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Ná forskoti
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Skemmtileg verkefni
fram undan hjá LH

„Sveitarf
élög sem
hlúa
hestamön
num ná forskoti vel að
lengri tíma
þegar til
er
ur Þórarins litið,“ segir Haraldson, formaður
samband
Landss hestaman
nafélaga.
Haraldur
segir að
ið umfang
stóraukhestamen
nsku í landinu kalli
á framtíða
rskipulag
húsabygg
hestða og reiðvega
að sjálfsögð
. Því fylgi
u aukin
útgjöld fyrir
sveitarfé
lögin en
á móti komi
tekjur ríkis
að
og sveitarfé
hestatengdri
laga af
ferðaþjón
vinnurek
ustu
stri og þjónustu og atmennsku
séu margfald í hestaþað.
ar á við
Sjá viðtal bls.

Verslunars
túlkur
Gyða Jónsdóttir í Hestum og mönnum.
lengst til vinstri.

Hestar og
menn
í Ögurhva
rfið
MYND/JENS

3ÁRBLAÈ FR¹ ,ANDSSAMBANDI HESTAMANNAFÁLAGA
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Hestamen
n og
hrossabæn
dur

halda hátíð

í nóvember
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Vegleg pen
ingaverðlaun

Eigendur
og knapar
bestu keppnishrossa
í útlöndum
geta hagnast
verulega
þegar vel
gengur. Stórfyrirtæk
i keppast
við að veita
launafé í
verðmót
tagi: „Dressur og keppni af ýmsu
, eventing
driving“
og svo framveg, jumping,
is.
Ekki er um
neinar smáupph
ir að ræða,
æðallt frá fimm
22 milljónir
og upp í
króna í heildarve
laun. Til
rðdæmis má
nefna að
bell Werth
Isaá
Warum Nicht hinum ellefu vetra
FRH fékk
milljónir
um sjö
króna í fyrstu
Rolex FEI
verðlaun
á
World Cup
Dressur-móti
í Las Vegas
á þessu ári,
talin hæstu
en það eru
peningav
erðlaun
veitt hafa
verið í Dressur- sem
til þessa.
keppni

2.

Lukka frá
Stóra-Vatn
sskarði er
kynbótahr
án efa sú hryssa
yssa í heimi
í sex vetra
flokki. Ýmsir sem hvað mesta athygli
væru án efa
hefur vakið
tilbúnir að
greiða háar á þessu ári. Hún er
nú hæst dæmda
fjárhæðir
fyrir slíkan
íslenska
grip.

Tuttugu m
í hestfolaldilljóna tilboði
hafnað
MYND/JENS

EINARSSON

Gróðavon
í
Meistarad
eild

En það er
ekki bara
útlöndum
gróðavon
. Í Meistara
Verslunin
í
Hestar
mótaröð
deild VÍS,
sem haldin
nýtt 450 fermetra og menn er flutt
í
hefur verið
í Ölfushöll
húsnæði
urhvarf 1,
inni undanfar
við Ögsem er við
umtalsve
in ár, er
rt verðlaun
brautina
Breiðhol
tsskammt
afé í boði.
síðasta keppnist
Gífurleg
Á
inu, við gatnamó frá Fákssvæ
t skrið hefur
ðí fjórar milljónir ímabili voru hátt
orðið á verði
keppnish
er af Breiðhol tin þar sem ekið
rossa og
2004 var
króna í pottinum
góðra kynbótaog sá knapi
hryssna
tsbrautin
algengt verð
að Heimsen
undanfar
ni
sem hafði
hestum 600
á keppnisin misseri.
da og Andvara áleiðis
úr krafsinu
gefnu tilefni
mest upp
til
aðaleinkunn)
segja að verslunin
Að
var Viðar
. Má því
skal tekið
og fréttnæm 800 þúsund krónur
fást
samanlag
Ingólfsso
kaupendur
fram að
sé í hjarta
t þótti ef
tveimur milljónu nú varla undir
n,
ður sigurveg
húsahver
og seljendu
hestur
ist
hestfa höfuðbor
á
eina milljón
innar, en
ari deildarseldá Íslandi
m og betri
r hrossa
ur í þeim
hann fékk
ins.
garsvæði
hafa
og þar yfir.
hrysser varla
flokki
sum eina milljón króna
mjög viðkvæmfrá ómunatíð verið
Nú
hægt að
fimm milljónir seljast á þrjár
í sinn hlut.
finna lítið
Aðaleige
inn fola
ir þegar
til
ndur versluna
Úrtaka fyrir
Meistara
tamþví að gefa
undir 500
kemur að
meira. Eftirsóttkróna og þaðan
deildina
eru Ólafur
þúsundu
rinnar
upp
hann
af
verð
hefur
lyftir löppum,
Örn Karlsson
m ef
farið fram
um, þótt
ustu hryssurn
á gæðingþegar
seljast á
mar Örn
og
undantek
, Valdieins og hestamenn komast
tíu til fimmtán
ar
Flygenring
ningar séu
fyrsta mótið reiknað er með
því. LH-HES
að
að orði,
ús Andrésso
milljónir
Ótrúlega
og Magná
í röðinni
TAR hafa
tölur undir
.
og allar
sta verðtilbo
verði haldið
n ásamt
í byrjun febrúar
nokkrar
þó fengið
milljón fyrir
HESTAR
fleirum,
ð sem LHframkvæ
staðfesti
an keppnish
á næsta ári.
hafa heyrt
en
mdastjór
ngar sem
líkleghugmynd
i er Gyða
est
um og fengið
staðfest
gefa
dóttir. Þess
um hvaða
Jónsræðu. Hestar eru varla til umer 20
upphæði
er rétt að
í boði fyrir
r eru
ald. Folaldið milljónir í hestfolstendur yfir
geta að nú
eftirsóttu
angri í keppni sem náð hafa
á til frægra
útsala hjá
stu hrossin.
Algengt
og tveir
eru á fyrrgrei ármönnum
Hestum og
að telja
verð
verðbili,
bræður þess
og sjálfsagt
ndu
er nú á bilinu á keppnishestum
ein til þrjár
sammæð
eru eftirsótt
að nota tæki
færið og
og fer þ
ein til þ
ra
milljó i
búa si
ir stóðh
ó i
ð
já

«HAPP
.ÕTT ÅSLENSKT LEIKRIT
EFTIR "JARNA *ËNSSON
FRUMSÕNT 6ERULEIKI
OG SÕNDARVERULEIKI
TAKAST ¹
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"YGGÈIRNAR OG FËLKIÈ
b3J¹VARÒTVEGUR JAFNT OG LANDBÒN
AÈUR ÖURFA ¹ ÎLLU SÅNU AÈ HALDA TIL
AÈ STANDAST SAMKEPPNI VIÈ AÈRAR
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Hugljúf krum
pudý

r
Heiða vaknar
nokkrum
sinnum á nóttu
til að sinna
hvolpunum
sínum .
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3ÁRBLAÈ UM G¾LUDÕR
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Um 760 manns bíða
félagslegs húsnæðis
Ástand sem ekki verður við unað, segir formaður velferðarráðs Reykjavíkur.
Um 1.890 félagslegar íbúðir í borginni og verða 2.200 í lok kjörtímabils.
&¡,!'3-, Um 760 manns bíða

3IGUR 4HE 3OPRANOS
EKKI JAFN AFGERANDI
OG BÒIST VAR VIÈ

ÞRIÐJU DAGUR

Hugljúf
krumpudýr
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eftir félagslegu húsnæði í Reykjavíkurborg, að sögn Jórunnar Frímannsdóttur, formanns velferðarráðs.
Hún
segir
ástandið
óviðunandi. „Þegar biðlistinn er
svona langur er ljóst að margir
eru í vanda. Staðan er bara þannig
að við höfum ekki húsnæði til að
koma til móts við allt þetta fólk.“
Reykjavíkurborg á um 1.890
félagslegar íbúðir, en núverandi
meirihluti stefnir að því að fjölga
þeim um hundrað á ári og eiga þær
að vera um 2.200 í lok þessa kjörtímabils.

„Engu að síður sjáum við ekki að
við náum að leysa vandann með
þessu,“ segir Jórunn, sem situr í
nefnd sem félagsmálaráðherra
skipaði í ágúst. Nefnd þeirri er
meðal annars ætlað að móta tillögur til að efla hinn félagslega þátt
húsnæðislánakerfisins og tryggja
fátæku fólki aðgengi að lánsfé.
„Það þarf að skoða hvað veldur
þessum vanda og það er auðvitað
helst gríðarleg hækkun á leigu á
almennum markaði.
Svo má nefna að fólk eignast
ekki lengur hlut í félagslegum
íbúðum sem það leigir, eins og var

til dæmis með verkamannabústaðina gömlu.“
Jórunn segir neyðina ráða för
þegar umsækjendur um félagslegar íbúðir séu metnir. Þannig
gangi þeir fyrir sem séu á götunni
og eigi enga fjölskyldu að leita til.
Fólk með börn fái einnig flýtimeðferð. Hún getur ekki svarað hversu
lengi meðalmaður þurfi að bíða.
Í félagsmálaráðuneytinu var
heldur engar upplýsingar að finna
um meðalbiðtíma eftir íbúð. Þær
tölur verða birtar á næstunni, því
fyrrgreind nefnd á að skila niðurstöðum fyrir 1. nóvember.
KËÖ

6ALSKONUR MEIST
ARAR
6ALUR VANN ¥SLANDSMEIST
ARATITIL ,ANDSBANKA
DEILDAR KVENNA ANNAÈ
¹RIÈ OG B¾TTI ¹RSGAMALT
MARKAMET SITT UM EITT
MARK
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¥ DAG VERÈA
SUÈVESTAN   MS 3KÒRIR VÅÈA UM
LAND Å FYRSTU EN SÅÈAN SUNNAN OG
VESTAN TIL (ITI   STIG HLÕJAST ¹
3UÈAUSTUR OG !USTURLANDI
6%¨52 

Þriðjudagar
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
70%

50%

20%

Blaðið

35%
30%

Morgunblaðið

42%
40%

10%

DV
D
V

6%
0%
0%

+ARL "RETAPRINS SKRIFAR FORM¹LA AÈ BËK SEM 6ERNDARSJËÈUR VILLTRA LAXA GEFUR ÒT

,AXVEIÈI¹M FAGNAÈ Å NÕRRI BËK
meðal Íslandi, eru gerð skil í nýrri bók Verndarsjóðs villtra laxa, A Celebration of Salmon Rivers.
Bókin kemur út á Norðurlöndunum, á Bretlandseyjum og í Norður-Ameríku á næstu dögum.
Karl Bretaprins skrifar formála að bókinni, en
umsagnirnar skrifa rúmlega fimmtíu manns og
skrifar hver um sína uppáhaldsá. Orri Vigfússon,
stofnandi og stjórnarformaður verndarsjóðsins,
segist afar stoltur af bókinni, sem er unnin að
nánast öllu leyti í sjálfboðavinnu. Allur ágóði sem
hlýst af bókinni mun einnig renna beint í sjóðinn.
„Atlantshafslaxinn er alveg einstakur,“ segir Orri.

Fréttablaðið

60%

HÒSINU LYFT OFAN ¹ STËRAN FLATVAGN SEM KEYRÈI HÒSIÈ SÅÈAN Å LÎGREGLUFYLGD UPP +LAPPARSTÅGINN OG ÖAR SEM LEIÈ L¹ AÈ "ERGSTAÈASTR¾TI
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6%)¨) Yfir fimmtíu laxveiðiám í tólf löndum, þar á
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Meðal bestu
tónleikamynda
&«,+ „Það skipti engu máli úr
hvaða horni Evrópu maður hleraði
viðbrögð, þau voru alls staðar ótrúleg,“ segir Kári Sturluson
umboðsmaður, sem stóð fyrir
forsýningu á Heima, nýrri
tónleikamynd hljómsveitarinnar
Sigur Rósar, á Akureyri um
síðustu helgi. Þrjátíu erlendir
blaðamenn mættu á forsýninguna.
Að sögn Kára voru viðbrögð Pauls
Rees, ritstjóra hins útbreidda
breska tónlistartímarits Q, afar
jákvæð. „Hann sagði að myndin
væri sennilega ein af fimm bestu
tónleikamyndum sem hann hefði
séð á ævinni.“
Þykir þetta gefa góð fyrirheit
um viðtökur myndarinnar. Heima
verður heimsfrumsýnd hér á landi
27. september.
HDM SJ¹ SÅÈU 

3,93 Karlmaður um tvítugt
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Mikið slasaður
eftir útafakstur
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„Þegar hann nær ákveðinni stærð yfirgefur hann
sína heimaá, heldur til sjávar og er þar í eitt til
fimm ár. Að því loknu finnur hann sína heimaá
aftur.“
Orri, sem er mikill laxveiðimaður, kom verndarsjóðnum á fót árið 1989, þegar honum þótti útlitið
afar slæmt fyrir stofninn sökum ofveiði. Aðferðin
sem sjóðurinn notar þótti nýstárleg á sínum tíma,
en þar er sjómönnum og öðrum veiðimönnum greitt
sérstaklega fyrir að veiða laxinn ekki.
Að sögn Orra hefur þessi aðferð skilað því að
laxastofninn er nú aftur kominn í þokkalegt horf, og
lítur út fyrir að staðan batni á næstu árum.
SÖS

(<YÅgVg^ZcHb^cc

slasaðist alvarlega þegar bíll hans
fór út af veginum skammt frá
bænum Klukkufelli í Reykhólasveit í gærkvöld. Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti manninn á
staðinn og var hann fluttur á
slysadeild Landspítalans í
Fossvogi.
Maðurinn var einn í bílnum
þegar slysið varð. Tildrög þess
eru ókunn en vegurinn var
blautur. Tveir læknar, hjúkrunarfólk og björgunarsveitarmenn,
auk lögreglunnar í Búðardal,
hlúðu að manninum þar til þyrlan
kom á vettvang. Hinn slasaði
liggur á gjörgæsludeild en ekki
fengust nánari upplýsingar um
líðan hans í gærkvöldi.
LBB

5NGIR SJ¹LFST¾ÈISMENN

Vilja meta hvað
krónan kostar
34*«2.-, Skoða þarf fordómalaust hvort íslenska krónan sé að
einhverju leyti orðin viðskiptahindrun. Þetta segja ungir
sjálfstæðismenn, sem ályktuðu
um efnið á þingi sínu um síðustu
helgi. Þeir segja að krónan hamli
erlendri fjárfestingu í atvinnulífinu og öll fjármögnun Íslendinga
sé dýrari en ella vegna mikils
vaxtamunar við útlönd. Þá draga
ungir Sjálfstæðismenn áhrifamátt
peningamálastefnu Seðlabankans í
efa.
Stofnun innan Sjálfstæðisflokksins hefur ekki áður með jafn
eindregnum hætti hvatt til að
kostir og gallar sjálfstæðrar
íslenskrar myntar séu metnir.
BÖS  SJ¹ SÅÈU 
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„Sigrún, öskrar músin nú?“
b*A HÒN L¾TUR AÈ MINNSTA KOSTI Å SÁR
HEYRA OG ÁG VONA AÈ FLEIRI MÕS GERI
SLÅKT HIÈ SAMA SÅÈARm
3IGRÒN 'UÈMUNDSDËTTIR HEILBRIGÈISFULLTRÒI
VANN FYRIR SKÎMMU R¾ÈUKEPPNI Å STRALÅU
3IGRÒN SEGIR AÈ ÖEGAR HÒN SKR¹ÈI SIG FYRST
Å SAMTÎK SEM KENNA SJ¹LFSN¹M STYRKINGU
OG R¾ÈUMENNSKU HAFI HÒN VERIÈ LÅTT
M¾LSK OG EIGINLEGA EINS OG MÒS SEM
ENGINN HEYRÈI Å EÈA HLUSTAÈI ¹

3KOPMYNDATEIKNARI Å 3VÅÖJËÈ

Fær nú fulla
lögregluvernd
36¥¶*«¨ !0 Sænski skopmyndateiknarinn Lars Vilks, sem hefur
fengið morðhótanir frá al-Kaída
samtökunum, sagðist í gær vera
búinn að fá fulla lögregluvernd.
„Ég má ekki lengur
búa heima hjá mér.
Ég hef bara fengið
að ná í nokkra
hluti,“ sagði Vilks,
sem ávann sér reiði
öfgamúslima fyrir
að teikna skopmynd
af Múhameð
,!23 6),+3
spámanni.
Á laugardaginn lagði Abu Omar
al-Baghdadi, leiðtogi al-Kaída í
Írak, fé til höfuðs honum og
ritstjóra héraðsblaðsins Nerikes
Allehanda, þar sem skopmyndin
var fyrst birt.
GB

3TEF¹N %IRÅKSSON LÎGREGLUSTJËRI

Vill endurskoða
opnunartíma
,®''3,! Stefán Eiríksson,
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, vill láta endurskoða reglur um
opnunartíma skemmtistaða í
miðborginni. Í ávarpi á Miðborgarþingi í gær lagði
hann til að skemmtistöðum yrði lokað
klukkan tvö.
„Við erum að
kalla eftir því að
það sé mótuð skýr
stefna borgaryfirvalda um mannlíf í
34%&.
miðborginni; hversu
%)2¥+33/.
margir skemmtistaðir skuli vera þar, hversu lengi
þeir skuli vera opnir og hvernig
eigi að svala skemmtanaþörf
Íslendinga,“ segir hann.
Á þinginu sagði Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri einnig
að löggæslumyndavélum í
miðborginni verði fjölgað um átta
með það í huga að efla öryggi
borgara enn frekar.
SÖS
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6IÈSKIPTAR¹È ¥SLANDS LEGGUR TIL MARGVÅSLEGAR UMB¾TUR Å VIÈSKIPTAUMHVERFI

$ËMNEFND ¹ 6ESTFJÎRÈUM

Ráðherra styður flatan skatt

Útnefndu sjö
merk mannvirki

6)¨3+)04) Lagt er til að hér verði
komið á flötu skattkerfi sem í sér
feli lækkun skatta og afnám hliðarskatta í einni af 90 tillögum Viðskiptaráðs Íslands um umbætur í
viðskiptaumhverfi hér. Ráðið fagnaði í gær 90 ára afmæli sínu.
Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, fagnaði tillögum
ráðsins í pallborðsumræðum á
afmælishátíð Viðskiptaráðs í gær.
Hann segir að hér beri að stefna að
flötum skatti, enda væri slíkt fyrirkomulag það besta fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, kynnti tillögurnar níutíu sem miða eiga að auk-

2¨(%22!2 2¨! -, "JÎRGVIN '
3IGURÈSSON OG ¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARS
DËTTIR ¹ AFM¾LISH¹TÅÈ 6IÈSKIPTAR¹ÈS
¥SLANDS
&2¡44!",!¨)¨2«3!

inni samkeppnishæfni landsins.
Hann hvetur stjórnvöld til að móta
skýra framtíðarsýn sem miði að því
að styrkja allar stoðir íslensks hag-

kerfis. Tillögurnar eru fram settar í
níu efnisköflum þar sem fjallað er
um stefnu og langtímamarkmið,
stjórnsýslu, skattaumhverfi, fjármál hins opinbera, vinnumarkað og
lífeyrismál, viðskiptaumhverfi og
fjármálaþjónustu, mennta- og heilbrigðismál og atvinnumál.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra, Árni
M. Mathiesen fjármálaráðherra
og Björgvin G. Sigurðsson
viðskiptaráðherra veittu skýrslu
Viðskiptaráðs viðtöku fyrir hönd
ríkisstjórnarinnar og tóku þátt í
pallborðsumræðum þar sem efni
hennar og tillögur voru ræddar.
ËK¹

Skoða hvort krónan
sé viðskiptahindrun
Ungir sjálfstæðismenn segja mörg rök hníga að því að kostnaðarsamt sé fyrir
Íslendinga að halda úti eigin gjaldmiðli og vilja að kostir og gallar krónunnar
verði metnir. Þeir efast um áhrifamátt peningamálastefnu Seðlabankans.
34*«2.-, „Ungir sjálfstæðismenn

telja tímabært að taka til alvarlegrar skoðunar kosti og galla þess
fyrir íslenskt hagkerfi, almenning
og athafnalíf, að halda úti eigin
mynt.“
Svo segir í ályktun sem samþykkt var á þingi Sambands ungra
sjálfstæðismanna á Seyðisfirði um
helgina.
Þórlindur Kjartansson, nýr formaður SUS, segir gjaldmiðil vera
tæki til að auðvelda fólki að eiga
viðskipti sín á milli en ekki hluta af
menningu. Íslenska hagkerfið hafi
vaxið svo mikið að aðrir kraftar
séu farnir að verka á það en áður
og því hljóti að koma til endurskoðunar hvort eðlilegt sé að halda úti
eigin mynt. Hann segir SUS ætla
að móta eigin hugmyndir í málinu
og leggja til umræðunnar.
Í ályktuninni segir að nauðsynlegt sé að skoða fordómalaust hvort
íslenska krónan sé að einhverju
leyti orðin viðskiptahindrun enda
sýni reynslan að veruleg óvissa og
kostnaður fylgi því að eiga við-

6%34&)2¨)2 Sjö merkilegustu
mannvirki Vestfjarða voru
útnefnd á fundi dómnefndar um
helgina. Auglýst hafði verið eftir
tilnefningum frá almenningi í
sumar, og bárust tillögur um
tæplega sjötíu mannvirki.
Útnefnd voru Síldarverksmiðjan í Djúpavík, jarðgöngin á
Arnarnesi við Ísafjarðardjúp,
gamla sjúkrahúsið á Ísafirði,
garðurinn Skrúður við Núp í
Dýrafirði, vegurinn út í Svalvoga,
mannvirki Samúels Jónssonar í
Selárdal og þorpið Flatey á
Breiðafirði. Á næstunni verður
gefinn út bæklingur um mannvirkin handa ferðalöngum.
SÖS

(ELDUR Å OPINBERA HEIMSËKN

Geir Haarde til
Svartfjallalands
54!.2¥+)3-, Geir H. Haarde
forsætisráðherra hóf opinbera
heimsókn til Svartfjallalands í
gær. Í ferðinni, sem lýkur á
morgun, fundar
hann meðal annars
með Filip Vujanovic, forseta
landsins, Zeljko
Sturanovic forsætisráðherra, Milan
Rocen utanríkisráðherra og Ranko
Krivapovic, forseta
'%)2 (
þjóðþingsins.
(!!2$%
Ísland varð fyrsta
ríkið til að viðurkenna sjálfstæði Svartfjallalands
hinn 8. júní 2006, fimm dögum
eftir að þjóðin lýsti yfir eigin
sjálfstæði. Stofnað var til
stjórnmálasambands milli Íslands
og Svartfjallalands 26. september
sama ár.
SÖS

&ORELDRAR -ADELEINE -C#ANN
3%¨,!"!.+).. 6)¨ +!,+/&.36%' 5NGIR SJ¹LFST¾ÈISMENN DRAGA Å EFA ¹HRIFAM¹TT
PENINGAM¹LASTEFNU BANKANS OG VILJA SKOÈA FORDËMALAUST HVORT ¥SLENDINGAR EIGI AÈ
TAKA UPP NÕJAN GJALDMIÈIL
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

skipti í jafn sveiflukenndri mynt
og raunin sé. Erlend fjárfesting í
íslensku atvinnulífi sé minni en
ella og mikill vaxtamunur auki
kostnað fyrir fólk og fyrirtæki og
geri íslensku krónuna berskjald-

²2 ,9+45. 353
%F SÒ NIÈURSTAÈA F¾ST AÈ HAGSMUNUM ¥SLANDS SÁ BEST
BORGIÈ ¹N SJ¹LFST¾ÈRAR MYNTAR ER RÁTT AÈ KANNA HVORT
UNNT SÁ ¹ GRUNDVELLI SAMNINGSINS UM %VRËPSKA EFNA
HAGSSV¾ÈIÈ AÈ TRYGGJA AÈILD ¥SLANDS AÈ -YNTBANDA
LAGI %VRËPU ¹N AÈILDAR AÈ %VRËPUSAMBANDINU %F SLÅKT
SAMSTARF ER EKKI MÎGULEGT GETUR ¥SLAND ¹KVEÈIÈ AÈ
TAKA EINHLIÈA UPP AÈRA MYNT ,JËST ER AÈ EVRA ER EKKI
EINI VALKOSTURINN SEM KEMUR TIL GREINA
¶«2,).$52 +*!24!.33/.

&ORMAÈUR 353

aða gagnvart spákaupmennsku.
Þá er áhrifamáttur peningamálastefnu Seðlabankans dreginn í efa
enda geti stór hluti íslenskra fyrirtækja fjármagnað rekstur sinn í
annarri mynt en íslensku krónunni.
Þórlindur segir stofnanir Sjálfstæðisflokksins ekki áður hafa
stigið jafn stórt skref í átt að opinskrárri umræðu um krónuna og
býst við jákvæðum undirtektum í
þingliði flokksins. „Ég held að allir
geti verið sammála um það grundvallarsjónarmið að peningar séu til
að auðvelda mönnum að eiga viðskipti og ef í ljós kemur að íslenska
krónan er orðin hindrun og að fyrirtæki geti ekki stækkað get ég
ekki ímyndað mér annað en að
fyrir þessu sé hljómgrunnur.“
BJORN FRETTABLADIDIS

Ekki aftur til
Portúgals
0/24²'!, Portúgalskur dómari

hefur synjað beiðni lögreglunnar
um að kalla Gerry og Kate
McCann til Portúgals í frekari
yfirheyrslu. Dómarinn ætlar í
staðinn að senda bresku lögreglunni lista með spurningum og
biðja hana um að yfirheyra
hjónin.
Portúgalska lögreglan kannar
nú sjúkrasögu Madeleine og
einnig sjúkrasögu móður hennar,
Kate McCann.
Móðurina er verið að skoða
vegna fregna um þunglyndi.
Sjúkrasagu Madeleine er skoðuð
vegna gruns um ofnæmi fyrir
svefnlyfjum.
Madeleine McCann hvarf af
hótelherbergi fjölskyldu sinnar í
Algarve í Portúgal 3. maí
síðastliðinn.
LBB

.ÕR UMHVERFISV¾NN ELDSNEYTISKOSTUR INNLEIDDUR HÁRLENDIS MEÈ VIÈHÎFN Å G¾R

&YRSTA ETANËLIÈ ¹ BÅL ¹ ¥SLANDI
5-(6%2&)3-, Forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, brá sér
í gær í hlutverk „bensíntitts“ –
eða öllu heldur „etanóltitts“ – með
því að dæla sjálfur fyrstu
tankfyllinni af lífetanóli á bíl á
Íslandi.
Í ávarpi við þetta tækifæri á
eldsneytisstöð Olís við Suðurlandsbraut sagði forsetinn að með
vígslu fyrstu etanóldælunnar á
Íslandi væri stigið mikilvægt
skref í átt að því að Íslendingar
öxluðu frekari ábyrgð á því að
draga úr mengun frá bílaflotanum og að gera íslenskt hagkerfi
minna háð olíuinnflutningi.
Skoraði forsetinn á þjóðina að
taka þátt í þjóðarátaki til að
„kveðja olíuna og bensínið“.
Það eru Olís og Brimborg sem
standa að innleiðingu lífetanóltækninnar hérlendis.
AA

&!.') &ORSETI ¥SLANDS D¾LDI FYRSTA LÅFETANËLINU HÁRLENDIS Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨'6!
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9.958

3.000.000

29.875

5.000.000

53.333

10.000.000

106.667

15.000.000

160.000

20.000.000

215.833

* Samkvæmt vaxtatöﬂu Netbankans 12. sept. 2007



Viðskiptavinir fá greidda vexti mánaðarlega í stað árlega. Ef vextirnir
liggja óhreyfðir inni á reikningnum safna þeir vaxtavöxtum.
• Háir vextir, greiddir út mánaðarlega
• Stighækkandi vextir eftir innistæðu
• Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti
Vaxtaauki er kjörinn fyrir fólk sem á sparifé og vill nota vextina til að
standa straum af mánaðarlegum útgjöldum.
Reikningurinn er óverðtryggður og er innistæðan laus til útborgunar
hvenær sem er.
Farðu inn á www.nb.is og stofnaðu reikning strax í dag.

www.nb.is • Sími 550 1800
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&ORMAÈUR 6IÈSKIPTAR¹ÈS ¥SLANDS ¹ NÅUTÅU ¹RA AFM¾LISH¹TÅÈ R¹ÈSINS

-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

Gjaldmiðillinn er stærsta málið

Staðfesti nýja
aðalnámskrá

ekki þar með sagt að tónninn hafi
verið sleginn í störfum hennar. „Ég
tel að næstu níutíu dagar, upphaf
þings og þau störf sem fram undan
eru tengd því, muni gefa til kynna
hvers megi vænta,“ segir formaður
viðskiptaráðs.
Viðskiptaráð gaf út í tilefni af
afmælinu lista með níutíu tillögum
sem miða að því að bæta samkeppnishæfni
landsins,
viðskiptaumhverfi og framtíðarhorfur.
Erlendur segist vonast til að listinn
verði frjósamur jarðvegur nýrrar
ríkisstjórnar sem með styrkum
meirihluta hafi möguleika á að
hrinda mikilvægum málum í
framkvæmd.
ËK¹

6)¨3+)04) Stærsta einstaka ákvörð-

un sem stjórnvöld standa frammi
fyrir varðar framtíð krónunnar, að
því er fram kom í máli Erlends
Hjaltasonar, formanns Viðskiptaráðs, í níutíu ára afmæli samtakanna í Salnum í Kópavogi í gær.
„Á undanförnum misserum hefur
peningahagstjórn ekki skilað þeim
árangri sem henni er ætlað,“ segir
Erlendur. Hann kveður ástæður
þessa margþættar, en afleiðinguna
sveiflukenndan gjaldmiðil og háa
stýrivexti. „Til að skapa fyrirtækjum stöðugt og hagfellt
umhverfi er mikilvægt að gera hér
bragarbót. Viðskiptaráð telur mikilvægt að halda uppi faglegri og

%2,%.$52 (*!,4!3/. &ORMAÈUR
6IÈSKIPTAR¹ÈS SEGIR MEGINTILGANG R¹ÈSINS
VERA LÅKT OG ¹VALLT AÈ G¾TA HAGSMUNA
VIÈSKIPTALÅFSINS
&2¡44!",!¨)¨2«3!

virkri umræðu um stöðu krónunnar
og mun ekki skorast undan ábyrgð
sem leiðandi aðili í þeirri umræðu.“
Þótt ríkisstjórnin hafi lokið sínum
fyrstu níutíu dögum við völd sé

&YRSTA OPINBERA HEIMSËKNIN

Snýr aftur til vinnu
á áttræðisaldrinum

Ólafur Ragnar
fer til Rúmeníu
54!.2¥+)3-, Ólafur Ragnar

Grímsson, forseti Íslands, heldur
í opinbera heimsókn til Rúmeníu
í dag, fyrstur
íslenskra forseta.
Með í för verða
Björgvin G.
Sigurðsson
viðskiptaráðherra
og fjölmenn
viðskiptasendinefnd skipuð
fulltrúum 25
«,!&52 2!'.
fyrirtækja, og
!2 '2¥-33/.
fleirum. Þetta
kemur fram í
fréttatilkynningu frá skrifstofu
forseta Íslands.
Í ferðinni fundar forsetinn
meðal annars með Traian
Basescu, forseta Rúmeníu, og
Calin Popescu, forsætisráðherra
landsins. Hann opnar einnig
viðskiptaráðstefnu þar sem
fjallað verður um viðskipti
Íslands og Rúmeníu.
SÖS

Fanney Sigurjónsdóttir er 73 ára og nýkomin aftur út á vinnumarkaðinn eftir
meira en áratugs hlé og segist nú hlakka til að vakna á hverjum morgni. Ekki
spillir fyrir að eftir lagabreytingu fær Fanney lífeyri sinn áfram óskertan.
#/34!3 +!2!-!.,)3 "ROSTI BREITT ÖEGAR

HANN GEKK ¹ FUND FORSETA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

+OSNINGAÒRSLIT Å 'RIKKLANDI

Stjórnin sigraði
naumlega
'2)++,!.$ !0 Litlu munaði að

hægristjórnin í Grikklandi missti
meirihluta sinn í þingkosningum
á sunnudag.
Stjórnarflokkurinn Nýtt
lýðræði hlaut 41,8 prósent
atkvæða og er nú með 152
þingmenn af 300, en stjórnarandstöðuflokkur sósíalista, PASOK,
hlaut 38,1 prósent atkvæða og 102
þingmenn.
Costas Karamanlis forsætisráðherra á erfitt verk fyrir höndum
með þetta nauman meirihluta ætli
hann að koma á umbótum í
efnahagsmálum og menntamálum, eins og stjórnin hefur lofað
en mætt hefur harðri mótspyrnu í
Grikklandi, meðal annars frá
verkalýðsfélögum.
GB

35¨52,!.$
-¾ÈUR VILJA MINNINGARTÎFLU
3ENDIR¹È ¶ÕSKALANDS HEFUR FYRIR HÎND
M¾ÈRA ÖÕSKU GÎNGUMANNANNA SEM
SAKNAÈ HEFUR VERIÈ VIÈ 3VÅNAFELLSJÎKUL
FR¹ ÖVÅ Å LOK JÒLI ËSKAÈ EFTIR AÈ Ö¾R F¹I
LEYFI TIL AÈ SETJA UPP MINNINGARTÎFLU
VIÈ JÎKULINN (REPPSNEFND 2ANG¹R
ÖINGS YTRA SEGIR AÈ FYRST ÖURFI AÈ N¹ST
SAMKOMULAG VIÈ LANDEIGENDUR

&«,+ „Þrettándi ágúst er gæfudagur í mínu lífi,“ segir Fanney Sigurjónsdóttir, sem þann dag fór 73
ára gömul aftur út á vinnumarkaðinn eftir meira en áratugs hlé.
Fanney er einn margra nýrra
starfsmanna sem svöruðu auglýsingu Nóatúnsverslananna sem
óskuðu eftir fólki með lífsreynslu.
Fyrir rúmum áratug þurfti Fanney að hætta að vinna vegna
slitgigtar. Hún hafði um árabil
rekið eigin snyrtistofu og sinnti
síðar eldri borgurum í Skjóli.
„Ég var komin með krepptar
hendur og gafst bara upp en með
tímanum og æfingum lagaðist ég,“
segir Fanney, sem síðan í ágúst
hefur unnið í Nóatúni í Hamraborg í Kópavogi. Þar raðar hún
aðallega snyrtivörum í hillur og er
þrjá daga í viku frá klukkan níu til
tvö. Og stundum lengur því henni
finnst svo gaman.

