Auglýsingasími

– Mest lesið





Hvergi er meiri draugagangur 
og á netinu. Gamlar upplýsing-

ar og hrekkir sveima þar um árum 
saman í óendanlegu tómarúmi. 
Virðast geta sest að í sálum fólks 
hvenær sem er og valdið ómældum 
ótta. Sífellt er verið að vara fólk við 
hvers kyns vá í gegnum tölvupósta 
og netskrif. Varnaðarorð leynast 
við hverja fingrasetningu.

er skelfinguna og var-
úðina á netinu ekki að undra miðað 
við upphaflegan tilgang þess. Það 
var hannað upp úr 1960 af varnar-
málaráðuneyti Bandaríkjanna, rök 
má færa fyrir því að á fáum stöðum 
hafi múgæsing verið iðkuð af jafn 
miklu kappi og í þeirri stofnun, með 
þeim tilgangi að tengja tölvur 
brysti kjarnorkustyrjöld á.

skömmu barst mér tölvu-
skeyti sem upphaflega átti að hafa 
verið skrifað af bandarískri móður 
sem leitaði fjórtán ára dóttur sinn-
ar. Viðtakandi beðinn um að gefa 
sér tvær sekúndur til að áfram-
senda skeytið til allra sem hann 
þekkti. Ég gúgglaði nafni stúlkunn-
ar og notaði ábyggilegri heimildir 
en koma frá sefasjúkum netverj-
um. Fimm ár voru liðin frá því 
stúlkan hvarf og fyrir löngu hafði 
hún skilað sér heim heil á húfi. 
Áhyggjuorð móðurinnar á veraldar-
vefnum verða þó seint sefuð. 

unglingur taldi ég auðsýnt að 
almenningur myndi taka fjölmiðlun
yfir. Blaðamannastéttin hyrfi og 
netupplýstur almenningur næði 
yfirhöndinni í miðlun frétta. Þótt 
sannleika megi finna í spánni hefur 
komið á daginn að netsögur eiga 
jafnan meira sameiginlegt með 
þjóðsögum en fréttum. Fólk heyrir 
eitthvað og miðlar því áfram fyrir-
hafnarlaust, oft með tilfærslum og 
ályktunum. Þótt blogg og tölvu-
skeyti hafi oft yfir sér ævintýra-
legan blæ er þeim miðlað í skrifum. 
Sú trú er svo æði langlíf að það sem 
sé svart á hvítu sé ávallt satt. 

eins og draugasögur eru net-
sögur sífellt að valda fólki skelf-
ingu en um leið undarlegri skemmt-
an. Saga af svokölluðu nauðgunarlyfi
sem átti að gera konur ófrjóar æddi 
um vefinn ekki alls fyrir löngu. 
Þegar lyfjaskrár voru kannaðar 
var hins vegar ekki að sjá að lyfið 
hefði verið til. Skemmst er svo að 
minnast hinnar æsilegu lygasögu 
af Helga hundingsbana hinum síð-
ari.

hryllingssögur
samtímans veita mér oft mikla 
ánægju. Þær hafa samt einnig 
kennt mér að meta jarðbundnar 
fréttir Bændablaðsins sem og speki 
rassálfanna sem aldrei hikuðu við 
að spyrja grundvallarspurningar-
innar: af hverju? 

Svart á hvítu

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 

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

TÍMAMÓTABÍLL
Á BETRA VERÐI!
Eini bíllinn í Evrópu sem hlotið hefur 5 stjörnur 
í Euro NCAP og er með sjö ára ábyrgð

2.090.000 kr.
Verð áður 2.345.000 kr.

KIA cee’d Crdi dísil 115 hestöfl

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.