Það er hreinlega eins og
ég hafi verið skorin upp
og eitthvað tekið út úr mér.
&!..%9 3)'52*«.3$«44)2

„Á dauða mínum átti ég von
frekar en að ég færi aftur að vinna
73 ára gömul. Fólkið hér er yndislegt og ég hlakka til að vakna á
hverjum morgni. Það er hreinlega
eins og ég hafi verið skorin upp og
eitthvað tekið úr mér. Ég get varla
lýst því hvað ég er ánægð,“ segir
Fanney til að lýsa þeirri gjörbreytingu sem orðið hefur á líðan
hennar.
Eftir nýlega lagabreytingu

-%..45. Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefur staðfest nýja
aðalnámskrá framhaldsskóla. Í
námskrána hefur verið bætt
starfsnámi þjónustu í skrifstofuog verslunargreinum.
Þrjár nýjar námsbrautir verða
til þegar námskráin tekur gildi;
grunnnám, skrifstofubraut og
verslunarbraut, undir nafni
þjónustugreina. Samkvæmt
tilkynningu á vef menntamálaráðuneytisins tekur námskráin
gildi í skólum frá og með
skólaárinu 2007 til 2008 eftir því
sem við verður komið, og að fullu
innan þriggja ára.
SÖS

4AFIR ¹ HJÒKRUNARHEIMILI

&!..%9 3)'52*«.3$«44)2  DAUÈA MÅNUM ¹TTI ÁG FREKAR VON EN AÈ ÁG F¾RI AFTUR
ÒT ¹ VINNUMARKAÈINN  ¹RA GÎMUL m SEGIR &ANNEY 3IGURJËNSDËTTIR NÕR STARFSMAÈUR Å
.ËATÒNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

lögð á sveigjanlegan vinnutíma.
Viðbrögðin hafi verið góð. Meðal
þeirra sem hafi sótt um hafi nokkri
verið á áttræðisaldri.
„Við fengum fyrirspurnir frá
fólki frá hálffimmtugu og yfir sjötugt. Sumir voru óöruggir og
spurðu hvort þeir væru ekki allt
of gamlir en okkar útgangspunktur var að sníða þetta alveg að því
sem fólkið sjálft hafði í huga. Þetta
er fólk sem hefur ákveðinn þroska
og það fylgir því ákveðið traust að
leita til eldri starfsmanns. Og viðskiptavinirnir virðast kunna vel
að meta það,“ segir Guðríður H.
Baldursdóttir.
GAR FRETTABLADIDIS

getur fólk sem er eldra en sjötíu
ára nú unnið launavinnu án þess
að lífeyrir þess skerðist á móti.
Fanney telur að breytingin ætti að
eiga við fleiri lífeyrisþega svo
þeir gætu notið þess sama og hún.
Hvað sjálfa sig varðar játar Fanney að hún sé komin í framtíðarstarf:
„Ég verð hérna eins lengi og þeir
vilja hafa mig. Og ég reikna með
að þeir vilji hafa mig á meðan ég
geri enga vitleysu.“
Guðríður
H.
Baldursdóttir,
starfsmannastjóri hjá Kaupási,
móðurfélagi Nóatúns, segir að
þegar auglýst hafi verið eftir fólki
með lífsreynslu hafi áhersla verið

Bæjarstjóri
krefst skýringa
(%),"2)'¨)3-, Jónmundur
Guðmarsson, bæjarstjóri
Seltjarnarness, hefur ritað
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra bréf með kröfu um
skýringar á töfum og afstöðu
ráðherra til samkomulags og
framvindu framkvæmda vegna
tafa á byggingu hjúkrunarheimilis á Lýsislóð.
Samkomulagið hljóðaði upp á
að Seltjarnarnesbær legði til
lóðina og greiði einnig tíu
prósent af heildarkostnaði
framkvæmdanna en ráðuneytið
greiðir sjötíu prósent og Reykjavíkurborg greiðir tuttugu
prósent. Framkvæmdirnar áttu
að hefjast á næsta ári.
LBB
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30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is
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DEBET MEÐ KREDIT

Einstök kjör
DMK þjónusta SPRON miðar að því að mæta þörfum ungs fólks
og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari og þægilegri.*

• DMK DEBETKORT – ekkert árgjald
• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – LÍN-sérkjör fyrstu tvö árin
• DMK TILTEKTARLÁN – á einstökum kjörum
• DMK LÉTTLÁN – léttari greiðslubyrði
• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin að þörfum hvers og eins
• DMK 50% AFSLÁTTUR – af kreditkortum
• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – sérkjör á brunatryggingu fyrstu íbúðar
• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – ýmis sérkjör

Skoðaðu framtíðina með DMK
og sæktu um á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

•

Gríptu tækif
ærið
fyrir 15. októ
ber

Boðsmiðar fyri

r 2 í Borgarleik
húsið
10.000 kr. gja
fa
Argentínu eftir bréf á veitingahúsið
3 mánaða virk
viðskipti
• Frítt e 2 ko
rt fyrsta árið

•
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+EMUR Å STAÈ BYGGINGAR

Mukasey í stað Gonzales

Kjarnorkuver
klætt stálkápu

"!.$!2¥+). !0 Michael B.

²+2!¥.! Geislavirkt svæði við

Mukasey, fyrrverandi dómari í
New York, verður næsti dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, ef
George W. Bush Bandaríkjaforseti
fær vilja sínum framgengt á
Bandaríkjaþingi.
„Mukasey dómari sér skýrt þá
hættu sem steðjar að þjóðinni,“
sagði Bush við athöfn í Hvíta
húsinu í gær, þar sem hann skýrði
frá ákvörðun sinni. „Hann veit
hvað þarf til að ná árangri í þessu
stríði og hann kann að gera það
þannig að það brjóti ekki í bága við
lög okkar og stjórnarskrá.“
Mukasey hefur undanfarið verið
dómsmálaráðgjafi Rudys Giuliani,

Bera Kate og Gerry McCann
ábyrgð á hvarfi dóttur sinnar,
Madeleine McCann?
*¹
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Finnst þér starfsemin sem fer
fram í Kolaportinu mikilvæg?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

-5+!3%9 /' "53( "ANDARÅKJAFORSETI
SKÕRÈI FR¹ VALI SÅNU ¹ DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
VIÈ ATHÎFN Å (VÅTA HÒSINU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

fyrrverandi borgarstjóra í New
York og núverandi keppanda í

frambjóðendavali Repúblikanaflokksins fyrir forsetakosningarnar haustið 2008.
Um átján ára skeið var Mukasey
dómari við alríkisdómstól í New
York og kom það meðal annars í
hans hlut að dæma Omar Abdel
Rahman og El Sayyid Nosair í
ævilangt fangelsi fyrir sprengjuárás á Tvíburaturnana í New York
árið 1993.
Mukasey tekur við af Alberto
Gonzales, sem sagði af sér vegna
harðrar gagnrýni sem hann hafði
sætt fyrir embættisfærslur sínar.
Bandaríkjaþing þarf þó að veita
samþykki sitt áður en Mukasey
getur tekið við starfinu.
GB

kjarnorkuverið í Chernobyl
verður hulið stálkápu sem kemur
í stað steypubyggingarinnar sem
byggð var eftir kjarnorkuslysið
1986, samkvæmt fréttavef BBC.
Að fimm árum liðnum, þegar
kápan verður komin upp, geta
yfirvöld byrjað að taka kjarnaofninn í sundur. Áætlaður
kostnaður er um fjörutíu
milljarðar íslenskra króna.
Forseti Úkraínu, Viktor Jústsjenkó, fagnar áformunum. Hann
segir nú fyrst hægt að horfast í
augu við alþjóðasamfélagið og
segja að fundist hafi lausn á
vandanum.
SÖS

Leggur einn milljarð til
Háskólans í Reykjavík
Róbert Wessmann, forstjóri Actavis, leggur einn milljarð króna sem hlutafé og framlag
í nýstofnaðan Þróunarsjóð Háskólans í Reykjavík. Stærsti styrkur sem einstaklingur
hefur varið í eitt verkefni segir Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík.

N†TT

PÍTUBAKKI 2.390 kr.
Tikka masala kjúklingur,
jöklasalatog pítubrau›.
Reykt skinka, eggjasalat,
jöklasalat og pítubrau›.

N†TT

2.480 kr.

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

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*
Nánari uppl‡singar á somi.is

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.
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Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

6)¨3+)04) „Ég held að ekki sé hallað á neinn þegar ég segi að þetta
sé stærsti styrkur sem einstaklingur hefur varið í eitt verkefni,
og svo sannarlega á sviði menntamála,“ segir Svafa Grönfeldt,
rektor Háskólans í Reykjavík
(HR).
Svafa kynnti í gær, á níutíu ára
afmælisdegi
Viðskiptaráðs
Íslands, nýjar leiðir í fjármögnun
skólans til að tryggja honum sess
meðal framsæknustu háskóla
Evrópu. Þær miða að því að bjóða
einstaklingum og fyrirtækjum að
koma með beinum hætti að uppbyggingu skólans. Svafa greindi
frá því í ávarpi á afmælisfundinum að Róbert Wessmann, forstjóri
Actavis, muni leggja fram 1.000
milljónir króna sem hlutafé og
framlag í Þróunarsjóð HR.
„Hann leggur meira en áttatíu
prósent af þessari upphæð í
Þróunarsjóðinn sem mun leiða til
þess að við byggjum upp innviði
skólans. Hann er því ekki að
styrkja
byggingar
heldur
þekkingarþáttinn.“
Svafa segist vona að Róbert sé
sá fyrsti til að slá tóninn og bindur
miklar vonir við að fleiri aðilar
viðskiptalífsins, hvort sem það
eru einstaklingar eða fyrirtæki,
sjái sér hag í því að koma með
þeim í það verkefni að gera HR að
leiðandi alþjóðlegum háskóla og
brautryðjandi afli í rannsóknarstarfi og nýsköpun í kennslu og
útrás Íslendinga á sviði menntunar. „HR er í rauninni skóli atvinnulífsins. Aðildarfélagar í ýmsum
samtökum atvinnulífsins hafa
verið okkur mjög hliðhollir í
gegnum tíðina. Þetta er bara enn
ein leið sem við erum að fara til að

36!&! '2®.&%,$4

3VAFA SAGÈI Å ¹VARPI
SÅNU ¹ AFM¾LISFUNDI
6IÈSKIPTAR¹ÈS AÈ
SAMKV¾MT ÒTTEKT
RÅKISENDURSKOÈUNAR
B¾RI (2 HÎFUÈ OG
HERÈAR YFIR AÈRA SKËLA
Å KENNSLUH¹TTUM OG
G¾ÈUM KENNSLU

(,54!&*2!5+.).' /' ¶2«5.!2
3*«¨52 (3+«,!.3 ¥ 2%9+*!6¥+
N 'EFIÈ HEFUR VERIÈ ÒT NÕTT HLUTAFÁ
SEM NEMUR  MILLJËNUM KRËNA
N %FTIR HLUTAFJ¹RAUKNINGUNA VERÈA
AÈSTANDENDUR (2 ÖEIR SÎMU
N 3J¹LFSEIGNARSTOFNUN 6IÈSKIPTAR¹ÈS
UM VIÈSKIPTAMENNTUN 36¥6
MUN EIGA  PRËSENT
N 3AMTÎK IÈNAÈARINS OG 3AMTÎK
ATVINNULÅFSINS ER MEÈ SAMTALS
FIMM PRËSENT

fá þá til stuðnings við okkur og
þeir fá auðvitað að njóta
ávinningsins.“
Svafa sagðist í ávarpi sínu vonast til að sem flestir slægjust í
hópinn og að sem flest íslensk
fyrirtæki sæju kostina í því að
auka samkeppnishæfni sinna

N !UK ÖEIRRA MUNU NÕIR HLUTHAFAR
FARA MEÈ  PRËSENT HLUTAFJ¹R
N ¶RËUNARSJËÈUR (2 HEFUR VERIÈ
STOFNAÈUR MEÈ VIÈBËTARFJ¹RFRAM
LAGI FR¹ NÕJUM HLUTHÎFUM 2ËBERT
7ESSMANN FORSTJËRI HEFUR ÖEGAR
¹KVEÈIÈ AÈ LEGGJA FRAM 
MILLJËNIR KRËNA SEM HLUTAFÁ OG
FRAMLAG Å ¶RËUNARSJËÈ (2
(EIMILD (EIMASÅÈA (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK

starfsmanna með því að hafa hér
skóla sem fólk geti stundað nám í
samhliða starfi. „Þessu nýja
fjármagni verður ekki varið í
steinsteypu heldur þekkingu,
rannsóknir og uppbyggingu á
kennsluliði skólans.“
LARAB FRETTABLADIDIS

&RUMLYFJAFRAMLEIÈENDUR ERU ËS¹TTIR VIÈ UMFJÎLLUN STJËRNM¹LAMANNA UM LYFJAVERÈ

RV6209

6INS¾LT AÈ GAGNRÕNA LYFJAVERÈ
OG SLEPPA ÖVÅ SEM M¹LI SKIPTIR
(%),"2)'¨)3-, „Þeir sem fara með
völdin í þessum málaflokki gagnrýna
lyfjaverð af því að það er vinsælt og
sleppa um leið við að tala um það sem
máli skiptir eins og vöxt útgjalda í
heilbrigðiskerfinu almennt,“ segir
Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri Frumtaka, samtaka framleiðenda
frumlyfja.
Samtökin segja margt í opinberri
umræðu um lyfjaverð ekki standast
skoðun og að órökstuddar fullyrðingar
séu settar fram.
Jakob Falur segir að til dæmis hafi
hlutfall lyfja af opinberum heilbrigðisútgjöldum lækkað undanfarin ár; úr
*!+/" &!,52
rúmum níu prósentum árið 2000 í
rúmlega sjö og hálft prósent árið 2005. '!2¨!233/.

Þá nemi lyf og lækningavörur í dag 1,2
prósentum af útgjöldum heimilanna og
hafi lækkað síðustu ár en húsnæði,
hiti, rafmagn, póstur og sími hafi
hækkað.
Jakob segir lyfjaverð á Íslandi
sambærilegt og á hinum Norðurlöndunum og telur að sameiginlegur
lyfjamarkaður, líkt og heilbrigðisráðherra vill taka upp, leiði ekki til
verðlækkunar. „Ég held að verðið muni
ekki lækka af því að það er nú þegar
það sama og á hinum Norðurlöndunum. Og á meðan Landspítalinn getur
ekki greitt birgjum sínum fyrir lyf,
ætti hann að eiga auðveldara með að
greiða birgjum í öðrum löndum?“
BÖS

BARÁTTAN UM

BESTA FÓLKIÐ
ALÞJÓÐLEG RÁÐSTEFNA Á NORDICA
25. SEPTEMBER 2007
Samkeppnin um hæfasta starfsfólkið harðnar hröðum skrefum. Tæknibyltingar, hækkandi
menntunarstig, minnkandi tryggð, kröfur um sveigjanleika og nýr alþjóðlegur vinnumarkaður eru
aðeins forsmekkur þeirra breytinga sem eru að verða á íslensku atvinnulífi. Er þitt fyrirtæki viðbúið
þessari þróun?
Á ráðstefnunni gefst einstakt tækifæri til að skyggnast inn í framtíðina með tveimur af fremstu
sérfræðingum heims á sviði stjórnendaþjálfunar og rannsókna á vinnumarkaði.

DAGSKRÁ
12:30
13:00
13:10
13:40
14:50
15:20
16:30
17:00

Móttaka
Setning ráðstefnunnar
Mannauður og áskoranir 21. aldarinnar
- Dr. Svafa Grönfeldt og Atli Atlason
Adjusting to the World of Work for Creating
a Competitive Advantage - Dr. Dominique Turcq
Kaffihlé
The Future of Leadership - Sir John Whitmore
Umræður
Ráðstefnulok
Ráðstefnustjórn: Dr. Margrét Jónsdóttir

Dr. Svafa Grönfeldt og Atli Atlason
„Mannauður og áskoranir 21. aldarinnar“
Dr. Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík og Atli Atlason, framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs Landsbankans opna ráðstefnuna og deila sinni sýn á helstu
áskoranir sem blasa við íslensku atvinnulífi á 21. öldinni.

Dr. Dominique Turcq
„Adjusting to the World of Work for Creating a Competitive Advantage“
Dr. Dominique Turcq er meðal fremstu sérfræðinga heims í málefnum alþjóðlegs
vinnumarkaðar. Hann hefur einstaka yfirsýn yfir strauma og stefnur í atvinnumálum
á heimsvísu og innsýn í fjölbreytilegar þarfir fyrirtækja, enda hefur hann helgað sig
rannsóknum, stefnumótun og viðskiptaþróun á þessu sviði um árabil.

Sir John Whitmore
„The Future of Leadership“
Sir John Whitmore er frumkvöðull á sviði stjórnendaþjálfunar. Hann vakti fyrst athygli
sem Evrópumeistari í kappakstri en skaust upp á stjörnuhimininn með bók sinni
Coaching for Performance, sem hefur verið þýdd á yfir tuttugu tungumál. Sir John
Whitmore var nýlega útnefndur sem sá fremsti á sviði stjórnendaþjálfunar í Bretlandi
af blaðinu The Independent.

Verð: 18.000 kr.
Skráning á www.hr.is eða skraning@ru.is

HVER ER ÞINNAR GÆFU SMIÐUR?

6%)345 36!2)¨



 SEPTEMBER  ¶2)¨*5$!'52

"¹T STEYTTI ¹ SKERI MILLI 6ATNSFJARÈAR OG -JËAFJARÈAR ¹ SUNNUDAGSKVÎLD

&JÎRUTÅU MILLJARÈAR KRËNA Å SEKT

Dreginn til hafnar í kafi

Microsoft tapar
áfrýjunarmáli

6%34&)2¨)2 „Þeir voru komnir um

 Hvaða bandaríski embættismaður sagði nýlega að Íraksstríðið snerist um olíu?
 Hvað heitir leikkonan sem
stofnaði Útvarpsstöðina Ólínu á
dögunum?
 Hvað heitir spjallþáttastjórnandinn sem kveður Skjá einn í
byrjun október?
36®2). %25  3¥¨5 

borð í björgunarbátinn þegar ég
kom að. Bátur þeirra sat á skeri
en það mátti ekki tæpara standa
því hann valt út af skerinu
nokkrum mínútum síðar og
maraði í kafi svo aðeins stýrishúsið
stóð upp úr sjónum,“ segir Guðbrandur Baldursson, hótelstjóri á
Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, og
segist hann hafa verið kallaður til
af því hótelið hefur yfir hraðbát
að ráða.
Guðbrandur segir að um 20 til
25 mínútur hafi liðið frá því að
neyðarkall mannanna barst og þar
til hann kom og bjargaði þeim úr

"452).. 4%+).. ¥ 4/' ¶EGAR FYRSTA B¹T
BAR AÈ SAT B¹TURINN ¹ SKERI EN VALT FRAM
AF ÖVÅ NOKKRUM MÅNÒTUM SÅÈAR

björgunarbátnum. Það tók næsta
bát, rækjubátinn Val, um 45 mín-

%62«0! !0 Microsoft tapaði í gær
áfrýjunarmáli fyrir Evrópudómstólnum og þarf að greiða rúma
fjörutíu milljarða íslenskra króna í
sekt. Dómstóllinn staðfesti
úrskurð framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins frá árinu 2004
um að fyrirtækið hefði misnotað
markaðsráðandi stöðu sína.
Auk sektarinnar þarf Microsoft
að bjóða upp á útgáfu af Windowsstýrikerfinu án þess að Media
Player hljóð- og myndspilarinn sé
innifalinn. Með því að láta
spilarann fylgja með stýrikerfinu
hafi fyrirtækið útilokað samkeppnisforrit, segir meðal annars í
úrskurðinum.
SÖS

útur að komast á vettvang. Björgunarbáturinn var hífður um borð í
Val áður en farið var með mennina að landi á Nauteyri, þaðan sem
þeir komu. Að sögn Guðbrands
tjáðu mennirnir honum að þeir
hefðu verið í sportveiði um daginn og verið á leið í land þegar
óhappið varð.
Báturinn steytti á skeri milli
Vatnsfjarðar og Mjóafjarðar og
kom þá leki að honum.
Báturinn var dreginn á kafi til
Ísafjarðar og í gærmorgun var
báturinn sokkinn við bryggju, en
var hífður í land eftir hádegi að
sögn lögreglu.
EB

%LDUR Å TRÁSMIÈJU
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Kviknaði í sagi
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$REGIÈ ÒR LEIT AÈ &OSSETT
$REGIÈ VERÈUR VERULEGA ÒR LEIT AÈ AUÈ
MANNINUM OG ¾VINTÕRAMANNINUM
3TEVE &OSSETT %KKERT HEFUR SPURST TIL
HANS SÅÈAN  SEPTEMBER ÖEGAR HANN
FLAUG EINS HREYFILS FLUGVÁL SINNI FR¹
FLUGVELLINUM Å .EVADA

Lifandi miðborg
Miðbær Reykjavíkur hefur frá upphafi verið í stöðugri þróun og mótun. Um þessar mundir eru hafnar miklar
framkvæmdir í eldri hverfum borgarinnar og áform eru víða uppi um endurgerð og uppbyggingu húsa og
svæða. Segja má að borgin standi á tímamótum sem sést á kraftmikilli opinberri umræðu um leiðir til að efla
miðborg Reykjavíkur. Samson Properties er fasteignaþróunarfélag sem vill taka virkan þátt í að efla og treysta
miðborgina. Félagið býður til morgunverðarfundar þar sem ræddar verða áherslur og leiðir við endurnýjun
og uppbyggingu miðborga. Jafnframt verða kynntar hugmyndir að nýjum miðborgarkjarna í Reykjavík þar
sem horft er til framtíðar og virðing borin fyrir sögulegri sérstöðu miðborgarinnar.

Fundarstjóri er Sveinn Björnsson, framkvæmdastjóri Samson Properties

Fundurinn er opinn öllum, enginn aðgangseyrir
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(OLLT  'OTT EHF
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
BÅLSTJËRA OG LAGERMANN

um hálftíu í gærmorgun þegar
kviknaði í sogkerfi á trésmíðaverkstæði við Hvaleyrarbraut í
Hafnarfirði. Sogkerfinu er ætlað að
soga til sín sag og kviknar einstaka
sinnum í því þegar neistar fjúka
frá öðrum vinnuvélum. Nægt
súrefni er við þessar aðstæður og
sag er mjög eldfimt.
Töluverð vinna var við að
slökkva glóð í gámi sem sagið var í.
Eignatjón var ekki verulegt.
EB
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Samson býður
Listaháskóla
Frakkastígsreit
Félag Björgólfsfeðga á í viðræðum við Listaháskólann
um framtíðarhúsnæði hans. „Alltaf verið stefna skólans að vera í miðbænum,“ segir rektor Listaháskólans.
3+)05,!'3-, Samson Properties
hefur átt í viðræðum við Listaháskóla Íslands (LHÍ) um hugsanleg kaup á svokölluðum Frakkastígsreit, sem afmarkast af
Laugavegi og Hverfisgötu, Frakkastíg og langleiðina vestur á Vitastíg.
Samson er fasteignaþróunarfélag í eigu Björgólfs Guðmundssonar, formanns bankaráðs Landsbanka, og sonar hans, Björgólfs
Thors, eiganda Actavis. Félagið á
húsnæði kvikmyndahússins Regnbogans við Hverfisgötu og Vegas,
nektardansstaðar við Frakkastíg,
ásamt flestum lóðum þar á milli.
Hjálmar H. Ragnarsson, rektor
LHÍ, neitar þessu
ekki, en segir
erfitt að upplýsa
um þessar hugmyndir, sem séu
skammt á veg
komnar.
Allar
slíkar
framkvæmdir yrðu í
nánu samráði við
stjórnvöld
og
(*,-!2 (
Reykjavíkur2!'.!233/.
borg.
„Það
hefur
alltaf verið stefna Listaháskólans,
frá því hann var stofnaður, að vera
í miðbænum. Skólinn hefur fengið
lóð frá Reykjavíkurborg í Vatnsmýrinni og við getum annað hvort
byggt þar eða notað hana til að
útvega okkur aðra lóð,“ segir
Hjálmar og minnir á að enn sé
óvissa um framtíð Reykjavíkurflugvallar og þar af leiðandi um
aðstöðu fyrir skólahald í Vatnsmýri.
LHÍ þarfnast húsnæðis sem er
milli 13.000 og 14.000 fermetrar að
stærð. Spurður um húsin sem fyrir
eru á svæðinu, segir Hjálmar of

(²3.¨) ,)34!(3+«,!.3 3KIPHOLT

 3ÎLVHËLSGATA  OG 33 HÒSIÈ Å
,AUGARNESI

En það er alveg ljóst að
menn gera ekkert nema
með virðingu fyrir sögunni og
viðhorfum borgarbúa.
3'%)2 &2)¨'%)233/.
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snemmt að ræða útfærslu byggingarinnar.
„Við höfum gengið út frá því að
byggja nýtt hús yfir skólann, en
ekki endurgera gömul. Skólinn
hefur hins vegar ekki áhuga á því
að ryðja verðmætri borg og byggð
í burtu, þannig að ef mikil
verðmæti felast í þessum húsum
höfum við ekki áhuga á því,“ segir
Hjálmar.
Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður
Samson Properties, staðfestir
þetta og segir viðræðurnar lið í
viðleitni félagsins til að finna
heildstæðar lausnir sem styrki og
efli miðbæinn.
Of snemmt sé að ræða málið af
nákvæmni eða segja nokkuð um
framtíð einstakra húsa.
Á reitnum sé möguleiki á
talsvert stórri byggingu. „En það
er alveg ljóst að menn gera ekkert
nema með virðingu fyrir sögunni
og viðhorfum borgarbúa,“ segir
KLEMENS FRETTABLADIDIS
hann.
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&ANGI ¹ ,ITLA (RAUNI

Lúkas ekki í stjórnlausan feril

Sýknaður af
steraákæru

,®'2%',5-, Jón H.B. Snorrason,
aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir enga hættu
á því að Lúkasarmálið þvælist um
í kerfinu.
„Lögreglustjórar geta útkljáð
það sín á milli, hvar er heppilegast
að mál séu rannsökuð. Þetta mál
fer því alls ekki í einhvern stjórnlausan sendingaferil á milli embætta. Væntanlega hefur hann
[Sýslumaðurinn
á
Akureyri]
samband við það embætti þar sem
hann telur eðlilegast að rannsóknin
fari fram,“ segir Jón.
Fram hefur komið að sýslumaðurinn á Akureyri hefur fengið
til meðferðar kæru Helga Rafns

miðvikudaginn 28. febrúar nk. á Hótel Nordica, Suðurlandsbraut 2,
"OÈAÈ ER TILReykjavík,
HLUTHAFAFUNDAR
sal G.Å Fundurinn hefst kl. 16.00.

&ASTEIGNAFÁLAGINU 3TOÈUM HF
ÖRIÈJUDAGINN
 SEPTEMBER  KL  AÈ STARFSSTÎÈ
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FÁLAGSINS Å +RINGLUNNI   Å 2EYKJAVÅK
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1. Skýrsla
stjórnar
félagsins
starfsemi
liðnu ári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 2006.
3. Ákvörðun
)( um
 hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
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1. 
Skýrsla
stjórnar
félagsins
starfsemi
liðnu
ári.
4ILLAGA
BREYTINGU
¹ SAMÖYKKTUM
FÁLAGSINS
UM FJÎLGUN
5. Breyting
á UM
samþykktum:
Tillaga
um að hækka
hlutafé félagsins
með
2. Ársreikningur
félagsins
fyrir
starfsárið
2006.
STJËRNARMANNA
ÒR

Å

OG
UM
NIÈURFELLINGU
¹KV¾ÈIS
útgáfu nýrra hluta, að fjárhæð 292.000.000 kr. að nafnvirði áÅ genginu
SAMÖYKKTUM
FÁLAGSINS
KOSNINGU
VARAMANNA
Å STJËRNað
ÖESS
13,7
sem þegar hefur
fengistUM
áskrift
fyrir. Það
leiðir af tillögunni
hluthafar
fallaSTJËRNAR
frá áskriftarrétti.
 +OSNING
FÁLAGSINS
6. 
Breyting
á
samþykktum:
Tillaga
um að hækka hlutafé félagsins með
®NNUR M¹L LÎGLEGA UPP
BORIN
útgáfu nýrra hluta, að fjárhæð 230.000.000 kr. að nafnvirði á genginu
4ILLÎGUR
FRAMMI
TIL SÕNIS
¹ STARFSSTÎÈ
FÁLAGSINS
Å +RINGLUNNI
16,5
sem LIGGJA
þegar hefur
fengist
áskrift
fyrir. Það leiðir
af tillögunni
að
  Å 2EYKJAVÅK
hluthafar
falla frá áskriftarrétti.
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7. Kosning
og endurskoðanda.
$ (/ /&& "(!'
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem
3TJËRN &ASTEIGNAFÁLAGSINS 3TOÈA HF
löglega eru upp borin.

Auglýsingasími

– Mest lesið

,²+!3

Brynjarssonar, áður meints hundadrápara. Sýslumaður efast um að
málið eigi heima fyrir norðan og
kveður brotin tvö aðgreind.
Helgi Rafn býr á Seltjarnarnesi,

brotin voru framin á netinu og einungis hluti þeirra með norðlenskum lyklaborðum.
Aðstoðarlögreglustjóri
segir
hins vegar að Lúkasarmálið hafi
verið
sent
til
meðferðar
Sýslumannsins á Akureyri, því
allar upplýsingar um upprunalega
atburðinn voru þar.
Hann segir ljóst að um aðskild
mál sé að ræða. „Þetta meinta
hundsdráp var hins vegar tilkynnt
til lögreglunnar á Akureyri og þar
fór fram rannsókn á því hver hefði
sagt hvað og svo framvegis. Til
dæmis eru þar upplýsingar um
hver hafi komið þessum röngu
upplýsingum af stað.“
KËÖ

$«-3-, Fangi á Litla-Hrauni var

í gær sýknaður af ákæru fyrir að
hafa í fórum sínum steralyf og
fleiri efni. Héraðsdómur Suðurlands taldi að ákæruvaldinu hefði
ekki tekist að sýna fram á að
maðurinn hefði átt hátalara, sem
efnin fundust í og var í fangaklefa mannsins.
Þegar leitað var í klefa
mannsins fundust um hundrað
töflur og tvö glerhylki af steralyfi
í hátalarakassa við hliðina á
sjónvarpi. Maðurinn sagðist
ekkert kannast við efnin í
hátalaranum, og sagði að annar
maður hefði gefið sér boxið þegar
hann yfirgaf fangelsið.
SÖS

Óábyrgt að bíða með
vistvænar lausnir
Á ráðstefnu sem hófst í Reykjavík í gær kom fram að ekki aðeins væri ástæðulaust heldur beinlínis óábyrgt að grípa ekki tafarlaust til aðgerða til að draga úr
notkun kolefnaeldsneytis og losun koltvísýrings í samgöngum á Íslandi.
5-(6%2&)3-, Ísland hefur nú um

alllangt skeið verið í heimsforystu
í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa þegar kemur að húshitun og
raforkunotkun heimila og iðnaðar,
en Íslendingar eru aftur á móti
orðnir eftirbátar annarra þjóða
þegar kemur að orkunotkun í samgöngum. Til að vekja athygli á þessum vanda og varpa ljósi á leiðir til
að bæta úr þessu stendur nú yfir í
Reykjavík tveggja daga alþjóðleg
ráðstefna um umhverfisvænar
lausnir í samgöngumálum.
Ráðstefnan, sem fer fram undir
ensku yfirskriftinni Driving Sustainability ´07, er samstarfsverkefni
Reykjavíkurborgar,
ráðuneyta
umhverfis- og samgöngumála,
sænska sendiráðsins og fjölda fyrirtækja, þar á meðal Olís og Brimborgar sem standa saman að því að
bjóða Íslendingum í fyrsta sinn upp
á lífetanól og bíla sem ganga fyrir
því umhverfisvæna eldsneyti.
Meginboðskapurinn
í
þeim
erindum sem flutt voru á fyrsta
degi ráðstefnunnar í gær var að
þótt enn væri ekki fundin „hin
endanlega lausn“ sem tekið gæti
við af hinu kolefnaeldsneytisknúna
samgöngukerfi nútímans þá væru
nú þegar til lausnir sem, með
tiltölulega litlum tilkostnaði og
breytingum á þeim innviðum sem
fyrir eru, væru samkeppnishæfar
við bensín- og dísilknúna bíla. Þótt
vissulega væri að sumu leyti samkeppni milli þeirra tæknilegu
lausna sem mögulegar eru, eins og
milli etanól-, gas-, tvinn-, rafmagns-

&2!-4¥¨). 2$$ -EÈAL R¾ÈUMANNA ¹ R¹ÈSTEFNUNNI VORU FV *AN "RENTEBRATEN FR¹

&ORD 0ER #ARSTEDT FORSTJËRI S¾NSKA LÅFELDSNEYTISFYRIRT¾KISINS 3%+!" 'USTAF ,ANDAHL
FORSTJËRI -ILJÎBILAR Å 3TOKKHËLMI OG 9VES ,EMAIRE ÒR IÈNAÈARR¹ÈUNEYTI &RAKKLANDS
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og
vetnisbíla, þá hefði hver
stuðning af hinum. Ekki væri
ástæða til annars en nýta þær allar
þótt ekki væri enn ljóst hver þeirra
yrði ofan á í framtíðinni eða hvort
einhver ein lausn yrði fyrir valinu.
Það skýrðist ekki nema með
reynslunni.
Svíar hafa náð heimsforystu í að
innleiða lífetanól-tæknina í bílaflota sinn. Með því eldsneyti, sem
framleitt er úr lífmassa sem til

fellur í landbúnaði og er blandað
saman við bensín (85 prósent
etanól, 15 prósent bensín), minnkar
koltvísýringslosun um allt að 80
prósent samanborið við bíl með
hefðbundna bensínvél.
Árni Mathiesen fjármálaráðherra sagði ríkisstjórnina vera að
vinna að rammalöggjöf til að ýta
undir aukna notkun umhverfisvænna farartækja hérlendis.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

VW Touareg V8 bensín
Skr. d. 16.4.2004
loftpúðafjöðrun, lykillaust aðgengi
sóllúga, vindskeið, aurhlífar
rafmangnsopnun á hlera
leðurinnrétting, xenon-ljós

Verð 4.950.000 kr.

Opið kl. 10–18 á Laugavegi 174

Sími 590 5000

Eigum frábært úrval nýlegra lúxusfólksbíla og jeppa frá Volkswagen, Audi og Mercedes Benz með
allt að 90% lánum á afar hagstæðum kjörum. Bílarnir eru til sýnis á Bílaþingi, Laugavegi 174.
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19" álfelgur, dráttarbeisli
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!NDARNEFJURNAR TV¾R VIÈ HÎFNINA Å (EIMAEY VORU RAMMVILLTAR OG UPPGEFNAR

Sagði nútímalist úrkynjaða

Smalar ráku andarnefjur frá Heimaey

,)34)2 Þýskur erkibiskup hefur

valdið miklu fjaðrafoki eftir að
hann lýsti því yfir að hluti
nútímalistar væri úrkynjaður.
Er nasistar voru við stjórn í
Þýskalandi notuðu þeir sama orð í
ofsóknum sínum gegn listamönnum og þess vegna hefur biskupinn
verið harðlega gagnrýndur fyrir
orðaval sitt.
„Ég hélt að þetta væri liðin tíð
en síðan notar hátt setur meðlimur
kaþólsku kirkjunnar þetta orð,“
sagði Michael Vesper, fyrrum
ráðherra í Þýskalandi. Talsmaður
biskupsins segir að hann hafi ekki
ætlað að heiðra gamla hugmyndafræði með ummælum sínum.
FB

.44²2! „Þetta voru okkar réttir,“
segir Páll Marvin Jónsson, sjávarlíffræðingur í Heimaey, um sérstæða smalamennsku Eyjamanna í
gærmorgun. Tildrögin voru þau að
tvær andarnefjur höfðu svamlað í
höfninni í um tvo sólarhringa.
Páll segir andarnefjurnar aðallega nota hljóð til að rata um höfin
og bergmálið í höfninni í Vestmannaeyjum hafi líkast til ruglað
þær í ríminu. „Þær voru orðnar
dauðuppgefnar og líklegt að þær
hefðu drepist úr hungri ef þeim
hefði ekki verið leiðbeint út,“ segir
Páll en andarnefjur lifa aðallega á
smokkfiski.
Til þess að smala þeim úr höfninni

¶2%944)2 /' 6),,4)2 (VALIRNIR NÕTA HLJËÈ

TIL AÈ RATA UM SJËINN EN Å HÎFNINNI Å
%YJUM HAFA ÖEIR RUGLAST Å RÅMINU
-9.$«3+!2 0 &2)¨2)+33/.

voru notaðir fimm bátar. Páll segir
smalamenn fyrst hafa keyrt skrúfur bátanna hratt fram og aftur til
að koma hvölunum af stað. Í fyrstu
hafi þeir virst hafa gaman af rótinu
sem skrúfurnar framkölluðu. Þá
hafi smalar látið öllum illum látum

(6®,5.5- "*!2'!¨ 3MÎLUN Å 6ESTMANNAEYJUM FER FRAM MEÈ HELDUR ËVENJULEGUM

H¾TTI

-9.$«3+!2 0 &2)¨2)+33/.

til að koma dýrunum í skilning um
að þau ættu að koma sér áfram.
„Þær syntu nú nokkuð skrykkjótt
út en þetta tók ekki nema svona tvo
og hálfan tíma,“ segir Páll. Þegar í
land var komið tóku um 200 skólabörn á móti björgunarmönnunum

en nemendum úr nokkrum bekkjum Barnaskóla Vestmannaeyja var
gefið frí til að fylgjast með björgun
hvalanna. „Svo þegar við komum
að landi klöppuðu þau fyrir okkur,
þannig þetta var allt saman mjög
skemmtilegt,“ segir Páll.
KDK

&RAMTÅÈ ¹N OLÅU

Einstakt tækifæri fyrir Ísland
5-(6%2&)3-, Íslendingar hafa

tækifæri til að verða fyrsta
landið í heiminum sem verður
nánast óháð notkun kolefnaeldsneytis og þar
með kyndilberi
nýrra tíma. Með
því að taka sér
ærlegt tak í að
nýta umhverfisvænni tækni í
samgöngutækjum landsins
gæti þetta
markmið náðst á
0%2 #!234%$4
tiltölulega
skömmum tíma.
Þetta segir Per Carstedt,
forstjóri sænska lífeldsneytisfyrirtækisins SEKAB og stjórnarformaður lífeldsneytissamtaka
Svíþjóðar, BAFF, en hann var
meðal ræðumanna á ráðstefnunni
Driving Sustainability ´07 á Hótel
Nordica í gær.
Þótt Carstedt sé talsmaður
etanóltækninnar segir hann
sjálfsagt að Íslendingar nýti alla
þá tæknilegu möguleika sem
fyrir hendi eru til að draga úr
notkun olíu og minnka losun
gróðurhúsalofttegunda. Tengitvinn-tæknin sé þar til dæmis
augljós aðlaðandi kostur þar sem
hún gefi færi á að nýta þá orku
sem mest sé af hér, raforkuna, til
að knýja bíla. Skynsamlegast sé
að nýta alla kostina í bland. AA

Hugsaðu um heilsuna!
Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

¶/2,+3(®&. !LCAN VILL  ÖÒSUND
TONNA ¹LVERKSMIÈJU

"¾JARFULLTRÒI Å ®LFUSI

Vill hafa sínar
eigin skoðanir
36%)4!234*«2.)2 „Það er lágmarks-

kurteisi við kjörna fulltrúa að
aðrir ákveði ekki skoðanir þeirra,
hverjar sem þær eru,“ segir
Ásgeir Jónsson, bæjarfulltrúi
framsóknarmanna í Ölfusi, í
bókun á síðasta bæjarráðsfundi.
Ásgeir vísar þar til þess að
bæjaryfirvöld hafi í bréfi til
Landsvirkjunar sagt bæjarstjórnina standa heilshugar á bak við
byggingu 400 þúsund tonna
álverksmiðju Alcan við Þorlákshöfn.
„Aldrei hafa verið formlegar
umræður um álver Alcan í
bæjarstjórn þannig að bæjarfulltrúar hafi getað lýst skoðunum
sínum á málinu,“ segir Ásgeir,
sem vill íbúakosningu um málið.
GAR

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan
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¶RIÈJUNGS LAUNAMUNUR

NATO-þing í fyrsta sinn á Íslandi

Saka ríkið um
láglaunastefnu

54!.2¥+)3-, Um 340 þingmenn
frá hinum 26 aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins
munu
sækja ársfund NATO-þingsins,
sem haldinn verður í Reykjavík
dagana 5.-9. október. Þingfundinn sitja einnig Jaap de Hoop
Scheffer,
framkvæmdastjóri
NATO, og Sali Berisha, forsætisráðherra Albaníu.
Þetta verður 53. ársfundur
NATO-þingsins en í fyrsta sinn
sem hann er haldinn á Íslandi.
Hann er stærsti fundur alþjóðlegra þingmannasamtaka sem
Alþingi á aðild að.
Helstu efni fundarins verða
áformuð uppsetning á hlutum

eldflaugavarnakerfis
Bandaríkjanna í Póllandi og Tékklandi, samskipti NATO við Rússland og framtíð Kosovo-héraðs,
að því er segir í fréttatilkynningu.
Meðal annarra efna á fundinum verða stærri verkefni Atlantshafsbandalagsins – nánar
tiltekið í Afganistan, breytingar
í starfi bandalagsins, samskipti
við samstarfsríki, lýðræðislegir
stjórnarhættir í ríkjum við
Svartahafið, verkefnasamstarf
NATO og Evrópusambandsins
og umræðan um kostnaðarskiptingu innan bandalagsins.
*!!0 $% (//0 3#(%&&%2
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Umferðarlagabrotum fjölgar
um fimmtung

"¾JARSTJËRN LÕSIR YFIR
UNDRUN OG Ë¹N¾GJU

,®'2%',5-, Umferðarlagabrot-

um fjölgaði um tuttugu prósent í
ágústmánuði miðað við sama tíma
í fyrra. Fíkniefnabrotum fækkaði
um 38 prósent, og hegningarlagabrotum fækkaði um átján
prósent. Þetta kemur fram í
skýrslu Ríkislögreglustjóra um
afbrotatölfræði í ágústmánuði,
sem kom út í gær.
Hraðamyndavélar í Hvalfjarðargöngum, Hvalfjarðarsveit
og á höfuðborgarsvæðinu eru
sagðar ein helsta orsökin fyrir
mikilli fjölgun hraðakstursbrota
milli ára. Til að mynda tuttugufaldaðist fjöldi hraðakstursbrota
hjá lögreglustjóranum á Snæfellsnesi vegna tveggja hraðamyndavéla við þjóðveg númer eitt.
SÖS

Bæjarstjórn Grindavíkur lýsti óánægju og undrun
með
mótvægisaðgerðir
ríkisstjórnarinnar vegna aflaskerðingar
á þorski í gær eftir aukabæjarstjórnarfund. Bæjarstjórnin segir
Grindavík verða verst úti vegna
skerðingarinnar en þrátt fyrir það
sé ekki minnst á bæinn í boðuðum
mótvægisaðgerðum.
Í yfirlýsingu frá bæjarstjórninni kemur fram að það líti helst
út fyrir að verið sé að refsa Grindvíkingum fyrir að hafa sýnt
aðhald og ábyrgð í rekstri undanfarin ár. Bæjarstjórnin harmar að
ekki skuli hafa verið haft samráð,
í aðdraganda mótvægisaðgerðanna, við það sveitarfélag sem
einna harðast verður úti í niður'2).$!6¥+

skurði aflaheimilda í þorski. Þar
kemur einnig fram að jafnræðis
hafi engan vegin verið gætt í
aðgerðunum og ekkert tillit sé
tekið til tekjusamdráttar sjómanna né landverkafólks. Bæjarstjórnin segist telja að ekki sé um
raunverulegar mótvægisaðgerðir
að ræða vegna skerðingarinnar
heldur séu byggðasjónarmið látin
ráða för þegar ákveðið sé hvaða
bæjarfélög njóti góðs af aðgerðunum.
Jafnframt lýsir bæjarstjórnin
fullri ábyrgð á hendur ríkisvaldinu vegna þeirra áfalla sem skella
munu á íbúum bæjarins næsta vor
þegar skip, bátar og vinnslustöðvar stöðvast vegna skerðingarinnar.
LBB

Hluthafafundur
FL Group hf.
25. SEPTEMBER 2007

Stjórn FL Group hf. boðar hér með til hluthafafundar í félaginu sem haldinn
verður á Nordica Hotel þriðjudaginn 25. september 2007, kl. 8.30.
DAGSKRÁ:

1. Tillaga stjórnar FL Group hf. um hækkun hlutafjár í félaginu með útgáfu og sölu nýrra hluta að
nafnverði allt að kr. 1.316.476.938 til að fjármagna kaup á hlutum í Tryggingamiðstöðinni hf.
Hluthafar hafa ekki forgangsrétt að hinum nýju hlutum. Stjórn félagsins ákveður sölugengi
hlutanna, áskriftarfrest og greiðslukjör og heimilt er að greiða hina nýju hluti með hlutum í
Tryggingamiðstöðinni hf.
2. Tillaga stjórnar FL Group hf. um að heimild stjórnar félagsins til útgáfu nýs hlutafjár í félaginu
verði að fjárhæð kr. 2.000.000.000, þar af verði heimilt að gefa út nýja hluti án forgangsréttar hluthafa kr. 1.500.000.000 að nafnverði og heimild til að gefa út hlutafé háð forgangsrétti
hluthafa verði að fjárhæð kr. 500.000.000. Heimildin gildi í ﬁmm ár frá 25. september 2007
að telja og skal heimilt að greiða aukningarhluti með öðru en reiðufé.
Framangreindar tillögur leiða til breytinga á 4. gr. samþykkta félagsins nái þær fram að ganga.
Hluthöfum gefst kostur á að greiða atkvæði um
tillögurnar bréﬂega. Atkvæðaseðlar eru fyrirliggjandi

hluthafa sem þá eru skráðir í hlutaskrá tekin með í
atkvæðagreiðslunni.

á skrifstofu félagsins frá og með ﬁmmtudeginum 20.

Fundargögn, þ.m.t. tillaga stjórnar ásamt greinar-

september n.k. og þar er ennfremur hægt að greiða

gerð, eru til sýnis á skrifstofu FL Group hf. frá og með

atkvæði. Þeir hluthafar sem þess óska skriﬂega fyrir

þriðjudeginum 18. september og verða send þeim

ﬁmmtudaginn 20. september geta fengið atkvæða-

hluthöfum sem þess óska. Gögnin eru ennfremur

seðla senda. Bréﬂeg atkvæði skulu berast á skrif-

aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.ﬂgroup.is.

stofu félagsins eigi síðar en kl. 16.00 mánudaginn
24. september eða afhendast á hluthafafundinum
sjálfum. Atkvæði verða talin á hluthafafundinum þann

Reykjavík 16. september 2007

25. september og verða einungis atkvæði þeirra

Stjórn FL Group hf.

AA

+*!2!-, Laun starfsmanna á

almennum markaði eru allt að því
þriðjungi hærri en hjá ríkisstarfsmönnum. Samkvæmt
launakönnun Starfsmannafélags
ríkisstofnana (SFR) er heildarlaunamunur milli hópanna
tveggja að meðaltali tuttugu
prósent.
Í frétt á vef SFR segir að
launamunurinn eigi sér engar
eðlilegar skýringar, heldur sé um
hreina láglaunastefnu ríkisins að
ræða. Ljóst sé að í komandi
kjarasamningum muni SFR
krefjast þess að félagsmenn verði
launaðir til jafns við starfsmenn
á almennum markaði.
SÖS

"%2.!2$ +/5#(.%2 5TANRÅKISR¹ÈHERRA &RAKKLANDS SAGÈI Å SJËNVARPSVIÈTALI ¹
SUNNUDAG AÈ BÒAST M¾TTI VIÈ STRÅÈI VIÈ ¥RAN
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Vill forðast
allt stríðstal
Yfirmaður Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
gagnrýnir utanríkisráðherra Frakklands og segir
óþarft að gera of mikið úr kjarnorkuvinnslu Írans.
!0 „Við verðum að
halda ró okkar,“ sagði Mohammed
ElBaradei, yfirmaður kjarnorkueftirlits Sameinuðu þjóðanna, við
fréttamenn í Vínarborg í gær. „Við
þurfum ekki að blása þetta mál
út,“ sagði hann, og átti við kjarnorkuvinnslu í Íran, sem bandarísk
stjórnvöld og nú
síðast utanríkisráðherra Frakklands telja hugsanlega geta orðið
tilefni stríðs.
„Ég myndi ekki
minnast neitt á
valdbeitingu,“
segir ElBaradei,
og brást þar óbeint
'%.%2!,
við
ummælum
-/(!-%$
Bernards
Kouchner, utanríkisráðherra Frakklands, sem
sagði á sunnudaginn að Vesturlönd
yrðu að búa sig undir stríð ef
Íranar kæmu sér upp kjarnorkusprengju.
„Til eru reglur um það með
hvaða hætti beita skuli valdi,“
sagði ElBaradei, „og ég ætla að
vona að allir hafi áttað sig á því
sem læra má af ástandinu í Írak,
þar sem 700 þúsund saklausir
borgarar hafa látið lífið vegna
gruns um að þar séu kjarnorkuvopn.“
Íranar hafa haldið ótrauðir
áfram að auðga úran, sem á endanum gerir þeim kleift að framleiða
eldsneyti í kjarnorkuvopn. Hvorki
refsiaðgerðir af hálfu Sameinuðu
þjóðanna né langvinnar samningaviðræður hafa sannfært Írana um
að hætta við frekari auðgun
úrans.
Írönsk stjórnvöld halda því
fram að kjarnorkuvinnsla sé ein!534522¥+)

Ég ætla að vona að allir
hafi áttað sig á því sem
læra má af ástandinu
í Írak, þar sem 700 þúsund
saklausir borgarar hafa látið
lífið vegna gruns um að þar séu
kjarnorkuvopn.
-/(!--%$ %,"!2!$%)
9&)2-!¨52 +*!2./2+5%&4)2,)43 3¶

göngu stunduð í friðsamlegum tilgangi í Íran, en bæði Bandaríkin,
ríki Evrópusambandsins og fleiri
ríki hafa grun um að Íranar ætli að
koma sér upp kjarnorkuvopnum.
Bandaríkin hafa neitað að útiloka árás á Íran og bandaríski herinn hefur þegar skipulagt slíka
árás, þótt enn sem komið er leggi
Bandaríkin áherslu á efnahagslegar refsiaðgerðir.
Í sjónvarpsviðtali á sunnudaginn tók síðan utanríkisráðherra
Frakka, fyrstur ráðamanna í Evrópu, í sama streng og Bandaríkin:
„Ef sprengja af þessu tagi verður
gerð, þá verðum við að búa okkur
undir það versta.“
ElBaradei tókst nýverið að ná
samkomulagi við írönsk stjórnvöld um að kjarnorkueftirlitsmenn Sameinuðu þjóðanna fái að
fylgjast með kjarnorkuvinnslu í
Íran.
„Ég tel ekki að sem stendur steðji
að okkur nokkur greinileg og
yfirgnæfandi hætta sem krefst
þess að við göngum lengra en að
halda áfram samningaviðræðum,“
segir ElBaradei, og bætti því við að
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
hefði engar heimildir um að Íranar
væru að vopnvæðast.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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FL Group tryggir sig í TM
FL Group hf. hefur náð samningum við
Glitni, Hnotskurn ehf. og Samherja hf.
um kaup á öllum hlutum þeirra í Tryggingamiðstöðinni hf, 46,2 prósentum
hlutabréfa. Kaupverð nemur um 24
milljörðum króna sem seljendur fá greitt
með útgáfu nýs hlutafjár í FL Group.
Kaupin eru háð samþykki hluthafa FL
Group og Fjármálaeftirlitsins. Gangi
þau eftir mun FL Group fara með 83,7
prósent hlutafjár í TM og stefnir á að
gera yfirtökutilboð í útistandandi hlutabréf og taka TM af markaði.
FL Group átti fyrir samkomulagið 37,6
prósent í TM í gegnum eignarhaldsfélagið Kjarrhólma, sem félagið tryggði
sér að fullu í síðustu viku.
Guðbjörg M. Matthíasdóttir, sem var
stærsti hluthafi TM, og fleiri seldu bréf
sín í félaginu til Glitnis fyrir hálfum

429'').'!-)¨34®¨). &, 'ROUP HEFUR FEST SÁR MEIRIHLUTA HLUTAFJ¹R Å 4- &ÁLAGIÈ HYGGST GERA YFIR

TÎKUTILBOÈ Å ÒTISTANDANDI HLUTABRÁF OG AFSKR¹ TRYGGINGAFÁLAGIÈ

mánuði á genginu 46,5 krónur á hlut.
Glitnir sagði þá að hluturinn yrði ýmist
seldur allur eða í hlutum til fjárfesta.
Stjórnendur FL Group segjast í til-

Candover dregur boð til baka
Breski
fjárfestingasjóðurinn
Candover hefur dregið til baka
yfirtökutilboð í hollensku iðnaðarsamstæðuna Stork. Var þetta
gert þar sem ljóst var að tilskilinnn fjöldi hluthafa myndi ekki
samþykkja tilboðið.
LME, eignarhaldsfélag Eyris
Invest, Landsbankans og Marels,
sem á 43 prósent hlutfjár í Stork,
vildi ekki ganga að boðinu. Félagið hefur um árabil þrýst á um
samruna
matvælavinnsluvélahluta Stork og Marel Food Systems.
Í sameiginlegri yfirlýsingu
segja Candover, LME og Stork, að
eftir viðræður síðustu tveggja
vikna hafi verið ákveðið „að halda
formlegum viðræðum áfram til
að skoða aðrar mögulegar útfærslur með hag allra hagsmunaaðila í
huga“. Stefnt er að niðurstöðu í
viðræðunum ekki síðar á fyrri
hluta októbermánaðar.
Gengi bréfa Stork lækkaði um
3,84 prósent í gær, endaði í 44,85
evrum hluturinn. Yfirtökutilboð
Candover hljóðaði upp á 47 evrur
á hlut.
ËK¹

Fyrstu evruposarnir í notkun
Kortaþjónustan hefur sett hér upp
fyrstu posana sem taka við evrum.
Flugþjónustan á Reykjavíkurflugvelli tók fyrstu posana í notkun, en
evruposar eru til að byrja með
helst sagðir gagnast fyrirtækjum
í ferðaþjónustu.
Í tilkynningu Kortaþjónustunnar kemur fram að fleiri fyrirtæki
hafi þegar beðið um slíka posa, en
notkun þeirra þýðir að viðskiptavinir fyrirtækjanna fá uppgefið
verð vöru eða þjónustu í evrum og
greiða í þeirri mynt. Söluaðilinn
ræður svo hvort hann fær uppgjörið á posafærslunum greitt í
krónum eða evrum.
Jóhannes Ingi Kolbeinsson,
framkvæmdastjóri Kortaþjónustunnar, telur þó fullsnemmt að fullyrða að hér hafi verið tekið fyrsta
skrefið í að evruvæða greiðslukerfi hér.
ËK¹

Hagnaður jókst
um 372 prósent
Hagnaður Norvik banka á fyrri
helmingi þessa árs nemur sem
svarar 4,6 milljónum lettneskra
lata, eða tæpum 610 milljónum
íslenskra
króna,
samkvæmt
nýbirtu uppgjöri.
Fram kemur að á sama tímabili
í fyrra hafi hagnaður bankans
numið 985 þúsund lötum og
aukningin sé því 372 prósent.
Hagnaður af starfsemi bankans
er sagður hafa aukist um 72,2
prósent milli ára, var á fyrri
helmingi þessa árs rúmlega 13,1
milljón löt, eða rúmlega 1,7
milljarðar króna. Á sama tíma
hefur rekstrarkostnaður bankans
aukist um 24,2 prósent.
ËK¹

EFNAHAGSUNDRIÐ ÍSLAND
MORGUNVERÐARFUNDUR GREININGAR GLITNIS
Greining Glitnis efnir til morgunverðarfundar miðvikudaginn 19. september
milli kl. 8.15 og 9.45 á Nordica Hotel þar sem fjallað verður um þróun
í íslensku efnahagslífi síðastliðin ár og horfur næstu misserin. Fundarstjóri
verður Gunnar Ólafur Haraldsson, aðjúnkt við Hagfræðiskor HÍ og forstöðumaður Hagfræðistofnunar HÍ.
Dagskrá:

Vinsamlega staðfestið þátttöku á www.glitnir.is/greiningarfundur – allir velkomnir.

kynningu telja kaupin opna félaginu
tækifæri á nýju sviði. Viðskiptin séu
fyrsta skref félagsins inn á tryggingamarkað.
JAB
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Virkjun sem vekur athygli

Hrísgrjón ekki
leyfð lengur

/2+5-, „Það sem stendur upp úr

¥ 34¥, &ÎT EFTIR SP¾NSKA HÎNNUÈINN

*ESUS $EL 0OZO VORU KYNNT ¹ TÅSKUSÕN
INGU Å -ADRÅD Å G¾R ¶ESSI KJËLL SEM
ER Å STÅL VIÈ PÒÈLUHUNDINN VAR MEÈAL
ÖEIRRA SEM SÕNDIR VORU ./2$)#0(/4/3!&0

'ËÈ ¾FING Å NËTNALESTRI

Björguðu
messu í Berlín
&«,+ „Við stóðum þarna og

byrjuðum bara að spila og
fylltum upp í eyðurnar eins og
við gátum,“ segir Hrólfur
Sæmundsson söngvari.
Hrólfur, Hilmar
Örn Agnarsson
organisti og
Jóhann Stefánsson
trompetleikari
voru staddir í
dómkirkjunni í
Berlín í mörg
hundruð manna
messu og hugðust
flytja fjögur lög
(2«,&52
3-5.$33/. þegar organistinn
forfallaðist
fyrirvaralaust.
„Kirkjuverðirnir komu til okkar
og sögðu við okkur að við
þyrftum bara að spila eitthvað.
Þetta var ágætis æfing í nótnalestri.“ Hrólfur segir þá hafa
bætt við Ave María eftir
Sigvalda Kaldalons og endað svo
á Draumalandinu. Að sögn
Hrólfs gekk messan ótrúlega vel
og þeim var vel fagnað í lokin af
mörg hundruð kirkjugestum.
LBB

(!&.!2&*®2¨52
+ETTIR ¹FRAM LAUSIR
"¾JARR¹È (AFNARFJARÈAR HEFUR HAFNAÈ
TILLÎGU EINS ÅBÒA B¾JARINS UM AÈ
BANNA LAUSAGÎNGU KATTA 6ILDI ÅBÒINN
MEÈ ÖESSU bENDURHEIMTA FUGLALÅFm Å
B¾NUM

¥2!+
$RAGA SIG ÒR BANDALAGI SJÅA

F í t o n / S Í A

3TJËRNM¹LAHREYFING SJÅAKLERKSINS
-OQTADA AL 3ADRS HEFUR DREGIÈ SIG
ÒT ÒR BANDALAGI SJÅA SEM HELDUR UM
STJËRNARTAUMANA Å ¥RAK &IMM M¹NUÈ
IR ERU SÅÈAN 3ADR SEM ER AFAR MËTFALL
INN ÅHLUTUN "ANDARÅKJANNA Å LANDINU
DRË R¹ÈHERRA SÅNA ÒR RÅKISSTJËRNINNI

eftir daginn er að stíflan virðist
vera vel byggð,“ sagði Sigurður
Arnalds, kynningastjóri Kárahnjúkavirkjunar, eftir fyrsta dag
tækniráðstefnu
Landsvirkjunar
um virkjunina.
„Öll hegðun hennar er til fyrirmyndar. Hún hefur lítið sigið,
steyptir flekar hafa lítið hreyfst og
leki er sáralítill. Niðurstaðan er að
vel hefur tekist til með hönnun og
byggingu stíflunnar.“
Um 160 manns mættu á ráðstefnuna í gær. Páll Magnússon, stjórnarformaður Landsvirkjunar, fjallaði um mikilvægi framkvæmdanna
fyrir efnahag landsins og hlýddu

2¨34%&.!  '2!.$ («4%, 5M 

MANNS VORU ¹ FYRSTA DEGI T¾KNIR¹ÈSTEFNU
,ANDSVIRKJUNAR UM +¹RAHNJÒKAVIRKJUN

gestir á umfjöllun um hönnun stíflunnar.
Í dag verður meðal annars fjallað um jarðgangagerð, umhverfisvöktun og hvernig staðið hefur
verið að kynningu á verkefninu.
Ráðstefnan er opin öllum, en erindin eru flutt á ensku.
Kárahnjúkastífla er fjórða hæsta
stífla sinnar tegundar í heiminum
og er vatnsdýpið við stífluna um
180 metrar. Þá eru veðurfarslegar
aðstæður á framkvæmdasvæðinu
afar krefjandi.
Hefur stíflan því vakið athygli í
hinu alþjóðlega tæknisamfélagi og
fær mikla umfjöllun á erlendum
ráðstefnum og í fagtímaritum. EB

Samráðsmáli DalaRafns vísað frá dómi
Máli útgerðafélagsins Dala-Rafns frá Vestamannaeyjum gegn olíufélögunum
hefur verið vísað frá dómi. Kemur á óvart, segir Hlynur Halldórsson lögmaður
Dala-Rafns. Ekki neinn grundvöllur fyrir málinu, segir lögmaður Skeljungs.
$«-3-, Máli útgerðarfélagsins
Dala-Rafns frá Vestmannaeyjum
gegn olíufélögunum Skeljungi,
Olís og Keri, áður Olíufélaginu,
var í gær vísað frá í Héraðsdómi
Reykjavíkur. Dala-Rafn er eina
útgerðarfélagið
sem
krafist
hefur skaðabóta vegna samráðs
olíufélaganna. „Þetta kemur
okkur á óvart,“ sagði Hlynur
Halldórsson
héraðsdómslögmaður, sem flutti málið fyrir
hönd
Dala-Rafns,
eftir
að
úrskurðurinn lá fyrir.
Ker og Olís kröfðust frávísunar
á málinu og á úrskurður héraðsdóms aðeins við um þá kröfu.
Skeljungur gerði ekki kröfu um
frávísun en krafðist sýknu.
Eftir stendur mál Dala-Rafns
gegn Skeljungi en því hefur verið
frestað um ótilgreindan tíma.
„Ég lít svo á að þegar verið er að
vísa máli frá vegna vanreifunar,
eins og gert er í þessu tilfelli, þá
ætti að vísa málinu frá í heild
sinni,“ sagði Hörður F. Harðarson lögmaður Skeljungs. Hann
taldi skynsamlegast að krefjast
ekki frávísunar heldur fá frekar
efnislega niðurstöðu í málið eins
fljótt og kostur er. „Það var mat
mitt, og forsvarsmanna Skeljungs, að það væri ekki neinn
grundvöllur fyrir málinu og því
væri best að ljúka því.“
Mál Dala-Rafns byggir á því að
samráð olíufélaganna, á árunum
1993 til og með meirihluta árs
2001, hafi leitt til þess að olíuviðskipti hafi verið dýrari en þau
hefðu verið ef fyrirtækin hefðu
ekki haft með sér samráð.
Í úrskurðinum er tekið fram að

¥4!,¥! !0 Borgaryfirvöld í

Feneyjum vilja nú banna
brúðkaupsgestum að kasta
hrísgrjónum yfir nýgift brúðhjón.
Ástæðan er sú að dúfnafjöldinn
í Feneyjum er orðinn svo mikill
að til vandræða þykir horfa.
Dúfnaskítur þekur fornfræg torg
borgarinnar og gamlar styttur
liggja undir skemmdum.
Hrísgrjónum er að gömlum sið
gjarnan kastað á brúðhjón til að
óska þeim velfarnaðar og
frjósemi, en aukaáhrif í Feneyjum eru þau að dúfurnar dafna
góðu lífi á því að gæða sér á
grjónunum.
GB

2!&-!'.3"¥,, *ËHANN *ËNMUNDSSON
PRËFAR 2EVA RAFMAGNSBÅL VIÈ OPNUN
SÕNINGARINNAR

"ÅLASÕNING Å 0ERLUNNI

Etanólbílar til
sýnis í fyrsta sinn
&«,+ Fyrstu tveir etanólbílar

landsins eru til sýnis á bílasýningu í Perlunni um helgina.
Bílasýningin er í tengslum við
ráðstefnuna Orkugjafar framtíðarinnar í samgöngum sem hefst á
mánudaginn. Þau bifreiðaumboð
sem bjóða upp á visthæfa bíla
sýna þá á sýningunni. Síðasti
sýningardagur er í dag.
Útblástur koltvísýrings frá
etanólbílum er um áttatíu
prósentum minni en í venjulegum
bensínbíl.
LBB

&RIÈARUMLEITANIR Å 0ALESTÅNU

&2 6%34-!..!%9*5- ,ÎGMAÈUR $ALA 2AFNS TELUR EÈLILEGAN SAMKEPPNISMARKAÈ

EKKI HAFA VERIÈ VIRKAN Å HEIMAB¾ $ALA 2AFNS 6ESTMANNAEYJUM FREKAR EN ANNARS
STAÈAR ¹ ÖEIM TÅMA ÖEGAR FÁLÎGIN HÎFÈU MEÈ SÁR SAMR¹È
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Við teljum að félögin eigi
að bera sameiginlega
ábyrgð á tjóni sem er afleiðing
samráðsins.
(,9.52 (!,,$«233/.
,®'-!¨52 $!,! 2!&.3

óljóst sé af málatilbúnaði DalaRafns hvort fyrir hendi sé „skilyrði sameiginlegrar ábyrgðar“ af
hálfu stefndu, Kers og Olís, um
að þeir hafi valdið sama tjóni og
Skeljungur, en Dala-Rafn átti
fyrst og fremst í viðskiptum við
Skeljung á fyrrnefndu tímabili.
Krafa Dala-Rafns byggist á því
að ábyrgðin sé sameiginleg þar

sem öll félögin beri ábyrgðina á
því að hafa haft samráð. „Við teljum að félögin eigi að bera sameiginlega ábyrgð á tjóni sem er
afleiðing samráðsins. Eðlilegur
samkeppnismarkaður
virkaði
ekki í Vestmannaeyjum á þessum
tíma frekar en annars staðar á
Íslandi,“ sagði Hlynur.
Dala-Rafn krafðist rúmlega 8,3
milljóna króna í bætur en krafan
er byggð á samanburði á verði
milli Íslands og Færeyja á þeim
tíma er samráðið átti sér stað.
„Við ætlum að fara vel yfir
málið en mér finnst líklegt að við
kærum þessa niðurstöðu til
Hæstaréttar,“ sagði Hlynur.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Olmert slær á
framfaravonir
¥32!%, !0 Leiðtogar Ísraela og

Palestínumanna, sem sitja munu
friðarráðstefnu í haust sem
Bandaríkjamenn eru aðalhvatamennirnir að baki, munu ekki
leggja þar fram neinar tímamótatillögur. Frá þessu greindi
ísraelski forsætisráðherrann
Ehud Olmert á sunnudag.
Fulltrúar Palestínumanna
brugðust strax við þessum
orðum Olmerts með því að
spyrja hvort það tæki því þá
yfirleitt fyrir þá að sitja ráðstefnuna.
Ummælin koma fram fáeinum
dögum áður en von er á Condoleezzu Rice, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, á vettvang til að
undirbúa ráðstefnuna sem á að
fara fram í nóvember.
AA

-UNKAR TAKA FORYSTUNA Å MËTM¾LUM GEGN HERSTJËRNINNI Å "ÒRMA

-UNKUNUM ER NËG BOÈIÈ
"²2-! !0 Búddamunkar í Búrma (Mjanmar) virðast
vera að taka forystuna í fjöldamótmælum gegn
herstjórninni, sem hefur ráðið lögum og lofum í
landinu áratugum saman. Mótmælin hafa staðið yfir
í nærri mánuð og eru þau fjölmennustu sem orðið
hafa þar í háa herrans tíð.
„Munkarnir eru eina von okkar núna, eins og þeir
hafa alltaf verið í sögu Búrma,“ segir Hla Myint, 75
ára kennari. „Herstjórnin getur auðveldlega brotið á
bak aftur mótmæli stúdenta og almennings. En ef
munkarnir eru kúgaðir með ofbeldi hefur það
venjulega í för með sér neikvæðar afleiðingar og
frekari mótmæli.“
Munkarnir hafa krafist þess að herstjórnin biðjist
afsökunar á að hafa barið hundruð munka sem tóku
þátt í friðsamlegum mótmælum í Pakokko fyrir
hálfum mánuði. Frestur, sem stjórnvöldum var
gefinn, rann út í gær.
Hafi afsökunarbeiðni ekki borist hóta munkarnir
allsherjar mótmælum í dag. Þeir ætla að halda í
mótmælagöngur frá klaustrunum, hætta öllum
samskiptum við stjórnvöld og neita að þiggja

"²$$!-5.+!2 ¥ *!.'/. -UNKARNIR Å "ÒRMA ERU AFAR ËS¹TTIR

VIÈ FRAMFERÈI HERSTJËRNARINNAR

&2¡44!",!¨)¨!&0

ölmusu frá þeim − sem þykir afar niðurlægjandi
fyrir stjórnvöld.
„Það sem stjórnin gerði í Pakokko er ófyrirgefanlegt. Munkarnir eru reiðir,“ segir Zin Linn, upplýsingaráðherra í útlagastjórn Búrma, sem hefur
aðsetur í Washington.
GB
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Verð

Verð

149.900
42PC1RR
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.200
Svartími innan við 1ms
80GB upptökudiskur

Verð
169.900
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

Verð

Verð

189.900

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
80gb upptökudiskur

80 GB
UPPTÖKU
DISKUR

164.900
80 GB
UPPTÖKU
DISKUR

37LC2RR
37”LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8ms
80gb upptökudiskur

50” Plasma sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.000
Svartími innan við 1ms
80GB upptökudiskur

42LY95

37LF65

42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

224.900

Verð

Verð

42LC2D

37LC2D

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari


189.900

Verð

Verð

Verð

42LC51

37LC51

32LC51

26LC51

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

32” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 8ms

26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

179.900

159.900

80 GB
UPPTÖKU
DISKUR

Verð

219.900
80 GB
UPPTÖKU
DISKUR

50PC1RR

Verð

259.900

42PC52

42LC2RR

269.900

109.900

Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16

Verð

105.900



 SEPTEMBER  ¶2)¨*5$!'52

3VONA ERUM VIÈ



 &ARÖEGAFLUTNINGAR FR¹ LANDINU

Útlegðarforsetar snúa aftur til Pakistans
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 ÖESSU ¹RI HAFA STJËRNM¹LADEILUR HARÈNAÈ
¥ 0AKISTAN OG HITNAÈ UNDIR FORSETANUM
0ERVEZ -USHARRAF HERSHÎFÈINGJA
4VEIR FYRRVERANDI FORSETAR LANDSINS SEM
B¹ÈIR HAFA VERIÈ Å ÒTLEGÈ HAFA GEFIÈ STERK
LEGA TIL KYNNA AÈ ÖEIR HYGGIST BJËÈA SIG FRAM
Å N¾STU KOSNINGUM
.AWAZ 3HARIF REIÈ ¹ VAÈIÈ OG FLAUG HEIM
ÒR SJÎ ¹RA ÒTLEGÈ HINN  SEPTEM
BER (ONUM VAR JAFNSKJËTT VÅSAÈ ÒR
LANDI "ENAZIR "HUTTO SEM VAR
FORSETI LANDSINS FR¹ 
TIL  OG FR¹ 
TIL  TILKYNNTI
Ö¹ AÈ HÒN MYNDI
EINNIG SNÒA AFTUR
TIL AÈ bENDURREISA
LÕÈR¾ÈIÈm Å
0AKISTAN

(VER ER STAÈA NÒVERANDI FORSETA
¶AÈ ER ¹ BRATTANN AÈ S¾KJA FYRIR -USHARRAF
Å HEIMALANDINU AF ÕMSUM SÎKUM (ANN
FËR GEGN VILJA (¾STARÁTTS ÖEGAR HANN VÅSAÈI
3HARIF ÒR LANDI
¥ JÒLÅ SETTI (¾STIRÁTTUR EINNIG )FTIKHAR
#HAUDRY AFTUR SEM DËMARA OG ÒRSKURÈAÈI
AÈ -USHARRAF HEFÈI BROTIÈ LÎG MEÈ ÖVÅ
AÈ REKA HANN ¹ SÅNUM TÅMA (EITTRÒAÈIR
Å LANDINU REIDDUST MJÎG ¹KVÎRÈUN
-USHARRAFS UM AÈ R¹ÈAST INN Å 2AUÈU
MOSKUNA Å )SLAMABAD

%IGA HIN MÎGULEIKA ¹ SIGRI
-EÈ ËLÎGLEGUM BROTT
REKSTRINUM FÁKK 3HARIF
HLUTVERK FËRNARLAMBSINS OG
ER ÖAÈ LÅKLEGT TIL AÈ AUKA
VINS¾LDIR HANS "HUTTO ER

HINS VEGAR TALIN HAFA TAPAÈ VINS¾LDUM ÖEGAR
Å LJËS KOM AÈ HÒN ¹TTI Å SAMNINGAVIÈR¾ÈUM
VIÈ -USHARRAF UM AÈ DEILA VÎLDUM (ÒN
HEFUR HINS VEGAR HEITIÈ ÖVÅ AÈ -USHARRAF F¹I
ENGIN VÎLD Å HENNAR SKJËLI NEMA HANN AFSALI
SÁR FYRST VÎLDUM YFIR HERNUM

(VAÈ ER Ö¹ N¾ST ¹ DAGSKR¹
¶AÈ V¾RI MIKIÈ AFREK EF -USHARRAF HÁLDI
ËSKORUÈUM VÎLDUM YFIR HER OG LANDI Å LÕÈ
R¾ÈISLEGUM KOSNINGUM EN ÖAÈ ER MÎGU
LEIKI (ERINN G¾TI EINNIG REYNT AÈ KOMA AÈ
SÅNUM EIGIN FORSETAFRAMBJËÈANDA OG H¾TT
AÈ STYRKJA -USHARRAF
&ORSETINN G¾TI Å LJËSI AUKINS OFBELDIS
ÎFGAMANNA LÕST YFIR NEYÈAR¹STANDI OG
KOMIÈ Å VEG FYRIR KOSNINGAR ®FGAMENN HAFA
HEITIÈ AÈ R¹ÈA FORSETANN AF DÎGUM OG HAFA
NÒ ÖEGAR GERT NOKKRAR TILRAUNIR TIL ÖESS

Helteknir af hræðslu við frelsið
Hræðsla getur heltekið
fanga sem eiga eftir að afplána stuttan tíma af löngum dómi og bíða þess að
hefja venjubundið líf. Löng
dvölin ýtir undir félagslega
óvirkni, segir Þórarinn V.
Hjaltason, sálfræðingur hjá
Fangelsismálastofnun.

2².! 4%4:3#(.%2 +YNNINGARFULLTRÒI

¶JËÈMINJASAFNSINS

Safn fyrir alls
konar fólk
5M HELGINA GEKK VETUR Å GARÈ
¹ ¶JËÈMINJASAFNINU OG OPNUN
ARTÅMA VAR BREYTT ¶AR ER MARGT
¹ DÎFINNI MEÈAL ANNARS ER
V¾NTANLEG SÕNING ¹ GÎMLUM
ÅSLENSKUM DËMSDAGSMYNDUM
2ÒNA + 4ETZSCHNER ER KYNNINGAR
STJËRI ¶JËÈMINJASAFNSINS
(VERT ER HLUTVERK SAFNSINS
(LUTVERK SAFNSINS ER AUÈVITAÈ
MJÎG MARGÖ¾TT 6IÈ EIGUM TIL
D¾MIS AÈ MIÈLA  ¹RA SÎGU
ÖJËÈARINNAR OG ÖEIM MENNINGAR
ARFI SEM SAFNIÈ VARÈVEITIR ¶ETTA
ER GERT ¹ GRUNNSÕNINGUNNI OG ÖAR
ERU UM  MUNIR TIL SÕNIS ALLT
FR¹ LANDN¹MI TIL NÒTÅMANS %INNIG
ER MIKILV¾GT HLUTVERK SAFNSINS AÈ
RANNSAKA ÖENNAN MENNINGARARF
OG SÕNINGUM SAFNSINS BER AÈ
ENDURSPEGLA RANNSËKNIRNAR
(VAÈ KOMA MARGIR GESTIR Å
SAFNIÈ
¶AÈ KOMA HINGAÈ UM NÅUTÅU ÖÒS
UND MANNS ¹ ¹RI MEST ERLENDIR
FERÈAMENN EN HINGAÈ KEMUR ALLS
KONAR FËLK ¹ ÕMSA VIÈBURÈI
(VAÈ ER HELST ¹ DÎFINNI
6IÈ OPNUM NÒNA Å OKTËBER
SÕNINGU ¹ "JARNASTAÈAHLÅÈAR
FJÎLUNUM SEM TALDAR ERU ÒR
(ËLADËMKIRKJU ¶ETTA ERU FJALIR
MEÈ DËMSDAGSMYNDUM OG VIÈ
MUNUM SÕNA Ö¾R EINS OG Ö¾R
EIGA AÈ HAFA VERIÈ ¹ SÅNUM TÅMA
3ÕNINGIN HEITIR  EFSTA DEGI

Reynslan af rekstri áfangaheimilis
Verndar við Laugateig 19 í Reykjavík er góð, segir Þráinn Bj. Farestveit, forstöðumaður Verndar. Þar
hafa fangar notið stuðnings við að
undirbúa sig fyrir þátttöku í venjubundnu lífi utan fangelsisveggja.
Sá tími getur reynst föngum erfiður, einkum þeim sem hafa verið
lengi í fangelsi. Hræðslan við að
treysta á sjálfan sig í frjálsu lífi
getur heltekið menn. „Löng fangelsisdvöl getur haft neikvæð áhrif
á menn, í víðasta skilningi. Dvölin
getur ýtt undir félagslega óvirkni
þar sem fangarnir sjá ekki um sig
sjálfir að öllu leyti. Til langs tíma
getur þetta verið erfitt,“ segir
Þórarinn Viðar Hjaltason, sem
sinnir sálfræðiþjónustu fyrir fanga
hjá Fangelsismálastofnun ásamt
Önnu Kristínu Newton.

(R¾ÈSLAN ERFIÈ HINDRUN
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu fimmtudaginn 13. september lét
fanginn Sigurður Júlíus Hálfdánarson sig hverfa af áfangaheimili
Verndar sunnudaginn 9. september
en hann var handtekinn seint að
kvöldi miðvikudagsins 12. september eftir að hafa verið leitað í þrjá
daga. Sigurður var dæmdur árið
1998 í sextán ára fangelsi fyrir
manndráp af ásettu ráði.
Hann hafði dvalið á Vernd í tæpa
fjóra mánuði þegar hann lét sig
hverfa en hann átti eftir að afplána
innan við sex mánuði af dómi sínum.
Mörg dæmi eru um það hér á landi,
samkvæmt upplýsingum frá Fangelsismálastofnun, að fangar eigi í
erfiðleikum með að fóta sig í lífinu
eftir afplánun. Sumir fari hratt í
sama farið og þeir voru í fyrir
afplánun. „Því miður hefur það
gerst stundum að fíkniefnaneyslan
dregur menn til dauða en svo eru
líka mörg dæmi um menn sem ná að
standa sig og vinna vel í sínum
málum. Það er virðingavert því það
þarf mikinn aga til,“ segir Þórarinn.

!,,3(%2*!2!4+6¨!'2%)¨3,!
KVEÈIÈ HEFUR VERIÈ AÈ VIÈHAFA ALLSHERJARATKV¾ÈA
GREIÈSLU UM KJÎR FULLTRÒA 6ERKALÕÈSFÁLAGSINS (LÅFAR ¹ ¹RSFUND
!LÖÕÈUSAMBANDS ¥SLANDS SEM HALDINN VERÈUR ¹ .ORDICA
(OTEL Å 2EYKJAVÅK DAGANA  OG  OKTËBER 
4ILLÎGUM MEÈ NÎFNUM  AÈALFULLTRÒA OG  VARAFULLTRÒA BER
AÈ SKILA ¹ SKRIFSTOFU (LÅFAR FYRIR KL  FÎSTUDAGINN 
SEPTEMBER NK
4ILLÎGUNUM BER AÈ FYLGJA MEÈM¾LI MINNST  TIL 
FÁLAGSMANNA
+JÎRSTJËRN (LÅFAR

,/+!¨ /' ,34  ,)4,! (2!5.)  MILLI  OG  PRËSENT FANGA SEM NÒ DVELJA Å FANGELSI HAFA ¹ÈUR SETIÈ INNI FYRIR LÎGBROT
3AMNORR¾N HEILDARSKOÈUN ¹ FANGELSISM¹LUM STENDUR NÒ YFIR ÖAR SEM MEÈAL ANNARS ER FARIÈ YFIR HVERNIG ÖESSI HLUTFÎLL ERU ¹ ÎLLUM
.ORÈURLÎNDUNUM
&2¡44!",!¨)¨

&RUMKV¾ÈI FR¹ FÎNGUM
Félagsráðgjafar og sálfræðingar
gegna mikilvægu hlutverki við að
byggja upp sjálfstraust fanga sem á
það til að „molna niður“ innan fangelsisveggja eins og einn heimildarmanna Fréttablaðsins komst að
orði. Fangar hafa aðgang að félagsráðgjöfum og sálfræðingum á
Vernd en frumkvæðið að því að
nýta sér þá þjónustu kemur frá
þeim sjálfum. Það reynist mörgum
föngum erfitt. „Þegar fangarnir eru
komnir á Vernd eru þeir farnir að
takast á við hluti sem venjulegu
fólki finnst einfaldir. Einn af þeim
er að treysta sjálfum sér til lifa eðlilega, sækja vinnu, fara út í búð og
eiga félagslíf. Þetta getur verið
áþján fyrir fanga, sem hafa ekki
búið við valfrelsi árum saman,“
segir Þórarinn.
2EFSIVIST SEM BETRUNARVIST
Það getur verið vandkvæðum
bundið að skapa andrúmsloft innan
fangelsa sem virkar mannbætandi
á þá sem þar dvelja. Refsingin sem
slík, að vera lokaður inni, hjálpar
ekki án sérfræðihjálpar, en félagsráðgjafar og sálfræðingar vinna
mikilvægt starf með föngum. Þeirra
starf er kjarninn í því meginmarkmiði að gera refsivist fanga að
betrunarvist.
Þetta markmið nær ekki alltaf til
fanga. Eins og mál standa núna hafa
á milli 40 og 50 prósent fanga setið
inni áður fyrir lögbrot af ýmsu tagi.
Fyrri fangelsisdvöl hefur því ekki
haft þau áhrif að viðkomandi einstaklingar fari út af braut afbrota.
6IÈ RAMMAN REIP AÈ DRAGA
Þessi staðreynd leiðir hugann að
því hvort það sé rétt viðhorf að
halda því fram að refsivist geti um
leið verið betrunarvist. Einföld tölfræðinálgun mælir gegn því. Þrátt
fyrir það sýna dæmisögur, þótt fáar
séu, að fangelsisvist getur verið

&!.'!(%)-),)¨ 6%2.$  6ERND F¹ FANGARNIR AÈ FËTA SIG Å DAGLEGU LÅFI &ANGAR
SEM HAFA SETIÈ LENGI INNI EIGA ÖAÈ TIL AÈ MISSTÅGA SIG ÖAR SEM ÖEIR ËTTAST FRELSIÈ
EFTIR AÈ HAFA VERIÈ UNDIR AÈRA KOMNIR ¹RUM SAMAN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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N &ANGAR ¹ 6ERND ÒTVEGA SÁR ATVINNU
SJ¹LFIR SEM ÖEIR STUNDA ¹ MEÈAN ÖEIR
ERU ¹ 6ERND &ANGELSISSTOFNUN ÖARF
AÈ SAMÖYKKJA VINNUNA FYRIR SITT LEYTI
&ÎNGUM HEFUR GENGIÈ ¹G¾TLEGA AÈ
ÒTVEGA SÁR VINNU ¹ UNDANFÎRNUM
¹RUM ENDA HEFUR ATVINNU¹STAND
VERIÈ GOTT
N 3AUTJ¹N TIL ¹TJ¹N FANGAR ERU ¹
6ERND AÈ JAFNAÈI ¶EIR ÖURFA AÈ
VERA KOMNIR INN ¹ ¹FANGAHEIMILIÈ
KLUKKAN ELLEFU ¹ KVÎLDIN EN F¹ AÈ
upphafið að breytingu til hins betra
hjá sumum.
Flestir heimildarmanna Fréttablaðsins voru sammála um að það
væri þröngsýni að halda að afbrotamenn myndu hætta fyrri iðju með
því að loka þá inni með öðrum
afbrotamönnum. Ekki er það til að
auka líkurnar á breytingu til
batnaðar að fíkniefnaneysla innan
fangelsisveggja hér á landi hefur
alla tíð verið þó nokkur. Fíkniefnaneysla í fangelsum er alþjóðlegt
vandamál enda fáir markaðir fyrir
fíkniefnasala vænlegri en fangelsi
þar sem mikill meirihluti fanga
hefur verið, eða er, háður
fíkniefnum.

VERA UTAN ÖESS FRAM AÈ ÖEIM TÅMA
N !ÈEINS ÖEIR SEM UPPFYLLA SKILYRÈI
UM GËÈA HEGÈUN F¹ T¾KIF¾RI ¹ ÖVÅ
AÈ FARA ¹ 6ERND TIL AÈLÎGUNAR
N 2EYNSLAN AF STARFSEMI 6ERNDAR
HEFUR VERIÈ MJÎG GËÈ AÈ SÎGN
SÁRFR¾ÈINGA &ANGELSISM¹LSTOFNUNAR
&¹TÅTT ER AÈ FANGAR L¹TI SIG HVERFA ÒR
VISTINNI ÖAR EINS OG NÕLEGA GERÈIST
!È MEÈALTALI HAFA KOMIÈ UPP EITT TIL
TVÎ TILVIK ¹ ¹RI ÖAR SEM FANGAR BRJËTA
REGLUR ¹FANGAHEIMILISINS

(EILDARSKOÈUN Å GANGI
Samnorræn heildarskoðun á fangelsismálum stendur nú yfir og
verða upplýsingar úr henni ljósar
von bráðar, samkvæmt upplýsingum frá Erlendi Baldurssyni,
deildarstjóra hjá Fangelsismálastofnun. Þar verður meðal annars
skoðað hversu margir fangar á
Norðurlöndunum hafa náð að fóta
sig eftir fangelsisvist og hversu
margir lenda aftur í fangelsi.

&2¡44!3+µ2).'
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MAGNUSH FRETTABLADIDIS



 SEPTEMBER  ¶2)¨*5$!'52

"®2.). ¥ +/2/'/#(/ +OROGOCHO HEITIR EITT F¹T¾KASTA
HVERFIÈ Å .AÅRËBÅ ¶AR BÒA  ÖÒSUND MANNS AÈALLEGA
KONUR OG BÎRN 3V¾ÈIÈ ER NOTAÈ SEM RUSLAHAUGUR EN
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Dýrmæt reynsla í fátækrahverfum Naíróbí
Átján nemar við læknaog hjúkrunarfræðideild
Háskóla Íslands unnu
sjálfboðaliðastörf í
fátækrahverfum í Naíróbí
í sumar. Störfin fjölbreytt
og ómetanleg reynsla
fyrir nemana segir Jonah
Kitheka, framkvæmdastjóri
Provide International.
„Þetta er mjög mikilvægt verkefni
fyrir fólkið í fátækrahverfum Naíróbí. Þegar sjálfboðaliðarnir koma
til starfa eru þeir ekki bara að rétta
fólkinu hjálparhönd heldur öðlast
þeir dýrmæta reynslu sjálfir,“ segir
Jonah Kitheka, framkvæmdastjóri
og einn af stofnendum Provide
International.
Í sumar fóru átján nemar frá
lækna- og hjúkrunarfræðideild
Háskóla Íslands til sjálfboðaliðastarfa í fátækrahverfum Naíróbí,
höfuðborgar Kenía. Tvö stærstu
fátækrahverfi Afríku eru í Naíróbí.
Nemarnir átján unnu á vegum
Provide International.
Jonah segir starf sjálfboðaliðanna
mikilvægt fyrir íbúa Kenía. „Í
fátækrahverfunum kynnast þeir
ýmsu sem þeir myndu kannski ekki
kynnast heima á Íslandi. Reynslan
sem sjálfboðaliðar á heilbrigðissviði fá út úr þessu er ómetanleg

+%.¥! 6%2+%&.)¨

sjóaðir áður en þeir koma út til
starfa svo þeir taki ekki tíma frá
öðru starfsfólki í þjálfun,“ segir
Jonah og bætir við að skortur sé á
sjálfboðaliðum í félagsstörf á
heilsugæslustöðvunum. „Við þurfum einnig tannlæknanema. Tannpína er algeng og fáir tannlæknar á
svæðunum sem við störfum á. Við
höfum þurft að búa til tannlæknastofu úr engu og til dæmis notað
bílsæti í stað hefðbundins tannlæknastóls. Við fáum mörg tilfelli á
dag og það er erfitt fyrir einn tannlækni að sinna sextíu sjúklingum
daglega, dag eftir dag.“
Jonah segir að íhugi fólk að
sækja um starf sem sjálfboðaliðar
þurfi það fyrst og fremst að hafa í
huga þá miklu fátækt sem ríkir í
fátækrahverfunum. „Sjálfboðaliðinn hittir fólk sem býr við ótrúlega

mikla neyð. Fólk lærir mikið af
slíku starfi en kröfurnar eru gífurlega miklar og álagið líka.“
Jonah segist vona að samstarfið
við Ísland eigi eftir að eflast enn
frekar í framtíðinni. „Mín von er sú
að sjálfboðaliðar verkefnisins verði
fleiri í framtíðinni og þeir haldi
áfram að nýta sér þau tækifæri sem
felast í störfunum á heilsugæslustöðvunum í Naíróbí og annars staðar í Kenía. Sjálfboðaliðarnir
hafa verið duglegir að afla sjálfir
styrkja til starfsins og vonandi
gengur það áfram vel í framtíðinni.“

&2¡44!6)¨4!,
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 ÅBÒAR
.AÅRËBÅ ER HÎFUÈBORGIN
 ÅBÒAR .AÅRËBÅ
  DAUÈSFÎLL ¹ HVERJA ÖÒSUND ÅBÒA
  BÎRN ERU ¹ HVERJA KONU
 ÅBÒAR NOTA )NTERNETIÈ
,ANDIÈ ER  FERKÅLËMETRAR AÈ
ST¾RÈ
-EÈAL¾VIN ER   ¹R
-EÈAL¾VI KARLA ER   ¹R
-EÈAL¾VI KVENNA ER   ¹R
  PRËSENT ÖJËÈARINNAR KANN AÈ
LESA
 PRËSENT BÒA VIÈ ATVINNULEYSI
 PRËSENT LIFA UNDIR
F¹T¾KTARMÎRKUM
+ENÅA ¹ LANDAM¾RI AÈ %ÖÅËPÅU
3ÒDAN 3ËMALÅU 4ANSANÅU OG ²GANDA

*/.!( +)4(%+! *ONAH SEGIR NEYÈINA

MIKLA Å F¹T¾KRAHVERFUM .AÅRËBÅ HÎFUÈ
BORG +ENÅA

fyrir þá sjálfa. Þeir taka á móti
börnum við erfiðar aðstæður og
sinna alls kyns neyðarþjónustu.
Umhverfið í Naíróbí er ólíkt því á
Íslandi. Það bætist stöðugt við fólk
í fátækrahverfin og neyð fólksins
er mikil vegna sjúkdóma og skorts
á hreinlæti.“
Jonah segir mikilvægt að sjálfboðaliðar á heilbrigðissviði séu
búnir með að minnsta kosti tvö ár í
námi. „Þeir þurfa að vera aðeins

N +ENÅA VERKEFNIÈ ERU SAMTÎK STOFNUÈ AF ÅSLENSKUM SJ¹LFBOÈALIÈUM SEM
HAFA STARFAÈ ¹ VEGUM 0ROVIDE )NTERNATIONAL Å +ENÅA SÅÈASTLIÈIN ÖRJÒ ¹R
N 0ROVIDE )NTERNATIONAL ERU FRJ¹LS OG ËH¹È SAMTÎK SEM REKA FIMM
HEILSUG¾SLUSTÎÈVAR Å ST¾RSTU F¹T¾KRAHVERFUM .AÅRËBÅ
N  HVERJU ¹RI LEITA UM  ÖÒSUND MANNS L¾KNISAÈSTOÈAR ¹
HEILSUG¾SLUSTÎÈVUNUM EN ÖESSI TALA H¾KKAR ¹R FR¹ ¹RI RIÈ  LEITUÈU 
ÖÒSUND MANNS TIL HEILSUG¾SLUSTÎÈVANNA
N (EIMASÅÈA SAMTAKANNA ER KENYA PROJECTORG
N 4ÎLVUPËSTUR +ENÅA VERKEFNISINS ER KENYAVERKEFNID GMAILCOM
N 3ÎFNUNARREIKNINGUR VERKEFNISINS ER    KT  

&ÁLAGIÈ +ENÅA VERKEFNIÈ SAFNAR STYRKJUM OG SENDIR SJ¹LFBOÈALIÈA TIL +ENÅA

%KKI EINS OG AÈ FARA Å SAFARÅFERÈ
b¶ETTA HEFUR BARA BORIST FR¹ MANNI
TIL MANNS &ËLK SAFNAR STYRKJUM
OG FER ÒT ¥ DAG ERUM VIÈ BÒIN AÈ
STOFNA FÁLAG Å KRINGUM VERKEFNIÈ SEM
HEITIR +ENÅA VERKEFNIÈ m SEGIR «MAR
3IGURVIN FJËRÈA ¹RS L¾KNANEMI b6IÈ Å
+ENÅ VERKEFNINU ¾TLUM AÈ GERA FËLKI
KLEIFT AÈ FARA ÒT TIL STARFA (VER SEM
ER GETUR TEKIÈ Ö¹TT Å VERKEFNINU EKKI
BARA NEMAR Å L¾KNA EÈA HJÒKRUNAR
FR¾ÈIDEILDINNI 6IÈ ÖURFUM SJ¹LFBOÈA
LIÈA Å FÁLAGSSTÎRF TIL AÈ FR¾ÈA FËLK UM
ALN¾MI OG HJ¹LPA TIL VIÈ MATARGJAFIR
&ËLK GETUR HAFT SAMBAND VIÈ OKKUR EF
ÖAÈ HEFUR ¹HUGA ¹ AÈ FARA ÒTm
«MAR SEGIR SJ¹LFBOÈALIÈA ÖURFA
AÈ HAFA ANSI MIKIÈ FRUMKV¾ÈI Å
SÁR OG VERA BÒNA UNDIR AÈ SJ¹ ALLT
MÎGULEGT b¶ETTA ER EKKI EINS OG AÈ
FARA Å SAFARÅFERÈ 6IÈ HORFÈUM UPP ¹
FËLK BAÈA SIG UPP ÒR HOLR¾SUM OG
FËLK SEM BÕR ¹ RUSLAHAUGUM !LLS

KONAR SJÒKDËMAR HRJ¹ ÅBÒANA EINS OG
MALARÅA BERKLAR OG FLEIRA %N FYRST OG
FREMST ER ÖETTA STARF FYRIR Ö¹ SEM VILJA
L¹TA GOTT AF SÁR LEIÈAm
3J¹LFBOÈALIÈARNIR SJ¹ SJ¹LFIR UM AÈ
AFLA STYRKJA EN FÁLAGIÈ STYRKIR FERÈA
KOSTNAÈ ÖEIRRA SEM FARA ÒT ¹ ÖEIRRA
VEGUM ¶ESSA DAGANA ERU SJ¹LFBOÈA
LIÈAR +ENÅA VERKEFNISINS AÈ SAFNA FYRIR
SJÒKRABÅL SEM KOSTAR UM   MILLJËN
KRËNA b&YRIRT¾KI OG MJÎG MARGIR
EINSTAKLINGAR HAFA STYRKT OKKUR ¶AR
M¹ TELJA BANKANA . %YKT MEST OG
7ORLD #LASS ¹SAMT FLEIRI FYRIRT¾KJUM
%N VIÈ ÖURFUM ALLTAF FLEIRI SJ¹LF
BOÈALIÈA OG FLEIRI STYRKI TIL AÈ HALDA
VERKEFNINU GANGANDI m SEGIR «MAR
3IGURVIN
«-!2 3)'526). «MAR SEGIR SJ¹LFBOÈA

LIÈA VANTA Å FJÎLBREYTT STÎRF ¹ HEILSU
G¾SLUSTÎÈVUNUM Å .AÅRËBÅ
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Feigðarflan í Írak
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N

ú hefur innsti koppur í búri bandarískra þjóðarhagsmuna, sjálfur seðlabankastjórinn Alan Greenspan,
gengið fram fyrir skjöldu og lýst innrás hinna staðföstu þjóða í Írak undir forystu Bandaríkjamanna
sem hreinni herför til að komast yfir olíuauð landsins. Stríð sem hafði að yfirvarpi hugsanleg gereyðingarvopn sem
engin voru, og baráttu fyrir frelsun samfélags sem bjó við áratuga harðstjórn grimmdarseggs, átti sér aðrar orsakir. Ekki gereyðingarvopnin sem mest var látið með í langan tíma, ekki Saddam Hussein, fornvin gamalla og nýrri nýlenduríkja, þar á meðal
Bandaríkjanna. Það var lagt í þá herför til að ná taki á auðlindum
sem verða æ dýrmætari eftir því sem meira gengur á kunnar olíulindir heimsins og tryggja bandarískum auðfyrirtækjum skerf af
skattpeningum almennings í Bandaríkjunum í nafni svokallaðrar
„uppbyggingar“ eftir „sigurinn“. Fallegt er það.
Hvar eru nú hinir áhyggjufullu og ábyrgu forystumenn þeirra
afla sem hvað dyggilegast vörðu þennan gerning á sínum tíma?
Hvenær hyggjast þeir ganga fram fyrir skjöldu og gangast við
flónsku sinni og ábyrgð? Víst höfum við séð þá flóttalega til
augnanna viðurkenna að þeir voru blekktir, en er það nóg?
Hér á árum áður var talað hátt um uppgjör þeirra sem í blindni
sinni trúðu á Sovétið í austri sem reyndist byggja á skipulagðri
lygi. Fæstir þeirra höfðu andlegt þrek til að viðurkenna mistök
sín og trúgirni meðan þeir lifðu. Núna stendur upp á þá sem hvað
ákafastir voru í hrifningu sinni, nánast trúarlega bernskri, á annarri
þjóðfélagsumbyltingu austur í Kína sem var ekki síður blóðug, að
strjúka af sínum borðum. Hljótt hefur verið um þá í langan tíma
enda eru þeir orðnir fullorðnir menn og tími trúarhitans þeim
gleymdur, enda nógu langt liðið. Hverjir voru það sem heimtuðu
hæst að þessir hópar gerðu hreint fyrir sínum dyrum?
Þeir hinir sömu – kónarnir sem í fullkominni blindni eltu Blair
og Bush út í grimmdarlegt innrásarstríð – bara fyrir örfáum
misserum og hvar eru þeir nú? Er gamla margnýtta ábyrgðin núna
komin í geymslu? Passar ekki að taka svolítið til í samviskunni
– fægja sómann – eða þarf þess ekki? Er traustið á gleymsku
almennings svo sterkt?
Ekki geta menn skotið sér á bak við að vanþekkingin hafi verið
svo alger um erindi breskra og bandarískra herja á slóðum olíuríkustu landa veraldar – nema þýlyndið hafi verið slíkt að fylgissveinadeildinni – fyrirgefið þar voru konur líka sem börðu sér á
brjóst – hafi bara þótt það í himnalagi að ráðist væri á lönd hinna
fornu Persa og það frá þeim tekið sem var þeirra – þetta eru jú
bara arabar – undir allt öðru yfirskini. Það verður jú að tryggja
áfram lágt bensínverð í samfélögum vestrænna ríkja þó í tönkunum sé þykkt blóðlag í botnfylli og tættir líkamar.
Hrakfarir vestrænna innrásarherja í Írak eru ógurlegar og
afleiðingar þessa feigðarflans eiga eftir að setja svip sinn á heiminn um langan aldur. Að ekki sé talað um þær hörmungar sem það
hefur þegar leitt yfir samfélög þar eystra. Allt hefur þetta gerst í
sjálfskipaðri blindni og fylgispekt sem færa verður í annála.
Er nema von að fylgissveitin skammist sín og þegi á sínum
sakamannabekk. Ef harðnar á sinni má biðja um náð og
fyrirgefningu drottins hinna kristnu – ef hald er í því kvaki.
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BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

 DAGSKR¹
5NGIR SJ¹LFST¾ÈISMENN KOMUST AÈ
ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU ¹ SAMBANDSÖINGI
SÅNU Å FÁLAGSHEIMILINU (ERÈUBREIÈ ¹
3EYÈISFIRÈI UM HELGINA AÈ TÅMAB¾RT
V¾RI AÈ KANNA KOSTI ÖESS AÈ HALDA
Å ÅSLENSKU KRËNUNA 6¾RI ÖAÈ EKKI
HAGKV¾MT ¾TTI AÈ KANNA AÈGANG AÈ
MYNTBANDALAGI %VRËPU OG TAKA UPP
EVRU b¹N AÈILDAR AÈ %VRËPUSAMBAND
INUm ,ITLA J¹KV¾ÈNI Å GARÈ %3" HEFUR
VERIÈ AÈ FINNA Å ¹LYKTUNUM
353 HINGAÈ TIL +ANNSKI
EKKI SÅÈAN  ÖEGAR
RÅKISSTJËRNIN VAR HVÎTT Å
DRÎGUM AÈ ¹LYKTUN AÈ
HEFJA UNDIRBÒNING AÈ
AÈILDARVIÈR¾ÈUM
VIÈ %3" $AVÅÈ
/DDSSON HÁLT
R¾ÈU OG SAGÈI

+LÒÈUR 3ÅMANS AÈ BIRTA MERKI 6ODA
FONE Å UMDEILDRI SJËNVARPSAUGLÕSINGU
ER LÅKLEGT TIL AÈ DRAGA DILK ¹ EFTIR SÁR
!UGLÕSINGAFËLK ER AUÈVITAÈ UPPTEKIÈ
AF ÖVÅ HVAÈ KEPPINAUTURINN SÁ AÈ
BRASA &LESTIR TÎLDU AUGLÕSINGUNA VEL
GERÈA OG LÅKLEGA TIL AÈ HREPPA ,ÒÈURINN
SVOKALLAÈA p ¹RLEG VERÈLAUN ÅSLENSKS
MARKAÈSFËLKS .ÕJUSTU FRÁTTIR AF M¹LINU
BENDA ÖË FREKAR TIL ÖESS AÈ 3ÅMINN F¹I
b+LÒÈURINNm EN EKKI b,ÒÈURINNm FYRIR
AUGLÕSINGUNA

ISFLOKKI OG 3AMFYLKINGU TVEIMUR
ST¾RSTU STJËRNM¹LAFLOKKUM LANDSINS
¶ETTA SKAPAR EINSTAKT T¾KIF¾RI TIL AÈ
HRINDA AF STAÈ MIKLUM FRAMFÎRUM -EÈ
ATKV¾ÈI RÅFLEGA TVEGGJA ÖRIÈJUNGA ÖJËÈ
ARINNAR ¹ BAK VIÈ SIG ER LJËST AÈ STYRKUR
STJËRNARINNAR TIL AÈ VINNA Å UMDEILDUM
M¹LUM ER ËTVÅR¾ÈUR ¶ETTA ER T¾KIF¾RI
SEM R¹ÈAMENN ÖJËÈARINNAR ¾TTU
EKKI AÈ L¹TA RENNA SÁR ÒR GREIPUM m
SAGÈI %RLENDUR (JALTASON
FORMAÈUR 6IÈSKIPTAR¹ÈS
¹ AFM¾LISFUNDI R¹ÈSINS
Å G¾R 3VARTSÕNIR MENN
SJ¹ STÎÈNUN Å PËLITÅSKUM
STJÎRNUKORTUM +ANNSKI
%RLENDUR F¹I BJARTSÕNIS
VERÈLAUN

"JARTSÕNI

BJORGVIN FRETTABLA

b.Õ RÅKISSTJËRN VAR MYNDUÈ AF 3J¹LFST¾È

DIDIS

%3" VIÈR¾ÈUR EKKI ¹ DAGSKR¹ 4ILLAGAN
VAR FELLD .Ò VIRÈIST HINS VEGAR EVRAN
KOMIN ¹ DAGSKR¹ p HJ¹ UNGUM SJ¹LF
ST¾ÈISMÎNNUM SEM ÎÈRUM

+LÒÈUR EKKI ,ÒÈUR

Það sem ég sá í Darfur
V

ið tölum mikið um Darfur. En
hvað vitum við? Oftast er
sagt að þarna sé á ferðinni
samfélag sem líður fyrir
innbyrðis átök. Uppreisnarmenn
herja á stjórnvöld, stjórnarherinn ræðst á uppreisnarmenn.
Raunveruleikinn er flóknari en
þetta og oft ekki auðvelt að
henda reiður á því hver berst við
hvern. Upp á síðkastið eru það æ
oftar ættbálkar sem eiga í höggi
við aðra ættbálka; stríðsherra
við annan stríðsherra. Átökin
hafa breiðst út yfir landamæri
og grafið undan stöðugleika
heimshlutans. Og í Darfur er
ekki síður við umhverfisvanda
að glíma því átökin brutust út, að
minnsta kosti að hluta til, vegna
útbreiðslu eyðimarka og skorts á
auðlindum, fyrst og fremst vatni.
Ég er nýkominn úr vikulangri
ferð til Darfur og nágrennis.
Heimkominn hef ég skýra mynd
af ástandinu. Það er engin ein
lausn á deilunni. Taka verður
tillit til allra orsaka ófriðarins, ef
stilla á til friðar. Allt sem ég sá
og heyrði sannfærði mig um að
slíkt er mögulegt. Og verður að
takast. Ég heimsótti El Salambúðirnar utan við El Fasher,
stærstu borg Darfur, sem hýsa
45 þúsund flóttamenn. Ég fann til
með þeim. Ég skynjaði vonleysi
þeirra og örvæntingu. Ég hitti
börn sem þekkja ekkert nema líf
í flóttamannabúðum. Ég hét því
að við myndum gera allt sem í
okkar valdi stæði til að koma á
friði og hjálpa þeim að snúa
aftur til heimahaganna.
Við höfum stigið fyrsta skrefið
í þá átt. Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna hefur gefið leyfi sitt
fyrir að sendir verði 26 þúsund
friðargæsluliðar til Darfur undir
sameiginlegri forsjá Sameinuðu
þjóðanna og Afríkusambandsins.
Í ferð minni sá ég að undirbúningur að komu friðargæsluliðsins
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er í fullum gangi. Engin friðargæsla nær árangri ef enginn
friður er til að gæta. Við þurfum
að þrýsta af alefli á að pólitísk
lausn náist einnig.
Stjórn Ómars al-Bashirs í
Khartoum ítrekaði skilyrðislausar skuldbindingar sínar um að
styðja friðargæslusveitina og
taka þátt í friðarviðræðum. Við
náðum samkomulagi um að
viðræður hæfust í Líbýu 27.
október undir sameiginlegri
forystu Afríkusambandsins og
Sameinuðu þjóðanna. Stjórnin
staðfesti einnig fyrirheit sín um
að hætta þegar í stað vopnaviðskiptum en það höfðu uppreisnarmenn gert í Arusha í síðasta
mánuði. Því miður bárust hins
vegar fréttir fljótlega eftir
brottför mína um spennu, átök
og sprengjuárásir í bænum
Haskanita í norðurhluta Darfur.
Það er mikilvægt að stríðandi
fylkingar sýni stillingu og skapi
frjóan jarðveg fyrir viðræður.
Friðarsamkomulagið verður að
skjóta djúpum rótum ef það á að
vera varanlegt. Í Juba og el
Fasher heyrði ég marga leggja
áherslu á að raddir sem flestra
fengju að heyrast; jafnt ættbálkahöfðingja, fulltrúa sjálfstæðra stjórnmálaflokka, hópa
kvenna og flóttamanna og
embættismanna á staðnum og á
landsvísu. Þörf er á samfélagssáttmála til að tryggja frið. Ég

hitti leiðtoga Líbýu, Muammar
Gaddafi höfuðsmann, í tjaldi
hans í Sirte. Hann bauðst
rausnarlega til þess að hýsa
friðarviðræðurnar og sannfærði
mig um að hann myndi gera sitt
besta til þess að árangur næðist.
„Það er núna eða aldrei,“ sagði
Líbíuleiðtoginn og mælti fyrir
munn þeirra margra.
Í heimsókninni voru mér
sýndar vatnsveituframkvæmdir
í Líbíu: hundruð kílómetra langar
vatnsleiðslur sem flytja milljóna
lítra ferskvatns um Saharaeyðimörkina. Þetta er mögnuð
sjón á þessum slóðum þar sem
vatnsskortur er landlægur.
Daginn áður hafði ég flogið yfir
Tsjad-vatn – hið mikla stöðuvatn
sem dregist hefur saman og er
nú aðeins tíundi hluti af því sem
það var. Þetta minnti á að
framtíð þessa svæðis stendur og
fellur að verulegu leyti með því
að tryggður sé aðgangur að
vatni. Í N’Djamena sagði Idriss
Deby, forseti Tsjad, mér að án
vatns yrði engin efnahagsleg
þróun. Og án efnahagsþróunar,
bætti hann við, myndu 250
þúsund flóttamenn frá Darfur í
austurhluta Tsjad ekki eiga
afturkvæmt heim. Öryggi og
þróun, sagði hann, eru kvistar á
sama meiði. Að þessu leyti, getur
alþjóða samfélagið leikið stórt
hlutverk.
Öll rök hníga að því að leita
þurfi heildstæðrar lausnar á
deilunni í Darfur. Ófremdarástandið á sér margar orsakir. Við
þurfum að glíma við þær allar:
öryggi, stjórnmál, auðlindir, vatn,
mannúðarmál og þróun.
Það er að sönnu vandasamt að
glíma við flókin vandmál. En við
eigum engan annan kost til að ná
varanlegri lausn.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna.

Í þágu unga fólksins og byggðanna
starfsemi sem þar fer fram, er að langmestu leyti á landsbyggðinni.
Stærðarhagkvæmnin í þessum greinum
er mikil. Við sjáum þróun í landbúnaði sem
markast af þessu. Það tekur til nánast allra
að er rangt sem stundum er reynt að
halda fram að sjávarútvegur og landbúgreinanna. Ekki bara mjólkur- og sauðbúnaður séu fyrst og fremst höfuðfjárframleiðslu þar sem þetta eru alþekktar
atvinnugreinar fortíðarinnar. Þessar atvinnustaðreyndir, heldur einnig í öðrum
búgreinum, hvort sem við tölum um
greinar verða um ókomin ár burðarásar í
garðyrkjubúskap eða loðdýr, svo dæmi séu
íslensku atvinnulífi, ekki síst á lands%).!2 +
tekin. Tæknin og afkastaaukningin leiðir
byggðinni. Sannarlega eru margs konar
'5¨&)..33/.
þetta af sér og er drifið áfram af hagræðbreytingar að eiga sér stað í efnahagsumhverfi
ingarkröfu og eðlilegri sókn í bætt lífskjör.
okkar. Við þekkjum ævintýralegan vöxt
Sama á við í sjávarútvegi. Þar er framleiðninýrra atvinnugreina sem hafa ekki síst sótt tekjur
aukningin mikil og fer vaxandi. Við getum ekki
sínar og styrk til erlendrar starfsemi sem hefur flutt
slegið af í þeim efnum. Þessi þróun lýtur lögmálum
hingað mikinn auð og efnahagsleg áhrif. Það breytir
hagræðingar og kröfunnar sem uppi er í þjóðþví þó ekki að enn sem fyrr verður hlutur sjávarútvegs
og landbúnaðar afgerandi í þjóðarbúinu í heild og á
félaginu um stöðugt meiri verðmætasköpun og lægri
landsbyggðinni alveg sérstaklega.
tilkostnað til að standa undir bættum lífskjörum sem
almenningur gerir réttmæta kröfu til. Og ef við
Á hinn bóginn er alveg ljóst mál að þessar atvinnuætlum að eiga möguleika til þess að takast á við
greinar standa núna frammi fyrir mjög miklum
samkeppnina í okkar þjóðfélagi þá verða sjávarbreytingum. Einkanlega vegna þess að sú þróun sem
hefur orðið í okkar efnahagslega umhverfi kallar á
útvegurinn og landbúnaðurinn að geta lagt af
þessar breytingar. Sjávarútvegur jafnt og landbúnmörkum sambærileg lífskjör. Ella flýr fólkið þessar
aður þarf á öllu sínu að halda til að standast
atvinnugreinar, unga fólkið hefur ekki áhuga á að
samkeppni við aðrar atvinnugreinar í landinu.
hasla sér þar völl og við verðum einfaldlega undir.
Jafnframt verða þessar atvinnugreinar lykilþáttur í
byggðaþróuninni af þeirri einföldu ástæðu að sú
Höfundur er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
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5.900 kr.
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HELGARFERÐ
TIL KAUPMANNAHAFNAR
Í þessu einstaka pakkatilboði bjóðum við upp
á gistingu á Hotel Kong Frederik sem er örfá
skref frá Ráðhústorginu og Strikinu. Þaðan er
hægt að komast í Tívolí eða á Aðalbrautarstöðina ef menn vilja út fyrir borgarmörkin.
Við mælum eindregið með að fólk bregði sér
í smørrebrød hjá Ida Davidsen, það toppar
hana enginn.

Kaupmannahöfn er ein af
elstu og fallegustu borgum
meginlandsins. Hvort sem þú
vilt versla eða borða, fara á
söfn, tónleika eða í leikhús þá
býður þessi gamla höfuðborg
Íslendinga upp á allt sem þarf.
Fyrir þá sem vilja versla er bæði hátíska og lágtíska
og allt þar á milli á Strikinu eða einhverri af litlu
götunum í nágrenni þess. Og það er engin ástæða
til að borða bara síld og smurbrauð. Kaupmannahöfn er smekkfull af alls kyns veitingahúsum sem
jafnast á við það besta í Evrópu og skemmtileg
kaffihús, barir og klúbbar eru á hverju strái.
Sérstaklega er gaman að fara í leiðangra um
eitthvert af Bro-hverfunum: Vesterbro, Nørrebro
eða Østerbro, þau hverfi hafa verið í mikilli
uppbyggingu undanfarin ár og iða af lífi.

VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

VERÐ Í TVÍBÝLI

49.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum,
3 gistinætur á Hotel Kong Frederik,
4 stjörnur, með morgunverði.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

KÖBEN
BILLUND
VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

Billund er ekki aðeins
flugstöðin rétt hjá Lególandi
heldur líka dyr að Jótlandi og
Norður-Þýskalandi.

FERÐABLAÐ ICELAND EXPRESS 2007

Billund í Danmörku er vinalegur og fjölskylduvænn
bær sem býður upp á fjölbreytta afþreyingu.
Billund er sennilega þekktastur sem heimabær
Lególands en það má bæta því við að frá Billund er
stutt til háskólabæja eins og Árósa og Horsens þar
sem hundruð Íslendinga stunda nám.

www.expressferdir.is
2.–5. nóvember

HELGARFERÐ
TIL LONDON
Af hverju ekki að skella sér til London í
nóvember og drekka í sig iðandi stórborgar–
stemningu þegar skammdegið fer að verða
þrúgandi á Íslandi. Expressferðir bjóða helgarferð til London þar sem gist er á 3 stjörnu
hóteli í miðborginni.

LONDON
Hvort sem þú ætlar að
versla, fara í leikhús, út að
borða, hitta vini eða njóta
lífsins þá er London rétti
áfangastaðurinn.

VERÐ Í TVÍBÝLI

47.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum,
3 gistinætur á Royal National, með
morgunverði.

VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

www.expressferdir.is

London er tvímælalaust ein af fjölbreyttustu borgum í heimi. Það eru fáar borgir þar sem fjölmenningin

26.–28. október

blómstrar á sama hátt og í London. Fjöldinn allur af þjóðarbrotum býr í borginni og það er varla til það
menningarafbrigði sem ekki á sér þar samastað. Það er nánast hægt að fullyrða að það geti allir fundið
eitthvað við sitt hæfi í London. Matgæðingar geta valið úr óendanlegum fjölda veitingastaða sem bjóða
mat úr öllum heimshornum. Tónlistaráhugamenn geta gengið að því sem vísu að einhvers staðar er verið
að spila góða tónlist og þeir sem vilja fara á söfn geta séð allan skalann, frá framsækinni nútímalist yfir í
heimsfræga klassík. Í þessari miðstöð menningar og viðskipta í heiminum er hægt að versla frá sér allt vit.

GARÐAR THOR
CORTES Í LONDON
Komdu með Express Ferðum á tónleika með
Garðari Thor Cortes í The Barbican Centre.
Auk Garðars kemur Diddú fram sem sérstakur
gestur. Unnendur klassískrar samtímatónlistar
geta ekki látið þetta fram hjá sér fara.

VERÐ Í TVÍBÝLI

Covent Garden, Piccadilly Circus, Downing
Street, Fleet Street,
Haymarket, The Mall,
Oxford Street, Hyde
Park, Portobello Road,
Regent Street, Russell
Square, Soho, Camden,

49.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum,
3 gistinætur á Royal National, með
morgunverði.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

www.expressferdir.is
9.–12. nóvember

HELGARFERÐ
TIL BERLÍNAR
Í borg sem hefur að geyma aðra eins sögu og
Berlín er góð leiðsögn ómetanleg. Í þessari ferð
með Express Ferðum færðu einhverja þá bestu
leiðsögn sem völ er á. Hjálmar Sveinsson
útvarpsmaður gjörþekkir borgina eftir margra
ára búsetu þar og hann leiðir menn í allan
sannleika um hana.

VERÐ Í TVÍBÝLI

53.900 kr.

Berlín er borgin þar sem
hlutirnir gerast í dag. Æsileg
blanda af gömlu og nýju,
austri og vestri sem þú verður
að upplifa áður en það verður
of seint.

VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, akstur til

Eftir að Múrinn féll í lok Kalda stríðsins og Berlín varð á ný höfuðborg sameinaðs Þýskalands hefur margt

og frá flugvelli, gisting á Park Inn, 4 stjörnu

breyst. Nýbyggingar rísa á hverju götuhorni, stórfyrirtæki flytja höfuðstöðvar sínar þangað og borgin er
aftur orðin miðpunktur lista í Evrópu. Það sem ekki hefur breyst er hið fræga frjálslyndi og heimsborgaraháttur sem einkennt hefur Berlín í meira en hundrað ár. Skrautlegt næturlíf, klassísk þýsk næturklúbbamenning og listalíf í miklum blóma − svo miklum að það er varla íslenskur listamaður með sjálfsvirðingu
sem ekki er á útgáfusamningi í Berlín. Ekki vera hissa þótt þú rekist á þá um borð hjá Iceland Express!

hóteli við Alexanderplatz í austurhluta
borgarinnar, morgunverður innifalinn,
gönguferð um borgina og íslensk fararstjórn.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100
www.expressferdir.is
9.–16. febrúar 2008

SKÍÐAFERÐ
TIL DAVOS
„Niður brekku fer tra la la la ...” en til þess þarf
snjó og við höfum ekki haft svo mikið af honum
hér á Íslandi undanfarna vetur. En í Sviss er
nægur snjór í febrúar og því ekkert til fyrirstöðu
að demba sér niður brekkurnar í Davos í nokkra
daga. Davos er vinalegur bær í 1.500 metra
hæð í Svissnesku Ölpunum. Bærinn er umlukinn
skíðabrekkum og eru þær af öllum stærðum og
gerðum og ættu því allir að finna brekku við sitt
hæfi. Einnig er þar að finna 75 km gönguleið
fyrir þá sem vilja bregða sér á gönguskíði.
En auk þess að vera frábær skíðastaður hefur
Davos upp á margt annað að bjóða.
Þar má t.d. finna líkams- og heilsuræktarstöð,
tennis- og squash-höll og ýmiss konar aðra
afþreyingu, skemmtilega veitingastaði, kaffihús,
söfn og verslanir.

BERLÍN
FRIEDRICHSHAFEN
Hvað er betra en taka sér
frí frá hversdagsleikanum
og gleyma sér í brekkunum í
stórkostlegri náttúrufegurð.
Fyrir þá sem vita ekkert betra en renna sér ferð
eftir ferð í góðu veðri og fara helst aldrei sömu
brekkuna tvisvar er Friedrichshafen rétti staðurinn
til að byrja skíðaferðina. Friedrichshafen er hreinlega
lykillinn að Ölpunum og þaðan er stutt á öll helstu
skíðasvæði í Sviss, Austurríki, Þýskalandi og á Ítalíu.

VERÐ FRÁ:
VERÐ Í TVÍBÝLI

119.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum, gisting í 7

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

nætur á Hótel National Davos, 4 stjörnu
hóteli með hálfu fæði.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

FERÐABLAÐ ICELAND EXPRESS 2007

VERTU
ÞINN Budget
EIGIN
FARARSTJÓRI!

Leigðu þér bíl frá Budget og búðu
til ferð eftir eigin höfði. Við minnum
á möguleikann á að fljúga heim frá
öðrum áfangastað en flogið var út á.
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Grösin eru í genunum
5PLEDGER 3TOFNUNIN ¹ ¥SLANDI HELDUR BYRJENDAN¹MSKEIÈ
Å HÎFUÈBEINA OG SPJALDHRYGGJARMEÈFERÈ #34)
 OKTËBER N¾STKOMANDI Å 2EYKJAVÅK
.¹MSKEIÈIÈ ER HALDIÈ ¹ 2ADISSON3!3 HËTEL 3ÎGU
(¹DEGISMATUR OG KAFÙVEITINGAR INNIFALIÈ Å N¹MSKEIÈSGJALDI
5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING Å SÅMA   EÈA ¹ WWWUPLEDGERIS

Hún ber nafnið Sóley með
réttu; komin af grasalæknum
og knúin köllun til að finna
náttúrunni farveg í betri heilsu
mannfólksins.
„Ætli áhuginn liggi ekki í genunum. Ég er komin af miklum grasalæknum og síðan ég var lítil hefur
hugur minn leitað í átt til grasalækninga og lækningajurta,“ segir
leikkonan Sóley Elíasdóttir sem
nú stefnir á BS-gráðu frá enskum
grasalækningaskóla á sama tíma
og hún sýður eigin grös til framleiðslu græðandi smyrsla.
„Á unglingsárum stefndi ég á
lyfjafræði en svo tók leiklistin
mig heljartökum. Í dag langar mig
alls ekki í kemíska lyfjafræði
heldur vil tína mín eigin fjallagrös
því náttúran hefur öll svörin,“
segir Sóley sem styðst við gamlar
uppskriftir frá langafa sínum,
Erlingi grasalækni, og langalangömmu sinni, Grasa-Þórunni.
„Öll grös og jurtir sem ég nota í
smyrslin tíni ég í skógi Snorrastaðalands í Árnessýslu, en þar er
umhverfið hreint, ómengað og lífrænt. Það er svo hægt að tína grös
hvar sem er, en þar sem ég bý í
Hafnarfirði í námunda við álver
vil ég ekki taka jurtir úr hafnfirskri náttúru,“ segir Sóley, en
uppskriftir grasameðalanna hafa
gengið frá manni til manns í fjölskyldu hennar áratugum saman.
„Frændfólk mitt er margt miklir grasalæknar og ömmusystur
mína, Ástu Erlingsdóttur, þekkja
allir. Þessi gen eru mjög sterk í
mér, ég upplifi þetta sem köllun
og í draumum vitja mín aðilar
sem segja hvað ég þarf að gera,“
segir Sóley sem árum saman
hefur búið til eigin grasameðul
sem hún hefur gefið vinum og
ættingjum.
„Mér fannst kominn tími til að
leyfa almenningi að njóta þessara kraftaverka og stofnaði í
sumar fyrirtækið Sóley – grös og
heilsa. Í gær komu fyrstu vörurnar á markað í Heilsuhúsinu,
en það eru smyrslin Græðir og
Kisstu mig, með einföldu i-i
vegna þess að ég hugsa þessi
krem lengra en á Íslandsmarkað.
Þetta eru stórkostlegar vörur
með alhliða græðandi virkni á
brunasár, exem, útbrot, rassabruna á börnum, harða hæla,
hvers kyns þurrk og húðhreistur.
Þær virka strax og gera undraverð kraftaverk á til dæmis
bruna. Kisstu mig er frunsu- og
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KRAFTAVERK Å MÎRGUM TILVIKUM
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gyllinæðarkrem sem hefur verið
notað öldum saman og útrýmir
frunsum um leið og þær koma,“
segir Sóley, en nafn hennar vísar
til blómaættar með mikinn lækningarmátt.
„Mér finnst dásamlegt að vera
úti og tína jurtir. Leiklistin verður
að bíða. Ég finn enga köllun til að
fara á svið. Ég hef verið föst í leikhúsinu í fjórtán ár og átt fjóra
krakka í leiðinni. Leikhússtarfið
er ekki fjölskylduvænt en grasalækningar sameina fjölskylduna.

Það má vel sinna börnum samhliða slíkum heimilisiðnaði,“ segir
Sóley hamingjusöm, þar sem hún
sýður jurtir sem hún er að prófa
fyrir ný grasasmyrsl.
„Ég er að búa til handáburð og
andlitskrem, en Græðir og Kisstu
mig eru meiri lækningakrem. Ég
nota eingöngu lífræn krem sem
ég hef soðið sjálf fyrir sjálfa mig
og hef aldrei verið betri í húðinni,“ segir Sóley brosandi og heilbrigðið uppmálað.
THORDIS FRETTABLADIDIS
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Hægan, slappaðu af
Stafgöngunámskeið hefjast 25. september n.k.
Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
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Reiki
Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK

Í amstri dagsins er hvíld
hverjum manni nauðsynleg, en
oft vill brenna við að hún sé
vanmetin.
Nútímasamfélag er fyrst og fremst
árangursmiðað. Við metum velgengni út frá árangri og afrekum
og þetta kallar oft á langa vinnudaga og litla hvíld. Til að sporna við
hreyfingarleysi fara menn og konur
í ræktina og styrkja með því líkamann. Andlega hliðin fær þá oft
ákveðinn boðefnaskammt um leið
– en betur má ef duga skal.
Að kunna að slaka almennilega á
er andlegt listform sem margir
eiga ólært. Sumir geta ekki sofnað
á kvöldin fyrir eigin hugsunum og
aðrir eru ófærir um að vera í núinu
og hafa hugann stöðugt við annað
en líðandi stund. Slökun og svokölluð „jarðtenging“ bætir úr þessu og
skapar um leið öflugri einstaklinga
sem ná betri árangri í starfi.
Uppbyggileg slökun getur verið
allt frá góðum nætursvefni yfir í
aðferðir sem hver og einn tileinkar
sér, en þær má læra á ýmsan hátt.
Hjá Jógastöðinni Yoga Shala í
Engjateigi eru að hefjast sérstök
slökunarnámskeið, en þar gefst
fólki kostur á að koma í hádeginu
og láta þreytu og stress líða úr sér.
Ekki þarf að gera annað en að fara
úr skónum, leggjast á gólfið og láta
svo leiða sig áfram í slökuninni.
Ingibjörg Stefánsdóttir jógakennari segir tímana hafa lagst vel
í nemendur, en margir þeirra eru
menn úr viðskiptalífinu sem vinna
oft undir álagi og tímapressu.
„Tíminn stendur í fjörutíu mínútur og eftir hann er fólk endurnært
og komið með nýja orku,“ útskýrir
Ingibjörg og bætir því við að tímarnir séu byggðir á svokölluðu jóga
nitra, eða svefnjóga.
„Þetta er alveg rosalega notalegt
og í raun fer maður á svona hálf-
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gert flug með þessu. Slökunin verður mjög djúp, maður gleymir stað
og stund, nær að kúpla sig út úr öllu
og öðlast ró og frið. Þetta er virkilega þægilegt ástand,“ segir hún og
nefnir jafnframt að þetta geti allir
gert þó að það taki fólk mislangan
tíma að ná slökuninni.
Ingólfur S. Sveinsson geðlæknir

,ÅFSTÅLL ¹N STREITU
"OÈORÈIN SJÎ EFTIR
)NGËLF 3 3VEINS
SON GEÈL¾KNI

FYRIR BÆTTA LÍÐAN OG BETRI STJÓRN Á LÍFI ÞÍNU
Kvöld- og helgarnámskeið í boði,
næstu námskeið eru:
II.
stigkvöldnámskeið
kvöldnámskeið
HELGARRN¹MSKEIÈ
I. stig
9. ––11.
17.
19.okt.
sept.
II.
stig kvöldnámskeið
kvöldnámskeið
HELGARRN¹MSKEIÈ
I. stig

okt.
OKT
9. ––11.
17.
19.
sept.
Guðrún Óladóttir

Auktu styrk þinn
Sjálfstyrkingarnámskeið

22. – 23. sept. helgarn.

reikimeistari og hómópati
Pantanir í síma 553 3934,
milli kl. 10 og 13 virka daga.
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er einnig meðal þeirra sem hafa
kennt og hjálpað fólki að slaka á, en
hann hefur til dæmis gefið út
geisladiskinn Frelsi til að anda, þar
sem hann leiðir áheyrandann í rúmlega fimmtán mínútna slökunarhugleiðslu. Ingólfur segir að slökun
og hvíld sé undirstöðuatriði þess að
fólk búi við góða geðheilsu.
„Við þurfum að hafa ráð til að
læra að stjórna huganum og ég tel
það mikilvæga menntun fyrir hvern
mann að læra slökun,“ segir Ingólfur og bendir jafnframt á að einfaldar bænir geti oft dugað til að tæma
og temja hugann og leiða hann inn á
réttar brautir.
Fyrir áhugasama er vert að benda
á að geisladiskur Ingólfs er seldur í
Skipholtsapóteki. MARGRET FRETTABLADIDIS
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Flutningar og hjátrú
Ýmis hjátrú tengist flutningum
og þótt ástæðan fyrir hjátrúnni
sé oft fremur órökrétt og óljós
má hafa gaman af. Hér á eftir
fara nokkrar gamlar tuggur um
af hverju sé skynsamlegt að
huga við flutninga.
Margir kannast við þá íslensku
þjóðtrú að það skipti máli hvaða
vikudag flutt er inn. Þá er viðkvæðið að mánudagur sé til mæðu,
þriðjudagur til þrautar, miðvikudagur til moldar, fimmtudagur til
frama, föstudagur til fjár, laugardagur til lukku og sunnudagur til
sælu eða sigurs. Miðvikudagur til
moldar hefur oftast verið skýrt
þannig að sá sem fæddist á miðvikudegi myndi vinna við moldarvinnu
eða aðra útivinnu. Í Skaftfellskum
þjóðsögum má þó lesa um að þriðjudagur sé til þroska og miðvikudagur
til minnis. Af þessu öllu má ráða að
öruggast sé að flytja frá fimmtudegi
til sunnudags.
Hjátrú tengd föstudeginum
þrettánda er ein sú útbreiddasta í
heiminum. Föstudagurinn þrettándi
verður einu sinni til tvisvar á ári
og á þessum degi trúa margir því
að forðast beri miklar framkvæmdir
þar sem hætta sé á að allt fari
úrskeiðis.
Kettir eru oftast taldir til góðs á
heimilum og víða má finna þá
hjátrú að það sé gæfusamlegt að
hafa kött með sér þegar flutt er í
nýtt húsnæði. Því var trúað að kött-

urinn sogaði til sín ógæfu og ill öfl
eða að þau tækju sér bólfestu í
honum. Sums staðar tíðkaðist að henda svörtum
ketti inn fyrir þröskuldinn
á heimili brúðhjóna til að
hreinsa andrúmsloftið áður
en þau færu inn. Margir
kannast við þá hjátrú að
það sé slæmur fyrirboði ef
svartur köttur hleypur í
veg fyrir mann. Kettir
hafa því löngum talist vera
dulmagnaðar skepnur.
Sá gamli siður að bera
brúði yfir þröskuld
táknar að brúðguminn vilji bera konu
sína yfir alla þröskulda eða erfiðleika í lífinu og
vernda
hana.
Það væri því fallega gert af eiginmanninum
að bera konu
sína
yfir
þröskuld nýs
heimilis.
Ýmis hjátrú
tengist
steinum
og
talið var að
hús sem í væri
geymdur svokallaður lífsteinn gæti ekki
brunnið. Steinarnir eiga að finnast á
Jónsmessunótt
þegar þeir lifna við og dansa

saman þar sem elding hefur komið
til jarðar. Auk þessa eiga lífsteinar
að geta lífgað við dauða
menn,
grætt sár og gert
menn ódauðlega.
Oft er það svo
að vinir og vandamenn gefa innflutningsgjafir en
samkvæmt
algengri hjátrú
ber að varast að
gefa hnífa þar
sem það getur
valdið
ósamkomulagi
eða
vinslitum. Til
að forðast það
er nóg að borga
eitthvert smáræði fyrir hnífinn.
Þeir sem trúa
á álfa og vilja
flytja á svipuðum
tíma og þeir ættu
samkvæmt þjóðsögum að flytja um
áramótin.
Einnig
eru til sögur um að
álfum sé illa við
óvænta flutninga
og því beri að
gæta þess að sýna
virðingu ef ráðist
er í að flytja
steina eða raska
á annan hátt
umhverfi álfa.
HREFNA FRETTABLADIDIS
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Hugljúf krumpudýr
Heiða vaknar nokkrum
sinnum á nóttu til að sinna
hvolpunum sínum .
BLS. 4
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Nýr ferfættur íbúi í
Downingstræti tíu
Nýr íbúi hefur flutt inn í hið sögufræga hús að Downingstræti 10 í
London sem hýsir forsætisráðherra Breta, Gordon Brown, og
fjölskyldu hans. Hinn nýi íbúi
heitir Sibyl og er svört og hvít
læða í eigu Alistair Darling og
konu hans, Margrétar, sem búa
í íbúð á efri hæð Downingstrætis tíu.
Þetta er í fyrsta sinn í tíu ár
sem gæludýr spígsporar um hús
og garð sitjandi forsætisráðherra
og virðist Sibyl kunna mjög vel
við sig.
Síðasti íbúi hússins af kattarætt hét Humphrey en hann settist þar að í ráðherratíð Margrétar Thatcher og lifði þar einnig
meðan John Major dvaldi í húsinu. Tony Blair sendi Humphrey á
eftirlaun árið 1997 og telja margir að það hafi verið gert að undirlagi konu hans, Cherie.

Hvað ætli hann sé að hugsa?

Mæðgurnar Jenný og Halldóra með hluta af húsdýrunum á heimilinu. Gríma lætur fara vel um sig í kjöltu Jennýjar en Vikka er á
förum úr fangi Halldóru. Á milli þeirra liggur Engilbjört yfirveguð og róleg.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Engilbjört brosir þegar
einhver kemur heim
Cherie Blair ásamt kettinum
Humphrey árið 1997 sem var sendur
á eftirlaun stuttu síðar. Síðan þá
hefur enginn köttur stigið loppu inn
í Downingstræti 10 fyrr en nú þegar
Sibyl læðist þar um.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Eigendur í kattaskóla
Allt er til í henni Ameríkunni.
Nokkrir dýraatferlisfræðingar
hafa stofnað kattaskólann „Acatemy“ í New York þar sem kattaeigendur geta komið og lært að
skilja betur hegðun dýra sinna.
Þetta gera þeir með því að hegða
sér eins og kettir. Þeir klifra í
kattaklórubrettum, leika sér að
stórum bandhnyklum og leggja
sig á stórum baunapúðum.
Kennararnir vilja meina að þetta
geti bæði orðið til þess að auka
skilning kattaeigenda á gæludýrum sínum auk þess sem þetta
dragi úr daglegu stressi.

Jenný Ásgerður og Anna María
Guðbrandsdætur og Halldóra
María Henrýsdóttir eiga einn
hund og fimm kisur.
Sumir geta ekki hugsað sér heimilið án ferfættra vina með blíðleg augu, þarfir og kenjar. Þeirra
á meðal eru þær Jenný Ásgerður og Anna María Guðbrandsdætur og Halldóra María Henrýsdóttir. Þær búa saman hér í borg
og eiga einn hund, tvær fullorðnar kisur og fyrir nokkrum vikum
bættust þrír kettlingar í hópinn. Það er því líflegt á heimilinu
þessa dagana. Húsdýrin þar afsanna líka kenninguna um að „allt
fari í hund og kött“ ef þessar tegundir búa saman því samkomulagið er prýðilegt og öllum líður vel.
Þó að fullorðnu kisurnar, Gríma og
Vikka, séu bara tveggja og þriggja
ára þá eru þær arftakar annarra
sem á undan voru. „Alveg síðan ég
man eftir mér hafa verið kettir á
heimilinu,“ segir Halldóra María.
„Svo vorum við með aðra tík áður
en þessi kom. Hún hét Rajsa eins
og frúin hans Gorbastjovs,“ lýsir
hún. Tíkin sem nú spígsporar tígulleg um gólfið heitir Engilbjört.

Skólinn er rekinn af framleiðendum kattamatarins Meow Mix
í Daryl Roth leikhúsinu í New
York. Þar starfa atferlisfræðingar sérhæfðir í kattardýrum,
kattasálfræðingar, dýralæknar
og meira að segja dýrasjáendur.
Til dæmis var þar starfandi
gæludýrasjáandinn
Emerald
DuCoeur sem bauð fólki að tengjast kettinum sínum, bæði lifandi
og dauðum.
Eftir sex daga námskeið í New
York hélt „Acatemy“-hópurinn
af stað í reisu um ellefu borgir í
Bandaríkjunum.

Tveggja mánaða högni sem hefur gaman af lífinu.

Tasvígir tveggja mánaða kettlingar.

Að sögn Halldóru er hún blanda af
Irish Setter og Golden Retriever.
„Engilbjört brosir alltaf þegar
einhver okkar kemur heim. Hún
verður svo glöð,“ segir Halldóra
glaðlega.
Vikka heitir reyndar Wicty. Hitt
er gælunafn. Hún er af persnesku
kyni í móðurætt. Halldóra segir

Vikku alltaf drekka mjólk á meðan
hún sjálf fái sér morgunmat. „Við
eigum okkar hátíðlegu morgunverðarstund,“ segir hún hlæjandi.
Það er Vikka sem á kettlingana,
tveggja mánaða krútt. Halldóra
segir þá tilbúna til að fara út í lífið
vilji einhver þiggja þá.
gun@frettabladid.is
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Hugljúf krumpudýr
Ljósmyndarinn Ragnheiður
Guðmundsdóttir, oftast kölluð
Heiða, var að eignast hvolpa af
Shar-Pei kyni. Foreldrarnir eru
rúmlega eins árs hreinræktaðir
verðlaunahundar af góðum
ættum. Heiða hefur í nógu að
snúast í umönnun hvolpanna
auk þess sem hún á þrjá aðra
hunda.

Flækingshvolpar á strætum Kólombó á Srí Lanka. Lögreglan þar í landi leitar nú
eftir hundum til að þjálfa upp og nota sér til aðstoðar.
NORDICPHOTOS/AFP

Gæludýr til vinnu
í lögreglunni
Lögreglan á Srí Lanka hefur
beðið gæludýraeigendur í landinu að gefa lögreglunni hundana sína svo hægt sé að þjálfa
þá til lögreglustarfa. Glæpatíðni
í landinu er há og er talið nauðsynlegt að lögreglan fái aukinn
liðsafla með vel þjálfuðum lögregluhundum.
Hundarnir sem valdir verða
til verksins eru sendir í æfingabúðir þar sem við tekur sex mán-

aða þjálfun. Nú eru 170 lögregluhundar í landinu sem notaðir eru
til ýmissa verka. Um 25 hundaeigendur hafa boðið fram aðstoð
gæludýra sinna og af þeim hafa
átján verið valin til framhaldsþjálfunar. Lögreglan vonast til
að fá til sín um fimmtíu hunda í
þessu átaki.
Á Srí Lanka eru 2,3 milljónir
hunda og þar búa 19,5 milljónir
manna.

„Þetta er mikil vinna og maður
gerir ekki mikið annað á meðan.
Það þarf að standa í því allan
daginn að vigta og sjá hvort þeir
séu að þyngjast. Svo er oft gott
eftir smá tíma að gefa með en það
fer eftir þyngdinni,“ segir Heiða.
Hvolparnir fæddust fyrir tveimur
vikum og voru upphaflega fimm
talsins en einn drapst. En hvernig
hundar eru Shar-Pei hundar?
„Þetta eru krumpudýr. Þeir
fæðast eðlilegir og eftir því sem
þeir stækka verður húðin alltaf
meiri. Þegar hundarnir eru orðnir
um mánaðargamlir þá fara þeir
að vaxa upp í húðina aftur. Á
vissu tímabili eru þeir rosalega
krumpaðir og stíga ofan á sitt eigið
skinn. Þetta nær þá bara allt saman,
skottið og lappirnar eru bara í einni
kássu,“ lýsir Heiða glettin.
Shar-Pei hundar eru upprunalega frá Kína en þeir hundar sem
til eru í Evrópu eru flestir komnir
af átján hundum sem fluttir voru
til Ameríku fyrir mörg hundruð
árum. Heiða segir enn fremur
að hundar af þessu kyni séu
mjög húsbóndahollir, hlýðnir og
gáfaðir.
„Þeir opna dyr og tala mikið með
hljóðum og læra strax hvað má og

Heiða fer oft með hundana í vinnuna í ljósmyndastúdíóið en nálgast má myndir eftir
Heiðu á heimasíðunni www.heida.is.

hvað má ekki. Ég á Labradorhund
á svipuðum aldri og það tók mun
lengri tíma að aga hann. Þessum
hundum finnst hrikalegt að láta
skamma sig og eru því helst ekki
að gera neitt af sér. Þeir þvælast
heldur ekki í burtu. Þegar þeir eru
orðnir stálpaðir þarf lítið að hafa
fyrir þeim þar sem þeir fara bara
tvisvar á ári úr hárum og bjarga
sér vel sjálfir.“
Öfugt við Labradorinn aðlagast
Shar-Pei hundar eigandanum.
Ef eigandinn er latur verða þeir
eins en ef eigendurnir eru virkir
verða hundarnir það líka. Þeir
þurfa í raun bara þá hreyfingu
sem eigandinn veitir. Hins vegar
þarf að gæta hvolpanna vel og
vandlega.
„Þessir hundar fá oft öndunarörðugleika og augnsjúkdóma út
af krumpunum því þeir eru bæði
krumpaðir að utan og innan. Þeir
þurfa því að fæðast með góð
öndunarfæri. Það þarf að sjá til
þess að þeir séu alveg þurrir og

Systkinakærleikurinn er augljós.

setja þá á stað þar sem þeir kólna
ekki og enginn dragsúgur er. Þeir
þurfa líka að fá nóg að drekka,“
segir Heiða.
Nú er einn hvolpurinn lasinn og
hann á mjög erfitt með andardrátt
og því þarf að gefa honum
penisillín, nefdropa, augndropa
og hunang til að styrkja hann og
aukamjólk sem Heiða býr til sjálf
úr eggjarauðum. Spurð hvort
þessir hundar veikist oft segir
Heiða: „Yfirleitt deyja hvolparnir
strax ef það er eitthvað að þeim
en ef maður grípur inn í er maður
í raun að taka völdin. “
Hundarnir fara með Heiðu í
vinnuna og tíkin Sparta hefur mjög
gaman af að sitja fyrir og reynir
að troða sér inn á myndirnar við
hvert tækifæri. Hún tekur á móti
gestum í stúdíóinu og fylgist
með.
„Það hjálpar oft til að hafa hana,
sér í lagi þegar ég er að mynda börn
því hún situr við brjóstkassann
á mér og þá fylgjast börnin með
henni og horfa í myndavélina,“
segir Heiða stolt.
Heiða ætlar að velja hundunum
heimili þegar að því kemur og fer
þá í hönd mikið ættleiðingarferli
þar sem hún mun íhuga ýmsa
þætti. Hundar af þessu kyni kosta
um 250.000 krónur.
Þrátt fyrir alla fyrirhöfnina
myndi Heiða þó ekki vilja sleppa
þessari lífsreynslu.
„Það er yndislegt að eiga þá.
Maður situr bara allan daginn og
gónir og getur ekki látið þá í friði.
Svo koma gestir og þeir eru sjúkir
í þá og allir búnir að panta sér
hvolp,“ segir Heiða alsæl.
hrefna@frettabladid.is
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Hestamenn og
hrossabændur
halda hátíð í nóvember BLS. 2
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Vegleg peningaverðlaun

Ná forskoti
„Sveitarfélög sem hlúa vel að
hestamönnum ná forskoti þegar til
lengri tíma er litið,“ segir Haraldur Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga.
Haraldur segir að stóraukið umfang hestamennsku í landinu kalli á framtíðarskipulag hesthúsabyggða og reiðvega. Því fylgi
að sjálfsögðu aukin útgjöld fyrir
sveitarfélögin en á móti komi að
tekjur ríkis og sveitarfélaga af
hestatengdri ferðaþjónustu og atvinnurekstri og þjónustu í hestamennsku séu margfaldar á við
það.
Sjá viðtal bls. 2.

Eigendur og knapar bestu keppnishrossa í útlöndum geta hagnast
verulega þegar vel gengur. Stórfyrirtæki keppast við að veita verðlaunafé í mót og keppni af ýmsu
tagi: „Dressur, eventing, jumping,
driving“ og svo framvegis.
Ekki er um neinar smáupphæðir að ræða, allt frá fimm og upp í
22 milljónir króna í heildarverðlaun. Til dæmis má nefna að Isabell Werth á hinum ellefu vetra
Warum Nicht FRH fékk um sjö
milljónir króna í fyrstu verðlaun á
Rolex FEI World Cup Dressur-móti
í Las Vegas á þessu ári, en það eru
talin hæstu peningaverðlaun sem
veitt hafa verið í Dressur-keppni
til þessa.

Gróðavon í
Meistaradeild
Verslunarstúlkur í Hestum og mönnum.
Gyða Jónsdóttir lengst til vinstri.
MYND/JENS EINARSSON

Hestar og menn
í Ögurhvarfið
Verslunin Hestar og menn er flutt í
nýtt 450 fermetra húsnæði við Ögurhvarf 1, sem er við Breiðholtsbrautina skammt frá Fákssvæðinu, við gatnamótin þar sem ekið
er af Breiðholtsbrautinni áleiðis
að Heimsenda og Andvara. Má því
segja að verslunin sé í hjarta hesthúsahverfa höfuðborgarsvæðisins.
Aðaleigendur verslunarinnar
eru Ólafur Örn Karlsson, Valdimar Örn Flygenring og Magnús Andrésson ásamt fleirum, en
framkvæmdastjóri er Gyða Jónsdóttir. Þess er rétt að geta að nú
stendur yfir útsala hjá Hestum og
mönnum og sjálfsagt að nota tækifærið og búa sig undir veturinn.

Lukka frá Stóra-Vatnsskarði er án efa sú hryssa sem hvað mesta athygli hefur vakið á þessu ári. Hún er nú hæst dæmda íslenska
kynbótahryssa í heimi í sex vetra flokki. Ýmsir væru án efa tilbúnir að greiða háar fjárhæðir fyrir slíkan grip.
MYND/JENS EINARSSON

En það er ekki bara gróðavon í
útlöndum. Í Meistaradeild VÍS,
mótaröð sem haldin hefur verið
í Ölfushöllinni undanfarin ár, er
umtalsvert verðlaunafé í boði. Á
síðasta keppnistímabili voru hátt
í fjórar milljónir króna í pottinum
og sá knapi sem hafði mest upp
úr krafsinu var Viðar Ingólfsson,
samanlagður sigurvegari deildarinnar, en hann fékk um eina milljón króna í sinn hlut. Úrtaka fyrir
Meistaradeildina hefur þegar
farið fram og reiknað er með að
fyrsta mótið í röðinni verði haldið
í byrjun febrúar á næsta ári.

Tuttugu milljóna tilboði
í hestfolald hafnað
Gífurlegt skrið hefur orðið á verði
keppnishrossa og góðra kynbótahryssna undanfarin misseri. Að
gefnu tilefni skal tekið fram að
kaupendur og seljendur hrossa
á Íslandi hafa frá ómunatíð verið
mjög viðkvæmir þegar kemur að
því að gefa upp verð á gæðingum, þótt undantekningar séu á
því. LH-HESTAR hafa þó fengið
nokkrar staðfestingar sem gefa
hugmynd um hvaða upphæðir eru
í boði fyrir eftirsóttustu hrossin.
Algengt verð á keppnishestum
er nú á bilinu ein til þrjár milljónir króna, en dýrasti geldingur sem LH-HESTAR hafa haft
spurnir af á þessu ári seldist á
bilinu sex til átta milljónir. Árið

2004 var algengt verð á keppnishestum 600 til 800 þúsund krónur
og fréttnæmt þótti ef hestur seldist á eina milljón og þar yfir. Nú
er varla hægt að finna lítið taminn fola undir 500 þúsundum ef
hann lyftir löppum, eins og hestamenn komast að orði, og allar
tölur undir milljón fyrir líklegan keppnishest eru varla til umræðu. Hestar sem náð hafa árangri í keppni eru á fyrrgreindu
verðbili, ein til þrjár milljónir,
og fer það eftir því í hvaða grein
þeir eru bestir. Töltarar og klárhestar eru í hærri verðflokki en
skeiðhestar/alhliða hestar.
Fyrstu
verðlaunahryssur
(hryssur með 8,0 eða meira í

aðaleinkunn) fást nú varla undir
tveimur milljónum og betri hryssur í þeim flokki seljast á þrjár til
fimm milljónir króna og þaðan af
meira. Eftirsóttustu hryssurnar
seljast á tíu til fimmtán milljónir.
Ótrúlegasta verðtilboð sem LHHESTAR hafa heyrt um og fengið
staðfest er 20 milljónir í hestfolald. Folaldið á til frægra að telja
og tveir bræður þess sammæðra
eru eftirsóttir stóðhestar. Eigandi
folaldsins hafnaði þó tilboðinu og
sagði í samtali við LH-HESTA:
„Ef maður getur ekki átt eitthvað
af þessum skástu bikkjum sínum
þá verður maður að spyrja sig
hvers vegna maður ætti að halda
áfram í hestamennsku.“

Stóðréttir í algleymingi
Svaki frá Holtsmúla.
MYND/ÖRN KARLSSON

Fjórir ásar
til Noregs

Sjá bls. 4.

Þessi mynd var tekin í Skaftholtsrétt í
Skeiða- og Gnúpverjahreppi og er óhætt
að segja að hún sýni gagnkvæmt traust.

Gott fyrir FSU

NÆSTU STÓRU STÓÐRÉTTIRNAR:
Laufskálarétt í Hjaltadal
laugardaginn 29. sept. kl. 13.00,
Þverárrétt í Vesturhópi
laugardaginn 29. sept. kl. 13.00,

Tungurétt í Svarfaðardal
laugardaginn 6. okt. kl. 10.00
Víðidalstungurétt í Víðidal
laugardaginn 6. okt. kl. 10.00

MYND/EINAR JENSSON

Norðmenn keyptu fjóra af keppnishestum íslenska landsliðsins í
hestaíþróttum og hafa þar með
styrkt hestakost sinn verulega. Íslandsmeistarinn í fjórgangi, Svaki
frá Holtsmúla, er einn þeirra.
Tveir hestar fóru til Danmerkur, báðir til sama aðila sem reyndar er Íslendingur.
Einn fór til Þýskalands, einn til
Svíþjóðar og einn til Frakklands.

Fjár- og stóðréttir voru víða um
land um síðastliðna helgi. „Litlu
stóðréttirnar“ í Skagafirði og
Húnaþingi: Réttað var þá í Silfrastaðarétt, Skarðarétt, Staðarrétt,
Hlíðarrétt og Skrapatungurétt.
Veður var víðast hvar gott á föstudag en rysjótt á laugardag, einkum þó sunnanlands. Og þótt bæði
hrossum og fé hafi fækkað í réttum fjölgar fólkinu jafnt og þétt og
enginn lét veðrið á sig fá. Rigning og slydda eru bara hluti af
skemmtuninni. Segja má að stóðog fjárréttir séu að verða árviss
fjölskylduskemmtun þar sem enginn lætur sig vanta og má þar sjá
bæði kornabörn og gamalmenni í
hjólastól.

Sigurður Sigursveinsson ásamt kennurum.

Sigurður Sigursveinsson, skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands, segir að námsbraut í hestamennsku hafi jákvæð áhrif á
skólahaldið og sé þýðingarmikil
fyrir Suðurland sem skólasvæði.
Nokkrir nemendur við skólann hafi valið FSU vegna hestabrautarinnar en að öðrum kosti
hefðu þeir farið annað. Öll verkleg kennsla fer fram á Votmúla,
sem er rétt utan við Selfoss. Þar
er reiðhöll og hesthús í sama húsi
og fimmtán skólahestar eru þar
á fóðrun. Nemendur geta einnig
komið með eigin hesta eftir fyrstu
önn, ef þeir kjósa, en þá eru þeir á
húsi á næsta bæ, Austurkoti, sem
er aðeins steinsnar frá. Hestabrautin við FSU er 52 einingar og
fjórar annir.
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Málgagn Landssambands hestamannafélaga
Útgefandi: Landssamband hestamannafélaga
Heimilisfang: Íþróttamiðstöðin, Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Netfang: lh@isisport.is Sími: 514-4030
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Jens Einarsson
Netfang: jenseinars@simnet.is Sími: 862-7898
Auglýsingar: Fréttablaðið/Bjarni Þór Sigurðsson
sími: 512-5435 gsm. 822-5062

HELSTU SAMSTARFSAÐILAR LH ERU:

Málgagn
hestamanna

Í

Landssambandi hestamannafélaga, LH, eru 46 félög sem
eru dreifð um allt land. Skráðir félagar í hestamannafélögum eru yfir tólf þúsund. Kannanir hafa leitt í ljós að
yfir þrjátíu þúsund Íslendingar stunda hestaíþróttir (útreiðar) að staðaldri hér á landi. Hestaíþróttin er bæði almennings- og keppnisíþrótt. Undir almenningsíþróttina falla útreiðar, sem að stórum hluta fara fram á tilbúnum reiðvegum, en
keppnisíþróttin fer fram á keppnisvöllum hestamannafélaganna.
Hestaíþróttin hefur átt síauknum vinsældum að fagna síðastliðin ár og hefur iðkendum fjölgað jafnt og þétt. Landssamband hestamannafélaga er í dag þriðja fjölmennasta sérsambandið innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ, aðeins fótboltinn og golfið hafa fleiri iðkendur.
Umgengni barna og unglinga við dýr er af hinu góða. Flestir eru sammála um að samvera fjölskyldunnar í hesthúsinu og
við útreiðar hafi forvarnargildi hvað varðar vímuefnanotkun unglinga. Hestamennskan hefur nefnilega þá sérstöðu að
þrjár kynslóðir geta auðveldlega stundað hana saman sér til
ánægju og heilsubótar; börnin, pabbarnir og mömmurnar, afarnir og ömmurnar.
Hestaíþróttin hefur einnig þá sérstöðu að vera ein af fáum
íþróttagreinum þar sem konur og karlar keppa á jafnréttisgrunni í sömu keppnisflokkum. Hestaíþróttin er því jafnréttisíþrótt í þeim skilningi. Jafnræðið meðal iðkenda er með
mesta móti og kynferði eða aldur skiptir litlu. Þegar kemur að
heimsmetum, þá getur fjórtán ára unglingur slegið gildandi
heimsmet 55 ára manns á jafnræðisgrunni.
LH hefur nú ákveðið í samvinnu við Fréttablaðið að gefa
út sérblað um hestamennsku og dreifa því einu sinni í mánuði með þessu víðlesnasta dagblaði landsins. Ég er ekki í neinum vafa um að þetta framtak á eftir að hafa jákvæð áhrif á
ímynd hestaíþróttarinnar út á við og nýtast hestamönnum og
hestamannafélögunum við að koma sjónarmiðum sínum og
réttlætismálum á framfæri. Á því er full þörf.

Vilhjálmur Skúlason,
varaformaður
Landssambands hestamannafélaga.

Takmörk á hestaumferð
„Það er brýn nauðsyn að auka
framlög til reiðvegagerðar verulega frá því sem nú er, annars gæti
farið svo að takmarka verði umferð hesta á ákveðnum svæðum,“
segir Halldór H. Halldórsson, formaður samgöngunefndar LH.
Halldór segir að framlag ríkisins til reiðvegagerðar sé ekki
í samræmi við þær tekjur sem
hestatengd ferðaþjónusta afli
ríkissjóði.
„Samkvæmt upplýsingum frá
Ferðamálaráði komu 422 þúsund
ferðamenn til Íslands í fyrra og

gert er ráð fyrir að þeim fjölgi í
460 þúsund á þessu ári.
Rannsóknir Hagstofunnar og
Ferðamálaráðs benda til að um 20
prósent ferðamanna sæki sér afþreyingu í hestatengdri ferðaþjónustu. Miðað við tölur frá Hagstofunni frá árinu 2001 um tekjur af
hestatengdri ferðaþjónustu, sem
þá voru sjö og hálfur milljarður,
gætu þær verið um 14,3 milljarðar fyrir árið í ár.
Á sama tíma er framlag til reiðvega 60 milljónir á ári næstu árin,“
segir Halldór.

Kennarar og nemendur á hestabraut FSU. Fremst: Magnús Lárusson, Hugrún Jóhannsdóttir, þá Sigurður Sigursveinsson skólameistari, Arndís Björk Brunjólfsdóttir, kennari við hestabraut FNV, og Freyja Hilmarsdóttir.
MYND/JENS EINARSSON

Skemmtileg verkefni
fram undan hjá LH
Haraldur Þórarinsson, bóndi
á Laugardælum við Selfoss,
er formaður Landssambands
hestamannafélaga. Hann
hefur skýra og ákveðna sýn á
hvað LH stendur fyrir.
„Markmið LH hefur frá stofnun þess verið að stuðla að bættri
meðferð hesta, ræktun íslenska
hestsins og að efla reiðhestaíþróttina. LH ber að gæta hagsmuna félaganna og standa vörð
um hestamennskuna sem menningararf og lífsstíl. Frá upphafi
hefur LH verið í nánu samstarfi
við Bændasamtök Íslands. Þessi
samtök stóðu saman að fyrsta
Landsmóti hestamanna 1950 og
svo hefur verið síðan.“

ur sveitarfélög hafa sýnt framsýni; sjá hvaða verðmæti eru
fólgin í því að skapa góða aðstöðu
fyrir hestamennsku. Ég er viss
um að þessi sveitarfélög munu
hagnast á þessu til lengri tíma
litið og ná ákveðnu forskoti í að
laða til sín nýja íbúa.“

HESTVÆN SVEITARFÉLÖG
NÁ FORSKOTI
Hver eru helstu baráttumál LH
þessi misserin?
„Stóru málin eru æskulýðsmálin, öryggismál og skipulagsog reiðvegamál, bæði í dreifbýli
og þéttbýli. Sem betur fer hefur
okkur orðið verulega ágengt í
reiðvegamálum og þar á Vegagerðin stóran þátt. Hestamennskan er í svo örum vexti, bæði sem
áhugamál og atvinnugrein. Nokk-

MENNTAMÁLIN Í MÓTUN
„LH hefur skyldum að gegna
gagnvart menntun og fræðslu í
hestamannafélögunum, og grunnog framhaldsskólum landsins. Allt
frá því að ÍSÍ lagði til við sín sérsambönd að þau létu búa til námsefni fyrir sína íþróttagrein hefur
LH unnið að því verkefni í samstarfi við fagaðila. Haustið 2006
var sett á laggirnar námsbraut
í hestamennsku við Fjölbrautaskóla Suðurlands, FSU, með full-

Haraldur Þórarinsson

tingi menntamálaráðuneytisins.
Henni var strax vel tekið af nemendum og þar eru nú 42 nemendur, 26 á fyrra ári og 16 á öðru ári.
Sigurður Sigursveinsson, skólameistari FSU, telur námsbrautina góðan feng fyrir skólann. Í
Fjölbrautaskóla Norðvesturlands
á Sauðárkróki, FNV, hefur hestamennska verið valfag í allnokkur ár. Við vonumst til að það verði
sett upp hestabraut í fleiri skólum í náinni framtíð.“
ÆSKULÝÐSMÁLIN Á OKKAR KÖNNU
Skarast þetta nám ekkert við
nám í hestamennsku á Hólum og
á Hvanneyri?
„Nei, alls ekki. Námið í landbúnaðarskólunum er á háskólastigi og þar útskrifast tamningamenn og reiðkennarar. Hlutverk
LH er hins vegar að stuðla að
námi fyrir börn og unglinga og
hinn almenna hestamann. Þess
má geta að LH, FSU og menntamálaráðuneytið hafa skrifað
undir viljayfirlýsingu þess efnis
að komið verði á fót námi í hestafræðum sem er hliðstætt iðnnámi
en þær hugmyndir eru enn þá á
frumstigi. En þetta er bara fátt af
mörgu, það eru mörg skemmtileg
verkefni fram undan,“ segir Haraldur Þórarinsson að lokum.

Uppskeruhátíð 10. nóvember
Uppskeruhátíð LH og Félags hrossabænda
verður að venju haldin á Broadway og í þetta
sinn laugardaginn 10. nóvember næstkomandi.
Veislustjóri verður hinn landskunni sjónvarpsmaður Gísli Einarsson sem eins og allir
vita hefur sérstakan áhuga á landbúnaði og
öllu sem þrífst í hinum dreifðari sveitum
landsins. Hann mun því örugglega finna samhljóm með hestamönnum og kitla hláturtaugar þeirra.
Að venju verður ræktunarmaður ársins útnefndur og eftirfarandi knapaverðlaun verða
veitt:

Íþróttaknapi ársins
Gæðingaknapi ársins
Kynbótaknapi ársins

Skeiðknapi ársins
Efnilegasti knapi ársins
Knapi ársins

MATSEÐILL KVÖLDSINS
Forréttur: Maríneraðir sjávarréttir á spjóti
Aðalréttur: Kryddhjúpaður lambahryggvöðvi með fondant-kartöflum
Eftirréttur: Tveggja laga súkkulaðifrauð með suðrænni berjasósu
Miðaverð í mat og
skemmtun er 6.900 kr.
Miðaverð á dansleik 1.600 kr.
Miða- og borðapantanir eru á
Broadway í síma 533-1100 — og
munið að fyrstir koma fyrstir fá!
Það er ævinlega mikið stuð á uppskeruhátíð hestamanna og þar mætir
fólk í sínu fínasta pússi, það gerir alla vega hin þekkta hestakona Sigríður Pjetursdóttir.
MYND/HANNES SIGURJÓNSSON
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Hafrar & bygg
Fyrstu kappreiðar á hestum hér á
landi eru taldar hafa verið haldnar
á Oddeyri við Akureyri þjóðhátíðarárið 1874. Munu kappreiðarnar
hafa verið hluti af annarri hátíðardagskrá og verðlaunum heitið.
Brautin var 280 faðma löng en tími
var ekki mældur og ekki er vitað
hvort keppt var í stökki eða skeiði
eða hvoru tveggja.
Fyrstu formlegu kappreiðarnar
voru hins vegar svokallaðar Melakappreiðar, sem haldnar voru árlega frá 1897 til 1909 og voru jafnan eitt af skemmtiatriðunum á
þjóðhátíð Reykvíkinga. Keppt var
í stökki og skeiði og tími tekinn á
kappreiðahestunum. Melakappreiðarnar voru stórviðburður á
sínum tíma og vöktu mikla athygli
á hestinum.
Hestamannafélagið Fákur var
fyrsta formlega hestamannafélag
landsins, stofnað 24. apríl 1922. Félagið var forystuafl í hestamennskunni í landinu í áratugi. Það studdi
meðal annars við stofnun annarra
hestamannafélaga víðar um landið
og má þar nefna Glað í Dalasýslu
1928, Létti á Akureyri 1928, Sleipni
í Árnessýslu 1929, Faxa í Borgarfirði 1933, og Léttfeta á Sauðárkróki 1933.
Fyrsta stórsýning á hestum hér
á landi var hins vegar haldin á
vegum Búnaðarfélags Íslands 1947
og þarf ekki að efa að þar hefur
Gunnar Bjarnason átt stóran hlut
að máli. Var sýningin hluti af stórri
landbúnaðarsýningu sem haldin var í tilefni af 110 ára afmæli
BÍ. Á þessari sýningu var Sleipnisbikarinn veittur í fyrsta sinn og
var hann veittur þeim stóðhesti
sem þótti álitlegastur til reiðhestaræktunar. Það var Skuggi 201 frá
Bjarnanesi sem hlaut bikarinn.
Landssamband hestamannafélaga var stofnað í Baðstofu iðnaðarmanna 18. desember 1949. Tólf
hestamannafélög lögðu grunninn. Gunnar Bjarnason stýrðii undirbúningsvinnu að stofnun sambandsins en fyrsti formaður þess var H. J. Hólmjárn. Í
fyrstu lögum L.H. segir meðal annars: „Markmið sambandsins er að
vinna að bættri meðferð hesta,
sérræktun íslenzks reiðhestakyns
og framgangi reiðhestaíþrótta …“

Hvert fóru HM gæðingar?
Landslið Íslands fór frækna för á Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Hollandi
og unnu knapar liðsins til margra verðlauna. Finna má öll úrslit mótsins á www.
feif.org. Samkvæmt ákvæðum laga um
búfjársjúkdóma er óheimilt að flytja þá
hesta heim aftur sem á annað borð fara úr
landi. Að þessu sinni fóru ellefu keppnishestar frá Íslandi á HM2007 í Hollandi, átta
hestar í liðinu áttu heimili á meginlandinu.
Ávallt er forvitnilegt að vita hver verða
þeirra nýju heimkynni.
Kraftur frá Bringu, tvisvar sinnum tvöfaldur
Íslandsmeistari í tölti og fimmgangi, var seldur til Svíþjóðar en það er fjölskyldan Bonnevier sem keypti hestinn. Heimir Gunnarsson mun þjálfa hann en ekki er vitað hvort
stefnan hefur verið sett á frekari keppni eða
sýningar. Svaki frá Holtsmúla, Íslandsmeistari í fjórgangi, fór til Noregs. Kaupandinn er
Åselene Echoff, sem meðal annars á hestana
frá V-Leirárgörðum, Ræsi frá Feti og glæsihestinn Gest frá Stallgården, sem keppt hefur
á nokkrum HM og nú síðast var það dóttir Åselene, Mia Echoff, sem keppti á honum í ungmennaflokki. Svaki mun verða næsti keppnishestur hennar.
Rune Svendsen keypti stóðhestinn Frán frá
V-Leirárgörðum. Rune er gamall í hettunni
í Íslandshestunum í Noregi, hefur talsvert
verið í keppni, meðal annars á HM-´99 á Hug
frá Stóra-Hofi, sem nú var hestur Elin Johanssen. Hárekur frá Vindási fór einnig til Noregs.
Kaupendur hans eru Tina Kirkås og Knut Axel
Ugland, sem meðal annars eiga hina þekktu
stóðhesta Trú frá Wetsinghe og Þokka frá Kýr-

Útgerð íslenska landsliðsins í hestaíþróttum kostar 15 til 20 milljónir króna það ár sem
heimsmeistaramót er haldið. Farmurinn sem
fluttur er yfir hafið: hestar, fóður og annar
búnaður, vegur um fimm til sjö tonn og eru þá
knapar og þeirra farangur ekki taldir með.
Heldur minna kostar að gera liðið út á Norðurlandamótin, sem einnig eru haldin annað
hvert ár, þannig að verkefnin eru árleg. Það er
landsliðsnefnd LH sem sér um að skipuleggja
og afla fjár fyrir landsliðið og sú vinna er öll
lögð fram í sjálfboðavinnu. Formaður nefndarinnar er Bjarnleifur Árni Bjarnleifsson, en
hann er einnig formaður Gusts í Kópavogi.
„Ef við héldum saman vinnustundunum

Góð heilsársdekk á frábæru verði
Triangle
Snow Lion
Heilsársmunstur sem
gefur gott grip.
Hentar undir allar
gerðir fólksbíla
og smájeppa.

Mikið úrval af heilsárs- og vetrardekkjum
undir allar tegundir bifreiða.

Gæðakafﬁ, nettengd tölva, tímarit og blöð – fyrir þig meðan þú bíður.

Nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu – þjónusta í fyrirrúmi.
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holti. Tina var í norska landsliðinu á HM05 og
var í úrslitum í T2 á hesti sínum Randvar.
Hin norska Lene Wenaas keypti töltarann
og klárhestinn Vatnar frá Vatnsholti. Lene
höndlar með hestavörur, meðal annars kuldagalla sem þekktir eru hér á landi hjá hestafólki. Hún á 1. verðlauna stóðhestinn Bjarka
frá Stall Wenaas og 1. verðlauna hryssuna
Heklu frá Þóreyjarnúpi. Skeiðhesturinn og
heimsmeistarinn Kolbeinn frá Þóroddsstöðum fór til Danmerkur en kaupandi hans er
hinn kunni knapi Agnar Snorri Stefánsson,
sem nú er búsettur þar í landi. Agnar Snorri
keypti einnig Sporð frá Höskuldsstöðum,
sem var hestur Camillu Petru Sigurðardóttur
á HM07, en Agnar Snorri átti Sporð áður og
seldi Camillu.
Órator frá Grafarkoti fór til Þýskalands.

Kaupendur eru Peter og Stephanie Nagel
en þau eiga mörg góð íslensk hross, svo
sem heimsmeistarann í fjórgangi, Bassa frá
Möðruvöllum, og stóðhestinn Hraunar frá
Kirkjuferjuhjáleigu. Einnig eiga þau hlut í
stóðhestinum Víði frá Prestsbakka. Frakkinn
Pascale Kugler keypti stóðhestinn Dalvar frá
Auðsholtshjáleigu en hann á einnig stóðhestinn Geysi frá Sigtúni, Gustsson frá Hóli.
Aðeins tvö hross úr íslenska liðinu eru
óseld en það er stóðhesturinn og skeiðhesturinn Flugar frá Holtsmúla, sem er í eigu Sigurðar Ragnarssonar, og Finna frá Feti, en
það var reyndar ekki á dagskrá að selja hana
strax, heldur þjálfa hana frekar ytra. Flugar
er nú í þjálfun hjá Magnúsi Skúlasyni í Svíþjóð og er stefnt með hann á skeiðmeistaramótið í Þýskalandi í haust.

Höldum ekki saman vinnustundunum – en þetta er gaman

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta

Dugguvogi 10

Þórarinn Eymundsson á Krafti frá Bringu var fremstur meðal jafningja í íslenska liðinu, varð heimsmeistari í fimmgangi og annar í tölti. Kraftur var seldur til Svíþjóðar.
MYND/ÖRN KARLSSON

Skeifunni 5

Hjallahrauni 4 Hfj.
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 565 2121

Íslenskir áhorfendur hvetja sína menn. Á myndinni má
sjá Bjarnleif í miklum ham.
MYND/JENS EINARSSON

sem fara í þetta þá held ég að það væri enginn eftir í nefndinni,“ segir Bjarnleifur og hlær
þegar hann er spurður hve margar vinnustundir hefðu farið í undirbúninginn. „Við höfum
hins vegar kynnst mörgu góðu og skemmtilegu
fólki og árangur liðsins hefur verið eitthvað til
að gleðjast yfir. Ég vil nota tækifærið og þakka
styrktaraðilum okkar fyrir stuðninginn og
liðsstjórunum fyrir vel unnið verk. Ég vil líka
nefna að okkur þykir það stórt skref fram á
við að RÚV sýndi beint frá HM2007 í Hollandi
nokkra daga í röð. Við þurfum á því að halda
að auka sýnileika okkar. Ég vil líka óska okkur
hestamönnum til hamingju með þetta blað, LHHESTA, þetta er framfaraspor.“

Langt út fyrir mörk auglýsinga og markaðsstarfs
Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ, segir
í pistli á heimasíðu ÍSÍ að íslenski
hesturinn sé orðinn grundvöllur
umfangsmikils íþrótta- og menningarstarfs á alþjóðavettvangi.
Ólafur, sem var gestur á HM07 í
Oirschot í Hollandi, segir að nokkurs misskilnings hafi gætt hjá
ýmsum aðilum hér heima varðandi
heimsmeistaramótin, sem jafn vel
hafi talið að þar væru fáeinir Íslendingar að keppa hver við annan
undir digurbarkalegum merkjum
HM. Sannleikurinn sé hins vegar
sá að Ísland er aðeins ein keppnisþjóð af átján í alþjóðlegum samtökum um íslenska hestinn, FEIF,
sem stofnuð voru 1969.

Ólafur segir að sú staðreynd að
FEIF hafi ávallt haldið tryggð og
trúnaði við tilvísun til Íslands sem
uppruna þessarar hestategundar sé nokkuð sem við Íslendingar
ættum að vera stoltir af.
„Heimsmeistaramót íslenska
hestsins er vissulega miklu meira
en íþróttaviðburður. Hér er um
menningarviðburð að ræða, og
landkynningu sem nær langt út
fyrir mörk auglýsinga og markaðsstarfs.
Fellur það vel að kjörorðum
Landssambands
hestamannafélaga: Íþrótt – menning – lífsstíll,“
segir Ólafur Rafnsson.
Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ.

Við erum góðir í hesthúsum!
Smíðum innréttingar jötur, hnakka og beyslis statíf og fleira í hesthús, allt úr ryðfríu stáli
Hönnum teiknum og sjáum um uppsetningar

Króm & Stál

ehf

Hvaleyrarbraut 2, Hfj
S. 565 2546, 863 2548
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Skeiðvellir í Landssveit.

FRÉTTAMIÐLAR:

www.eidfaxi.is
www.hestafrettir.is
www.847.is
STOFNANIR:

www.lhhestar.is
www.holar.is
www.worldfengur.is
www.tamningamenn.is
www.fhb.is
HROSSABÚ SÝNISHORN:

Skeiðgarpar
Tveir af fræknari skeiðhestum á
heimsmeistaramótum síðari ára
eru ættaðir frá sama ræktanda,
Bjarna Þorkelssyni á Þóroddsstöðum. Kolbeinn frá Þóroddsstöðum,
heimsmeistari í gæðingaskeiði og
silfurhafi á HM í 250 m skeiði, er
fæddur Bjarna, undan Nökkva frá
Vestra-Geldingaholti, Anga syni frá
Laugarvatni, og Gunni frá Þóroddsstöðum, Sifjar dóttur frá Laugarvatni. Mjölnir frá Dalbæ, margfaldur Norðurlanda- og heimsmeistari
í 250 m skeiði og gæðingaskeiði, er
undan Galdri frá Laugarvatni, syni
Glímu frá Laugarvatni. Bjarni var
ungur mikill skeiðáhugamaður og
talinn einn besti skeiðknapi landsins.

Sæðingar
Páll Stefánsson segir að sæðingar í íslenska hrossastofninum hafi
sannað gildi sitt og eigi fullan rétt
á sér. Sé sæði stóðhestanna gott
séu miklar líkur á góðum árangri.
Eftir byrjunarörðugleika náðist
góður árangur í hrossasæðingum á
Sæðingastöðinni í Gunnarsholti og
verðmætum upplýsingum um frjósemi hrossa safnað. Eftir tveggja
ára hlé fór Páll af stað aftur í sæðingar á vegum Dýralæknaþjónustu
Suðurlands og tók sæði úr stóðhestinum Stála frá Kjarri. Af 84
hryssum sem sæddar voru festu
70 fang, sem er 84,33 fyljun. Þar á
meðal 11 hryssur af 14 sem höfðu
ekki fyljast áður við hesti. Ljóst er
að sæðingar eru árangursrík aðferð til að fjölga afkvæmum góðra
stóðhesta fram yfir það sem hægt
er með „náttúrulegu“ aðferðinni.

MYND/JENS EINARSSON

www.tumi.is
www.dagur.biz
www.austurkot.is
www.urvalshestar.is
www.horseexport.is
www.diddi.is

Sæmundsson á Skeiðvöllum
Ein stærsta hestamiðstöð í einkaeign verður innan skamms tekin
í gagnið á Skeiðvöllum í Landsveit. Það er hinn kunni ræktunarmaður, knapi og landsliðseinvaldur, Sigurður Sæmundsson, áður
í Holtsmúla, sem er að byggja
upp þennan glæsilega hestabúgarð ásamt Lisbeth konu sinni og
bróður sínum Viðari Sæmundssyni. Katrín Sigurðardóttir (Sæmundssonar) og maður hennar,
Davíð Jónsson, munu einnig búa á
Skeiðvöllum en Davíð verður bústjóri hestamiðstöðvarinnar.
Á Skeiðvöllum eru þrjú íbúðarhús, 38 hesta fullkomið hesthús og 23x70 metra reiðhöll með
áhorfendastæðum og veitingaaðstöðu. Allar byggingarnar eru
splunkunýjar, byggðar á þessu

ári, og ekkert til sparað: Sjö fermetra eins hesta stíur í hesthúsinu, hiti í gólfum, reiðhöllin einangruð og lýsingin af flottustu
gerð.
Að sögn Sigurðar er þetta eingöngu „prívat“ aðstaða. Reiðhöllin verður ekki leigð út til reiðkennslu eða sýninga, en þau ætla
sjálf að halda sýningar fyrir gesti
og fá reiðkennara, bæði innlenda
og erlenda, til að vera með námskeið í reiðhöllinni.
Landrými á Skeiðvöllum er 350
hektarar og þar verður áfram
haldið þeirri hrossarækt sem
stunduð var á Holtsmúla.
„Það væri að sjálfsögðu alveg
frábært að vera tvítugur núna
og eiga eftir allan sinn knapaog hestamannsferil í þessari að-

Sigurður Sæmundsson fyrir utan reiðhöllina á Skeiðvöllum.

stöðu. Engu að síður er þetta mjög
spennandi. Við hlökkum til að

MYND/JENS EINARSSON

taka inn hross og byrja að þjálfa,“
segir Sigurður Sæmundsson.

Reiðhöll á Akureyri á lokastigi
„Það er mikil tilhlökkun í Léttisfólki. Við erum
búin að ganga með þessa reiðhöll í maganum
í fimm til sex ár og nú loks hillir undir að hún
verði tekin í notkun,“ segir Hólmgeir Valdimarsson á Akureyri, sem situr í reiðhallarnefnd Léttis.
Reiðhöllin er fulleinangrað hús frá Límtré.
Við teljum okkur gríðarlega heppin að hafa
valið þennan framleiðanda, það hefur allt staðið eins og stafur á bók og húsið er bæði fallegt
og vel smíðað. Höllin er 37x80 m og reiðsvæðið
30x70 m. Áhorfendasvæði er fyrir átta hundruð manns. Þá verður félagsheimilli á tveimur
hæðum í öðrum enda hallarinnar, samkomusalur fyrir 120 manns á efri hæðinni og snyrtingar og fleira á neðri hæðinni.

„Kostnaður við húsið er kominn í 130 milljónir og við vonumst til að geta fullklárað það
fyrir 160 milljónir. Við erum búin að setja
á laggirnar markaðsnefnd, sem er komin á
mikið flug. Það eru margar hugmyndir í pípunum. Við erum þegar komin í viðræður við
Verkmenntaskólann á Akureyri um hestabraut
áþekka þeirri sem er í FSU á Selfossi.
Ég veit að Sandra Marin verður fegin að
komast inn í reiðhöllina en hún hefur séð um
reiðkennslu á vegum Léttis undanfarin ár og
kennt eftir knapamerkjakerfinu í tvö ár. Við
reiknum með að taka höllina í notkun um áramótin, allt nema samkomusalinn. Höllin hefur
ekki fengið nafn enn þá, það verður gott þegar
það kemur,“ sagði Hólmgeir að lokum.

Reiðhöllin á Akureyri.

MYND/HÓLMGEIR VALDIMARSSON

Íslenski hesturinn ekkert breyst
(ESTAKERRUR
TIL SÎLU OG LEIGU
4IL SÎLU OG LEIGU ÖÕSKAR HESTAKERRUR
  HESTA OG  HESTA ,ÁTTAR EN ENDINGAGËÈAR
 H¹SINGAR ÚEXITORAR !FAR HAGST¾TT VERÈ
(AFA REYNST VEL HÁR
' EHF
3      o HESTAKERRUR GMAILCOM

Íslenski hesturinn var mun stærri á landnámsöld en fyrr var talið, eða 145 til 159 cm
á herðakamb. Bein hrossa sem fundist hafa í
kumlum frá þeim tíma staðfesta það. Beinin
staðfesta líka að spatt var til staðar í hestum
forfeðranna og að griffilbein hafa kalkað
við framleggi með tilheyrandi beinhnútum,
hvort tveggja þekkt fótamein í íslenskum hrossum nú til dags. Alvarlegar breytingar fundust einnig í hryggjarliðum fjögurra landnámshesta, sem bendir til að þeir
hafi meiðst undan reiðveri. Þetta kom fram
á málþingi sem Sögusetur íslenska hestsins
stóð fyrir í ágúst síðastliðnum en það voru
Sigríður Björnsdóttir dýralæknir og Ylva
Telldahl, fornleifafræðingur og sérfræðingur í dýrabeinum, sem gerðu grein fyrir
rannsóknum á beinum landnámshestanna.
Ljósmynd af hinni frægu Valþjófsstaðahurð
sem sýnir hest og knapa eins og þeir hafa
væntanlega litið út á landnámsöld.

Full verslun af nýjum og
glæsilegum vörum
irnar
eit
fyrir l
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Leitið

$%
Allir hnakkar
með 15% afsætti
Nýjar vörur með 10% afslætti
Peysur, buxur og jakkar frá
Sonnenreiter

Kr. 99.900,-

10-90%
afsláttur

Troðfull verslun af
vörum.
Nú er hægt að gera
reyfarakaup.
Allt að 10-90% afsláttur.
Frakkar og annar
hlífðarfatnaður
fyrir réttirnar,
á frábæru verði,
á útsölunni

Mél á
500,-
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Reiðdýna frá top reiter
á Kr. 49,900,-
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(Allt á 100 kall)

Ögurhvarf 1 • 203 Kópavogur • Sími 567 3300 • www.hestarogmenn.is

Gerðu vel við
hundinn þinn!
Gott vöruúrval - Hágæða hundafóður!

Lynghálsi 3 Sími: 540 1125
Lónsbakka, Akureyri Sími: 540 1150
www.liﬂand.is
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Stór bangsi
með gullhjarta
Hann er á við meðalmann
á hæð þegar hann rís
upp á afturlappirnar og
dansar við húsfreyjuna á
laugardagskvöldum, sláandi
myndarlegur og glettinn.
Eins og hálfs árs og heitir
Lúkas Logi.
„Lúkas Logi er franskur fjárhundur af tegundinni Briard,“
segir
Dóra
Kjartansdóttir
Welding, lyfjatæknir og eigandi
Lúkasar, sem er einn fárra sinnar
tegundar á Íslandi.
„Ætli hann sé ekki orðinn 50
kíló en mest verða þessir hundar
um 60 kíló þegar þeir hætta að
stækka,“ segir Dóra, sem nýlega
missti öldruðu tíkina Mistý sem
var amerískur Cocker.
„Mig hafði alltaf dreymt um
stóran hund, kynnti mér Briardtegundina vel og fannst hann bera
af í stóra hundaflokknum. Hann
er ákaflega heillandi skepna,
bæði í útliti og innræti. Það skiptir
miklu að stórir hundar séu ljúfir
í skapi og Lúkas er yndislega
geðgóður. Hann gerir auðvitað
mikinn mannamun enda mikill
varðhundur sem passar vel upp
á fjölskyldu sína,“ segir Dóra, en
Briard-hundar eru þekktir fyrir
að halda strangan vörð um eigur,
líf og limi húsbónda sinna.
„Það fer enginn pípari hingað
inn nema ég standi við hliðina á
honum og pósturinn þorir varla
með bréfin í lúguna. Lúkas lætur
vita um leið og einhver ókunnur
nálgast húsið, en ég stjórna
honum og hann lúffar fyrir
mínum fyrirskipunum,“ segir
Dóra, sem gengur með Lúkas
í einn og hálfan tíma á degi
hverjum.
„Það þarf að sinna honum vel.
Ef hann er vel hreyfður liggur
hann sáttur á mottunni sinni, en
annars er hann að elta mann og
vesenast. Það bregst ekki að við
erum stoppuð á göngunni því fólki
finnst óneitanlega sérstakt að sjá
svona hálfgildings hestastærð á
hundi. Börn vilja klappa honum
og Lúkas fagnar ungviðinu á
móti, enda barnelskur með

eindæmum. Þess má geta að
leikskólinn Mánabrekka kom
hingað sérstaka ferð til að
skoða Lúkas. Briard-hundar eru
ofsalega kátir og muna margir
eftir stóra hundinum með rauðu
tunguna og síða toppinn sem elti
Denna dæmalausa í samnefndri
bíómynd. Hann er gjarnan skilgreindur sem góður bangsi með
gullhjarta, en er á sama tíma
óvæginn varðhundur ef honum
er ógnað,“ segir Dóra, sem
skammtar Lúkasi kíló af fóðri í
hvert mál.
„Hann borðar auðvitað mikið.
Stundum fær hann kjúkling
í ólífuolíu sem ég set undir
þurrfóðrið og þá glommar hann
skammtinum í sig af mikilli
nautn. Stórir hundar borða einu
sinni á dag en einstaka sinnum
gauka ég að honum samloku
með kæfu á morgnana. Þetta er
nú einu sinni einkasonurinn, en
svoleiðis dekur kemur í hausinn
á manni með niðurgangi og
möttum feldi,“ segir Dóra, sem
fer mánaðarlega með Lúkas í
bað, blástur og naglasnyrtingu
í Dýrabæ í Hlíðarsmára og
burstar feldinn þrisvar í viku til
að fyrirbyggja hárflækjur, en
Lúkas er sýningarhundur sem
unnið hefur til verðlauna.
„Mín reynsla er að stórir
hundar séu þúsund sinnum
geðprúðari en litlir hundar. Ég
er miklu rólegri með Lúkas á
tjaldstæði en ég var með Mistý
sálugu. Lúkas tekur ekki á móti
nema einhver sé vondur við
hann. Hann er svolítil pissudúkka og gert grín að honum á
hundanámskeiðum vegna þess að
hann þorir ekki að stökkva yfir
girðingar eða upp í bíla. Hann er
hræddur við hesta og flugur og
heilmikil kveif, en mundi láta til
sín taka ef að honum væri vegið,“
segir Dóra um Lúkas.
„Varðhundar verða að vera
góðir á taugum. Meðan þeir eru
hvolpar þarf að kenna þeim á öll
möguleg dagleg áreiti, innanhúss
sem utan, því annars sjá þeir
raðmorðingja alls staðar. Innsæið
virkar svo þannig að þeir skynja
ótta eigandans og illan ásetning
um leið.“
thordis@frettabladid.is

Dóra Kjartansdóttir Welding og einkasonurinn Lúkas Logi, sem hvarvetna vekur
aðdáun og eftirtekt fyrir stærð sína og glæsileika.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ingólfur Tjörvi Einarsson bregður á leik með grænvængjuðum ara, en þeir geta náð valdi á um 350 orðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Kjafta frá leyndarmálum
Hver kannast ekki við brandarann um
páfagaukinn sem kjaftaði frá framhjáhaldi
eigandans? Sá brandari byggir hæglega á
raunveruleikanum því hægt er að kenna öllum
páfagaukum að tala, þótt í mismiklum mæli sé.

Handmataðir fuglar eru vinsælir en þá elur manneskjan
upp unga frá því hann kemur úr eggi og þar til hann verður
sjálfbjarga og fuglinn verður mannelskur í kjölfarið.

Bananafugl er íslenskt heiti yfir túkana frá Kosta Ríka.

Átta vikna Jandaya-páfaungi sem Tjörvi handmatar.

„Flestir páfagaukar geta sagt eitthvað, en gárinn,
þessi litli og algengasti í eigu Íslendinga, er
heimsmethafi í orðaforða og hefur náð valdi á 1.700
orðum. Hann talar í belg og biðu svo orðræðu hans
þarf að taka upp á band og spila hægt til að skilja,“
segir Ingólfur Tjörvi Einarsson, eigandi Furðufugla
og fylgifiska að Borgarholtsbraut 20 í Kópavogi.
„Af stærri fuglum hefur grápáfinn náð mestum
orðaforða þar sem auðveldlega má telja orðin, en
hann getur haft vald á þúsund orðum. Stærri fuglar
eru greindari og sagðir hafa greind á við fjögurra ára
barn en hegðun á við tveggja ára. Grápáfinn getur
talað af skilningi, tjáð sig, beitt orðum af viti og beðið
um hluti,“ segir Ingólfur Tjörvi og minnist grápáfans
Alex sem nýlega varð bráðkvaddur í Bandaríkjunum,
31 árs að aldri.
„Alex var rannsakaður í aldarfjórðung, en hann gat
talið upp í sex og þekkti í sundur liti. Páfagaukar geta
orðið sjötugir og er sá elsti í Blómavali orðinn 45 ára.
Hann talar eitthvað smávegis en hefur ekki fengið
mikla kennslu. Það er mikilvægt að kenna fuglunum
strax að tala því þeir eru í eðli sínu fljótir að grípa
hljóð. Algengast er að byrja á „hæ“ og „bæ“ og nafni
fuglsins en sé ekkert fyrir þeim haft eru þeir snöggir
að grípa símhringingar og önnur rafræn hljóð,“ segir
Ingólfur Tjörvi og leggur áherslu á að vanda orðaval
páfagauksins.
„Þeir eru miklar hermikrákur og því varhugavert
að segja hvað sem er í þeirra eyru. Það er ekkert
gaman að blótandi páfagauk eða fugli sem kjaftar
frá,“ segir Ingólfur Tjörvi og bendir á að páfagaukar
séu mikið fyrir mannleg samskipti.
„Eftir að við komum á íslenska markaðinn urðu
handmataðir fuglar vinsælir. Þá elur manneskja
upp unga frá því hann kemur úr eggi og þar til hann
verður sjálfbjarga, og fuglinn verður mannelskur
í kjölfarið. Áður voru fluttir inn ótamdir fuglar og
með höppum og glöppum hvernig til tókst. Það er
engin skemmtun að skrækjandi, ótömdum fuglum
sem ekki er hægt að hafa samskipti við. Páfagaukar
þurfa að hafa nóg fyrir stafni, nóg að naga og nóg
af leikföngum. Flestir taka sér síestu yfir miðjan
daginn og gera þarf mun á nóttu og degi fyrir þá.
Þeir eru ekki ósvipaðir ungbörnum að því leyti til að
þurfa tólf tíma nætursvefn; annars verða þeir úrillir
og taugaveiklaðir,“ segir Ingólfur Tjörvi og mælir
hiklaust með páfagauk til að auðga heimilislífið; ekki
síst fyrir þá sem eru einmana og fyrir aldraða.
„Páfagaukar eru yndislegur félagsskapur. Þeir
verða bestu vinir manns og hægt að hafa við þá mun
persónulegri samskipti en ketti og hunda, auk þess
sem ekki þarf sérstakt leyfi fyrir þá né sprautur.
Þeim er mun hættara við að ná sér í umgangspestir í
gegnum okkur en að við verðum lasin vegna þeirra.“
thordis@frettabladid.is

VXQSU^ ^y``U^ M T©``U _WM
YM`^QU_XaYQU_`M^MZ_ 6QZ_ ;NQZP[^RQ^

_W W^UZSXM YQ _YV ^U

#!

?b}ZM_WMZWU YQ NV^__a
_^WrXU [S WM^` RXaY_

%!

_WM^ S^UXX\eX_a^  _`W
YQ R^ Z_WaY

%!

;RZNMWMa^ _b}ZMNSa^
YQ NV^__a _^WrXU [S
WM^` RXaY_

%!

_WM^ S^UXX\eX_a^  _`W
YQ _^WrXU [S WM^` RXaY_

%!

½CUQZQ^ ?OTZU`fQX¾
\ ZZa_`QUW` _b}ZM_ZU`fQX
} ^M_\U YQ _`QUW`aY
WM^` RXaY

 %!

 [RZNMWMa^ WVWXUZSa^
YQ R^ Z_WaY

#!

-MX_`^©`U    >QeWVMb}W  SQe_U^NU_`^[NM^U_
.[^M\MZ`MZU^ Re^U^ QUZ_`MWXUZSM [S T\M } _}YM !# 

¶2)¨*5$!'52  SEPTEMBER 



3-!5',µ3).'!2
4IL SÎLU 0W CC BARNAHJËL OG 4HUMPSTAR
PITBIKE "¾ÈI HJËL Å TOPPSTANDI 5PPL Å S
 

4IL SÎLU

4ÎLVUR

¶VOTTAVÁLAR OG ¶URKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR OG
¶URKARAR 4ÎKUM BILAÈAR UPP Å %INNIG
VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3  
/PIÈ UM HELGINA

"¹TAR

²TGERÈARMENN !4(
'R¹STLEPPUÒTVEGUR TIL
SÎLU

.ISSAN 0ATROL   3,8 DISEL RG k %K
 Ö .ÕSK  MANNA SETT 6 
TILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDI
BÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM
 ,.  ,.  ,. *%%0
'2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/ 2' 
%+).. ¶ +- ,.  &9234! '2 ¥
.«63   777PLUSGALLERYIS

4IL SÎLU CA  NÕ OG NÕLEG NET
¹SAMT TILHEYRANDI %INNIG NETA
SPIL OG NOKKUR LÅTIL KÎR
5PPL Å S  

6ÁLAR EHF
6ATNAGARÈAR 

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA
BÅLA OG VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈ
URG STARTARAR 6ARAHLÖJ 3  
WWWVELAREHFIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

"ÅLAÖJËNUSTA
3ENDIBÅLAR

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS

--# ,  ¹RG  EKINN  ¶ÒS
VERÈ +R 5PPL Å SÅMA 


6ARAHLUTIR Å ,ANCER k STATION 3UNNY
¹RG k ,EGACY k !CCENT k 3 


4IL SÎLU -" !#42/3  ¹RG 
EKINN  ÖÒS +ASSI ,ENGD  H¾È
  BREIDD   "URÈARGETA   TONN
LYFTA   TONN/PNANLEGAR HLIÈAR B¹ÈUM
MEGIN 5PPLÕSINGAR  

(JËLBARÈAR
 NÕ DEKK  m ¹  Ö STK
 m ¹  Ö ¹  Ö  STK 
m ¹  Ö ¹  Ö 3  

3UZUKI '38  & ¹RG k .Õ INNFLUTT
(JËLIÈ ER EINS OG NÕTT 4ILBOÈ ËSKAST 3
 

KEYPT
& SELT

'EFINS
4VEIR MJÎG FALLEGIR KETTLINGAR F¹ST GEFINS
¹ MJÎG GËÈ HEIMILI 5PPL Å S  
OG  
'EFINS TVEIR  M¹N KETTLINGAR HÎGNI OG
L¾ÈA 5PPL Å S  
(ONDA #IVIC k F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ
AÈ VERA SËTT ER GANGF¾R 5PPL Å S 


(LJËÈF¾RI
-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
%DDUFELLI  S  

«SKAST KEYPT
(ALLË ER EINHVER AÈ LOSA SIG VIÈ GAMLA
SJËNVARPIÈ  -IG VANTAR SVO SJËNVARP
HELST EKKI MINNA EN m %NDILEGA HAFIÈ
SAMBAND VIÈ MIG Å SÅMA  

6ARAHLUTIR
#HEVROLET 3ILVERADO  ($  
$URAMAX $IESEL ,$ ¹RG  EKINN ¶
KM  MANNA LEÈUR 6%2¨  3
 WWWPLUSGALLERYIS

6ERSLUN

"ÒSTLËÈ F¾ST GEFINS VEGNA FLUTTNINGA
GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT 5PPL GEFUR
-AGNÒS Å  

-ËTORHJËL

0ALLBÅLAR

,ANGAR ÖIG Å HEITAN POTT EN HEFUR TAK
MARKAÈ PL¹SS ¶¹ ER ÁG MEÈ LAUSNINA
FYRIR ÖIG 0!33!2  &,%34!2 36!,)2
  MM ¶9.'$ !¨%).3
KG 6ERÈ  KR ,¹TTU DRAUM
INN R¾TAST OG F¹ÈU ÖÁR EINN SVONA
3IGURDUR VALKAUPIS 3  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

«SKA EFTIR IÈNAÈARSAUMAVÁLUM OVER
LOOK HNAPPAGATAVÁL OG FALDVÁL HELST Å
GËÈU STANDI 5PPL Å S  

JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI 
LAUS NÒ ÖEGAR 3  

µMISLEGT
0OTTAOFNAR TIL SÎLU µMSAR ST¾RÈIR 5PPL Å
S   «LI

"¥,!2 4), 3®,5

.ÕR BÅLL
-"%.: -,  #$) .µ2 "¥,,
,EÈUR TOPPLÒGA HITI Å STÕRI RAFDRIÙNN
SKOTTHLERI RAFDRIÙN S¾TI OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

.ÕR BÅLL
-"%.: #  +/-02%33/2
.µ2 "¥,, ,EÈUR n ¹LFELGUR
GEISLASPILARI SÅMI OÚ
6ERÈ  ÖÒS

.ÕR BÅLL

.ÕR BÅLL

.ÕR BÅLL

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68
.µ2 "¥,, ,EÈUR TOPPLÒGA DVD Å HAUS
PÒÈUM NAVIGATION SNERTISKJ¹R OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

33!.'9/.' +92/. 
$)%3%,  -!..! .µ2 "¥,,
,EÈUR TOPPLÒGA MANNA ¹LFELGUR ÙL
MUR OÚ
6ERÈ  ÖÒS

--# , .µ2 "¥,,
n¹LFELGUR STIGBRETTI GEISLASPILARI AK
STURSTALAVA OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

.)33!. 0!42/, %,%'!.#%
2'  %K ÖKM LEÈUR TOPPLÒG
A ¹LFELGUR GEISLASPILARI OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/
8 %K ÖKM AKSTURSTALVA
¹LFELGUR ÙLMUR OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

#(293,%2 #  (%-)
2'  %K ÖKM LEÈUR HITI Å
S¾TUM RAFDRIÙNS¾TI GEISLASPILARI AKS
TURSTALAVA OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

&)!4 %,.!'( 0 
%K ÖKM DVD SJËNVARP VASKUR
STURTA SVEFNPL¹SS FYRIR FJËRA ELDAVÁL
KLËSETT MARKISA OÚ
6ERÈ  ÖÒS µ-)3 3+)04) +/-!
4), '2%).!

(95.$!) (   -!..! $¥3%,
%K ÖKM SSK KASTARAR GEISLASPIL
ARI OÚ
6ERÈ  ÖÒS

*%%0 '2!.$ #(%2/+%%  
,!2%$/ 8 2' 
%K ÖKM LEÈUR ¹LFELGUR VINDSKEIÈ
¹ HÒDD AKSTURSTALVAOÚ
6ERÈ  ¶ÒS

.ÕR BÅLL
4/9/4! 2!6  
%KÖKM ¹LFELGUR GEISLASPILARI DR¹T
TARBEISLI OÚ
6ERÈ  ÖÒS

#(293,%2 !30%. ,)-)4%$
8 .µ2 "¥,,
'EISLASPILARI ¹LFELGUR ÙLMUR OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

.ÕR BÅLL
3+/$! /#4!6)! !-")%.4%
 %K ÖKM GEISLASPILARI ¹LF
ELGUR OÚ
6ERÈ  ÖÒS

--# , .µ2 "¥,,
'RIND ¹ PALL ÒTVARP OÚ
6ERÈ  ¶ÒS

"ÅLAKJARNINN %IRHÎFÈA   2EYKJAVÅK  3ÅMI    SALA BILABANKINNIS

 SEPTEMBER  ¶2)¨*5$!'52



3-!5',µ3).'!2
(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

2AFVIRKJUN

«SKA EFTIR   FM HÒSN¾ÈI FYRIR NUDD
STOFU TIL LEIGUKAUPS Å 'ARÈAB¾ EÈA
+ËPAVOGI 3 

'EFINS
'EFINS GEFINS

6ERÈ Å UPPBOÈSSALNUM Å +OLAPORTINU
UM HELGINA -IKIÈ AF NÕJUM BUXUM ALLT
GEFINS 'ENGIÈ INN UM VINSTRI HURÈ ¹
MËTI SJËNUM 3J¹UMST HRESS

ÞJÓNUSTA
"ARNAG¾SLA
"ARNAPÅA ËSKAST ANNAÈ SLAGIÈ FYRIR 
¹RA STÒLKU ¹ SV¾ÈI  BÎKKUNUM
5PPL Å S   EÈA  

(ÒSAVIÈHALD
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å M¹LNINGARVINNU OG
FLÅSALÎGNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"ARNAG¾SLA
b!MMAm ËSKAST Å HVERFI


(REINGERNINGAR

"ARNGËÈ KONA ËSKAST TIL AÈ
G¾TA  ¹RA STELPU EFTIR SKËLA
NOKKRA DAGA Å VIKU OG JAFNVEL
S¾KJA BRËÈUR HENNAR ¹ LEIK
SKËLA EINSTAKA DAGA %RUM Å
HVERFI  6INNUTÅMI OG LAUN
EFTIR FREKARA SAMKOMULAGI
HUGASAMIR HAFI SAMBAND
VIÈ (ÎLLU Å S   EÈA ¹
HALLA IS

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

2¾STINGAR
(REINNA

4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈAÖRIF FLUTNINGS
ÖRIF DJÒPHREINSANIR OG ÎLL ALMENN HEIM
ILISÖRIF FYRIR SAMEIGNIR HEIMAHÒS OG
FYRIRT¾KI (JÎRLEIFUR S   OG !RON
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  

ATVINNA
2AF,IST
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA

'ARÈYRKJA

OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

!TVINNA Å BOÈI

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING
/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

®NNUR ÖJËNUSTA
+ -ATT EHF VEFSÅÈA WWWK MATTIS 3ÅMI
  % MAIL K MATT K MATTIS

3TÅFLUÖJËNUSTA

WWWFLORIDAHUSIS (ÒS TIL LEIGU Å
/RLANDO &LORIDA 5MSJËN EIGNA OFL S
 

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

HEILSA
'ARÈAÖJËNUSTA ('

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  
'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

4ÎLVUR
4ÎLVUVIÈGERÈIR

-¹LARAR
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

¶JËNUSTUM FYRIRT¾KI OG EINSTAKLINGA
+OMUM ¹ STAÈINN -ICROSOFT VOTTUN
 ¹RA REYNSLA -IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR
3  

.UDD

(ÒSAVIÈHALD

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

&¾ÈUBËTAREFNI

-ASSAGE -ARIA TEL  

3P¹DËMAR

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.UDD
6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR
TIL SÎLU  STGR   «LAFUR

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL
6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI 3ËLPALLAR
GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR S 


SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

.¹MSKEIÈ
3ILFURLEIR SKARTGRIPAGERÈ

(ELGARN¹MSKEIÈ
 
SEPT
+VÎLDN¹MSKEIÈ   SEPT 3KR¹NING
OG UPPL S   (ANDVERKSHÒSIÈ
"OLHOLTI 

Auglýsingasími

HEIMILIÐ
!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

(ANNA  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

– Mest lesið

3P¹KONA

3P¹I Å SPIL R¾È DRAUMA OG FL 4ÅMAP Å S
  3TELLA

,EIGUSALAR AUGLâSA FRÓTT
3KRÉU EIGNINA ÓNA É LEIGAIS
EA HRINGDU Ó SÓMA  
,EIGJENDUR LEITA FRÓTT
,EIGAIS BâUR
լ LEIT A LEIGJANDA
լ LEIGU OG TRYGGINGARÉGJÚF
լ GER LEIGUSAMNINGA FYRIR
ÓBÞAR OG ATVINNUHÞSNI

(ÒSGÎGN
«DÕR HÒSGÎGN ÖURRKARI ÖVOTTAVÁL OG
UPPÖVOTTAVÁL TIL SÎLU 5PPL Å S 


(EIMILIST¾KI
4IL SÎLU 3IEMENS ÖURRKARI T¾PLEGA  ¹RA
LÅTIÈ NOTAÈUR 3ELST ¹  Ö 3  

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  
3TËR  HERB ÅBÒÈ Å KËRAHVERFI Å +ËP
B¾ÈI SKAMMTÅMA OG LANGTÅMALEIGA Å
BOÈI 6  Ö 3  
JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU ,AUS FR¹ 
OKTËBER 3J¹ HEIMASÅÈU (EIMKYNNA EHF
WWWHEIMKYNNIIS
,ÅTIL STÒDÅË ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI  TIL LEIGU
4ILVALIÈ FYRIR N¹MSMENN ,EIGA  ÖÒS
5PPL Å S  

,AUST STRAX

!KTU 4AKTU

,EITAR EFTIR RÎSKU OG ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI Å AFGREIÈSLU 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI
FULLT STARF OG HLUTASTARF %F ÖIG LANGAR TIL
AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM OG LÅFLEGUM
VINNUSTAÈ Ö¹ G¾TI ÖETTA VERIÈ RÁTTA VINN
AN FYRIR ÖIG 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA
AÈILA 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

 2VK

4IL LEIGU  FM EINBÕLISHÒS ¹  H¾ÈUM
Å MJÎG RËLEGU OG BARNV¾NU HVERFI 3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTU SS LEIKSKËLA OG +RINGLU
3ÁR GARÈUR  BÅLAST¾ÈI ,EIGIST AÈEINS
REGLUSÎMU OG SKILVÅSU FËLKI ,AUST STRAX
5PPL Å S     
(ERBERGI TIL LEIGU Å  2VK INNIFALIÈ INT
ERNET K¾LIR OG SÁR DYRASÅMI Å HERBERGI
ELDHÒS ÖVOTTAVÁL OG ÖURRKARI !LLT NÕTT
3  

3ÎLUTURNINN *OLLI
(AFNARFIRÈI

,EITAR EFTIR FËLKI Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 3KEMMTILEG VINNA ¹ FR¹B¾RUM
VINNUSTAÈ 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLAFËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM

4IL LEIGU GËÈ  HERB  FM ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å (RAUNB¾  SVEFNHERB 6ERÈ 
ÖÒS ,AUS  OKT 5PPL Å S  
+JARTAN

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR STUDIO EÈA JA HERB ÅBÒÈ Å
2VK 3KILVÅSUM GREIÈSLUM OG REGLUSEMI
HEITIÈ REYKLAUS S  
4VEIR REGLUSAMIR NEMAR ¹ ÖRÅTUGSALDRI
LEITA AF ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS (ELST JA HER
BERGJA 6ERÈBILINU   ÖÒSUND ¹
M¹NUÈI 'ËÈRI UMGENGNI HEITIÈ ¹SAMT
SKILVÅSUM GREIÈSLUM OG MÎGULEIKA ¹ AÈ
GREIÈA Å GEGNUM GREIÈSLUÖJËNUSTU *ËN
¶ËR Å   OG !RNAR )NGI  
EÈA ARNAR ITKIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI TIL
LEIGU
4IL LEIGU ER  FM SKRIFSTOFUHÒS
N¾ÈI Å ,INDUM Å +ËPAVOGI 'ËÈ
SAMEIGN ÎRYGGISG¾SLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+ORNIÈ "AKARÅ

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU ¹
4JARNARVÎLLUM FR¹ KL   5PPL Å S
  %LLA

3KALLI (RAUNB¾ AUKA
VINNA
6ANTAR HRESST OG DULEGT STARFS
FËLK Å AUKAVINNU   KVÎLD Å VIKU
FR¹ KL   OG AÈRAHVORA HELGI
,¹MARKSALDUR  ¹RA
5PPL Å S   ALLA VIRKA
DAG TIL KL 
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b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m
(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

#AFE /LIVER

#AFE #ONDITORI
#OPENHAGEN

#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

6IÈ ËSKUM EFTIR HRESSU OG
GËÈU FËLKI Å FULLT STARF STRAX OG
Å HLUTASTARF ¹ KAFFIHÒS OKKAR
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM OG F¹ ALLIR
STARFSMENN KENNSLU Å KAFFIGERÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3ILVÅA
Å SÅMA  

'ULLNESTI 'RAFARVOGI

TILKYNNINGAR

«SKAR EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI Å
DAGVINNU
5PPL Å S   $AÈI

4ILKYNNINGAR

&RÅSTUNDAHEIMILI
&ULLT STARF EÈA AUKA
VINNA

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRUM Å VEIT
INGASAL 5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
3TARFIÈ FELST Å STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU
OG MANNASTJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEIT
INGASTJËRA (¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND
SAMVISKUSEMI REGLUSEMI H¾FNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM ,¹GMARKS
ALDUR ER  ¹R HUGASAMIR SENDI INN
UMSËKN ¹ WWWPIZZAHUTIS  .¹NARI
UPPL HJ¹ «MARI 0IZZA (UT 3M¹RALIND
Å SÅMA   ¶ËREY 0IZZA (UT
3PRENGISANDI   OG "IRGIR 0IZZA
(UT .ORDICA  

3TÎRF ¹ 0IZZA (UT Å VETUR

&ULLT STARF HLUTA STÎRF Å VAKTAVINNU OG
HLUTASTÎRF ¹ DAGINN 0IZZA (UT LEITAR AÈ
DUGLEGU OG STUNDVÅSU STARFSFËLKI Å VETUR
5M ER AÈ R¾ÈA STÎRF Å VEITINGASAL OG
Å ELDHÒSI 'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ HJ¹
OKKUR HLUTASTARFSFËLKI Å H¹DEGINU OG UM
MIÈJAN DAG ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZAHUTIS
EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ VEITINGASTJËRA
3PRENGISANDI   3M¹RALIND 
 .ORDICA  

6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI
FYRIR VETURINN Å FULLT STARF OG
AUKA VINNU ,¹GMARKSALDUR ER
 ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ S  

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

3ÅMADÎMUR ËSKAST

&INNST ÖÁR GAMAN AÈ DAÈRA VIÈ KARL
MENN 2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS
VIÈ SPENNANDI SÅMADÎMUR -JÎG GËÈIR
TEKJUMÎGULEIKAR 6INSAML LEITIÈ FREKARI
UPPL ¹ VEF OKKAR WWWRAUDATORGIDIS
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

!ÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒS
OG PIZZABAKARI
6ANTAR J¹RNSMIÈI TIL
STARFA HJ¹ "ORG EHF
!LLAR UPPLÕSINGAR VEITA 0AWEL
Å SÅMA   EÈA "ARÈI 
 (¾GT AÈ SENDA UMSËKNIR
¹ BORG EVBORGIS
%ININGAVERKSMIÈJAN "ORG EHF
3IMI   "AKKABRAUT 

'ËÈUR VINNUSTAÈUR 2ËTGRËIN
REKSTUR &ULLT STARF UNNIÈ ¹ VÎKT
UM ,¹GMARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ S 

¥TALÅA

VEITINGAHÒS

6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSFËLKI Å FULLT STARF Å SAL
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM 5M ER AÈ
R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF EKKI YNGRI
EN  ¹RA .¹NARI UPPLÕSINGAR
ERU EINUNGIS VEITTAR ¹ STAÈNUM
MILLI KL  OG  N¾STU DAGA
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA
,AUGAVEGI 

6ERKAMENN

$AGVINNA  

/KKUR VANTAR GOTT FËLK Å SÅMASÎLU M¹N
FÎS 4RYGGING BËNUS 'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR GOTT FËLK %F ÖÒ ERT  Ö¹ ERT ÖÒ
RÁTTA MANNESKJAN FYRIR OKKUR !LLAR N¹N
ARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

(OLTABAKARÅ 'RAFARHOLTI

#AFÁ "LEU

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å
AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR 'ETUM
EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFSFËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GOTT STARFS
FËLK Å ÖJËNUSTUSTÎRF OG EINNIG
VANAN STARFSMANN Å ELDHÒS
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI
REYNSLU
5PPL GEFUR *ËN Å S  
#AFÁ "LEU +RINGLUNNI 3 


3ETNING FUNDAR (ELGA
(ALLBJÎRNSDËTTIR &UNDARSTJËRI
ER SLAUG 2AGNARS RITÎFUNDUR
&RUMM¾LENDUR ERU %INAR -¹R
'UÈMUNDSSSON RITHÎFUNDUR OG
(ÁÈINN 5NNSTEINSSON SÁRFR¾È
INGUR Å STEFNMËTUN ¹ GEÈHEIL
BRIGÈISSVIÈI
+AFFI OG UMR¾ÈUR

*ARÈMËTUN EHF ËSKAR EFTIR VERKAMÎNNUM
Å JARÈVINNUFRAMKV¾MDIR &RAMTÅÈARSTÎRF
N¾G VINNA Å BOÈI 5PPL Å S  

2¹ÈSKONA ËSKAST ¹ FERÈAÖJËNUSTUBÒ ¹
3UÈURLANDI !LDUR ¹ HRAUSTUM STARFSKRAFT
EKKI FYRIRSTAÈA 5PPL Å S  

0OTRZEBUJEMY SPAWACZY
DO PRACY DLA FIRMY "ORG
EHF
7IECEJ INFORMACJI MOZNA UZYS
KAC OD 0AWLA TEL   LUB
"ARÈIEGO TEL   -OZNA
RËWNIEZ WYSLAC PODANIA I PRACE
NA BORG EVBORGIS
&ABRYKA ELEMENTËW "ORG EHF
4EL   "AKKABRAUT 

6ANTAR STRAX

«SKUM EFTIR DUGLEGU FËLKI Å GARÈ
VINNU ¹ ALDRINUM   ¹RA MEÈ BÅL
PRËF 3TUNDVÅSI OG ¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI
5MSËKNIR Å S  

b+,%0052 %2 6¥¨!m
.¾STI FR¾ÈSLUFUNDUR
(ANDARINNAR VERÈUR Å
SKIRKJU NEÈRI SAL 
SEPTEMBER KLUKKAN


!UGLÕSIR EFTIR STUNDVÅSUM STARFSMANNI TIL
STJËRNUNARSTARFA VIRKA DAGA OG UM HELG
AR 5PPL Å S   )NGIBERGUR

!TVINNA ËSKAST
4VERI J¹RNAMENN ËSKA EFTIR VINNU -EÈ
BÅLPRËF -ARGT KEMUR TIL GREINA 5PPL Å
S  

Vetrargeymsla
í Skagafirði
Erum með geymsluhúsnæði fyrir hjólhýsi, tjaldvagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið
samband
í síma 823 1059.

&!34%)'.)2

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG MILLI KL 17-18
NORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI

NORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG
ÞRIÐJUDAG MILLI KL 17-18.
Fasteignasalar frá Eignamiðlun verða á staðnum.
Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna
með einstöku útsýni.
Húsið er teiknað af Birni Ólafs.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

 SEPTEMBER  ¶2)¨*5$!'52
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,EIKSKËLASVIÈ

6ILT ÖÒ VINNA ÖAR SEM
¥SLENDINGUM ÙNNST
SKEMMTILEGAST AÈ VERSLA
«SKUM EFTIR STARFSMÎNNUM Å KJÎT OG
ÙSKBORÈ (AGKAUPA SVEIGJANLEGUR
VINNUTÅMI Å BOÈI FYRIR FËLK ¹ ÎLLUM ALDRI
ENDILEGA HAÙÈ SAMBAND
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR «MAR Å
S  EÈA 2ÒNAR S

3KAPANDI STÎRF MEÈ SKAPANDI FËLKI
6ILTU VINNA Å ÖÅNU HVERÙ 
,AUSAR STÎÈUR Å RB¾JARHVERÙ OG 'RAFARHOLTI
,EITAÈ ER EFTIR
o
o
o
o

,EIKSKËLAKENNURUM
3TARFSFËLKI MEÈ UPPELDIS OG H¹SKËLAMENNTUN
3TARFSFËLKI MEÈ MENNTUN EÈA REYNSLU ¹ SVIÈI LISTA
3TARFSFËLKI MEÈ FJÎLBREYTTA MENNTUN OGEÈA
STARFSREYNSLU

,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINENDUR
RBORG (LAÈB¾  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  

2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
2EYNISHOLT 'VENDARGEISLA  S 
2OFABORG 3KËLAB¾  SÅMI  
-ARÅUBORG -ARÅUBAUG  SÅMI  

3ÁRKENNSLA ATFERLISÖJ¹LÙ
RBORG (LAÈB¾  SÅMI  
5PPLÕSINGAR UM LAUSAR STÎÈUR VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI
LEIKSKËLUM OG MANNAUÈSR¹ÈGJAFAR ¹ 3TARFSMANNAÖJËNUSTU
,EIKSKËLASVIÈS Å SÅMA  
®LL LAUS STÎRF Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕST ¹ WWWLEIKSKOLARIS %KKI ER
UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

3TARFSMAÈUR
ËSKAST
&ERSKAR +JÎTVÎRUR /G &URÈUÙSKAR ËSKA
EFTIR STARFSMANNI TIL AÈ HAFA UMSJËN MEÈ
KJÎTBORÈI OKKAR Å (AGKAUP
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR «MAR Å
S  EÈA 2ÒNAR S

&!34%)'.)2

EIGNIR ÓSKAST!
Frum

Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
• 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.

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!
Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.

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

LUNDUR
FA S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Frum

Breiðás - Garðabær
Glæsileg 170
fm efri sérhæð
í
Garðabæ,
þar af 21 fm
bílskúr, með
glæsilegu útsýni í allar áttir. Gengið inn
sérinngang í
forstofu með lítilli geymslu. Þaðan upp stiga í íbúðina. Komið er í hol með fataskápi. Hvíttað parket á gólfi. Rúmgott
eldhús með hnotuinnréttingu, nýju eikarparketi, borðkróki og
þvottahúsi innaf. Gott útsýni til norðurs (borgin og Esjan).
Borðstofa og stofa m. hvíttuðu parketi og góðri lofthæð. Útgengt á s-svalir. Í svefnálmu eru 2 barnaherbergi, 1 unglingaherbergi og hjónaherbergi. Eikarparket á gólfum og
skápar í þremur. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Sérgeymsla í kjallara. Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu
vatni og rafmagnsopnara. Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð með mikið gluggarými og útsýni úr hverju rými. Hannað
af Kjartani Sveinssyni. Verð 39,9 millj.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

Nýjasti áfangastaður
Iceland Express er af heitara
taginu. Það fer lítið fyrir suðvestan sudda í Barcelona og
menningarlífið er sjóðandi.
Barcelona er ein mest spennandi borg Evrópu í dag
enda er hún sannkallaður suðupottur. Borgin iðar
af menningarlífi og má sem dæmi um það nefna:
Picasso-safnið, MACBA-nýlistasafnið, Gaudí-garðinn
og Sonar-teknó hátíðina. Fyrir matgæðinga er ómissandi að kynna sér katalónsku matargerðarhefðina
þar sem alls kyns sjávarfang leikur stórt hlutverk.
Barcelona er líka skammt frá góðum vínræktarhéruðum og er til dæmis Cava freyðivínið þekkt um
allan heim. Varla þarf að taka fram að verslunarmöguleikar eru gífurlegir og úrvalið nær frá ódýrum
götumörkuðum yfir í fínustu merkjavöru.

www.expressferdir.is
30. nóv.–3. des.

AÐVENTUFERÐ
TIL BARCELONA
Hver vill ekki upplifa jólastemninguna í höfuðborg Katalóníu, hinni einu sönnu Barcelona?
Nú býður Iceland Express beint flug til borgarinnar og er það kærkomin viðbót fyrir Íslendinga. Barcelona í jólafötunum er yndisleg og
Express Ferðir bjóða aðventuferð undir leiðsögn
Halldórs Stefánssonar, sem hefur búið í
Barcelona í mörg ár og starfar sem tónlistarkennari og klassískur gítarleikari. Hann mun
sjá um leiðsögnina, fara með farþegum
út að borða á valinn veitingastað og spila
undir kvöldverði.

BARCELONA

ALICANTE

VERÐ Í TVÍBÝLI

Flestir Íslendingar tengja
Alicante við sól og sjó. Við
ætlum okkur sannarlega ekki
að breyta því!

59.900 kr.

Loftslagið er helsta tromp borgarinnar. Borgin á

leiðsögn.

sér langa sögu og er glæsilegri en margir af þeim
stöðum sem sóldýrkendur heimsins leggja leið sína
til. Hún hefur líka lengi verið vinsæl meðal
Íslendinga og margir eiga þar hús eða leigja til
langs tíma. Benidorm er í aðeins 40 mínútna fjarlægð en fyrir þá sem vilja komast burt úr strandmenningunni tekur aðeins 90 mínútur að keyra til
Valencia. Ekki vera í pakkanum – smíðaðu sólarlandaferð á eigin forsendum.

VERÐ FRÁ:

7.995 kr.
Verð á flugi aðra leið með sköttum

Bókaðu bílinn á
www.icelandexpress.is
og tryggðu þér besta verð
Budget á öllum áfangastöðum
Iceland Express.

Budget

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, akstur
til og frá flugvelli, 3 nætur á Hesperia
hótelinu með morgunverði og íslensk

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

www.expressferdir.is

BOLTINN
ER HJÁ OKKUR
Express Ferðir færa þig nær enska boltanum Express Ferðir geta útvegað miða á flesta leiki í öllum helstu
deildum í Evrópu að ógleymdri Meistaradeildinni. Við getum
í vetur. Það jafnast hreinlega ekkert á við að
líka útbúið pakka með miða og gistingu fyrir hópa. Sendu
fara á völlinn þar sem tugir þúsunda einbeita
okkur póst á info@expressferdir.is og við komum þér á völlinn.
sér að sama hlutnum í 90 mínútur.
28.–30. september

30. nóvember–2. desember

CHELSEA – FULHAM

LIVERPOOL – BOLTON

Chelsea og Fulham mætast
á Stamford Bridge í ensku
úrvalsdeildinni 29. september
næstkomandi. Hvað gerist í
þessum spennandi Lundúnaslag?

Liverpool tekur á móti Bolton
1. desember næstkomandi.
Komdu með á Anfield Road og
upplifðu frábæra stemningu.

VERÐ Í TVÍBÝLI

68.900 kr.

VERÐ Í TVÍBÝLI

74.900 kr.

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, hótel

INNIFALIÐ: Flug með sköttum,

með morgunverði í 2 nætur í London,

hótel með morgunverði í 2 nætur

miði á leikinn. Einnig fylgir miðanum

Nánar á www.expressferdir.is

í Liverpool og miði á leikinn.

þriggja rétta máltíð með hálfri flösku af
Nánar á www.expressferdir.is

víni hússins og dagskrárblað leiksins.
5.–7. október

DÆMI UM FÓTBOLTAFERÐIR
19.09
21.09
21.09
22.09
25.09
28.09
05.10
06.10
06.10
19.10
19.10
20.10
23.10
26.10
26.10
27.10
02.11
03.11
09.11
09.11
09.11
23.11
24.11
30.11
30.11
30.11
07.12
07.12
14.12
14.12
14.12
21.12
21.12
28.12
28.12
30.12
31.12
31.12
11.01
11.01
11.01
11.01
18.01
29.01
30.01
01.02
01.02
08.02
08.02
22.02
29.02
07.03
14.03
14.03

Arsenal - Sevilla/AEK Athens 48.900 kr.
Arsenal - Derby UPPSELT! 59.900 kr.
Liverpool - Birmingham TILBOÐ 40.900 kr.
Manchester United - Chelsea UPPSELT! 86.900 kr.
Arsenal - Newcastle Deildarbikar 48.900 kr.
Chelsea - Fulham 68.900 kr.
Manchester United - Wigan 65.900 kr.
Arsenal - Sunderland UPPSELT! 64.900 kr.
Liverpool - Tottenham UPPSELT! 78.900 kr.
Arsenal - Bolton afmælisferð á vegum Arsenal klúbbsins UPPSELT! 59.900 kr.
Everton - Liverpool UPPSELT! 78.900 kr.
West Ham - Sunderland til eru miðar á leik UPPSELT! 51.900 kr.
Arsenal - Slavia Prague 48.900 kr.
Manchester United - Middlesbro 69.900 kr.
Chelsea - Man City 73.900 kr.
Liverpool - Arsenal UPPSELT! 86.900 kr.
Arsenal - Manchester Utd. UPPSELT! 69.900 kr.
West Ham - Bolton 49.900 kr.
Chelsea - Everton 73.900 kr.
Manchester United - Blackburn 65.900 kr.
Liverpool - Fulham UPPSELT! 74.900 kr.
Arsenal - Wigan UPPSELT! 59.900 kr.
West Ham - Tottenham 49.900 kr.
Chelsea - West Ham 78.900 kr.
Manchester United - Fulham 67.900 kr.
Liverpool - Bolton 74.900 kr.
Chelsea - Sunderland 71.900 kr.
Manchester U - Derby 72.900 kr.
Liverpool - Manchester Utd. UPPSELT! 95.900 kr.
Arsenal - Chelsea 67.900 kr.
West Ham - Everton 49.900 kr.
Arsenal - Tottenham 57.900 kr.
Manchester United - Everton 72.900 kr.
Chelsea - Newcastle 71.900 kr.
West Ham - Man United 59.900 kr.
Arsenal - West Ham 59.900 kr.
Liverpool - Wigan 66.900 kr.
Manchester U - Birmingham 66.900 kr.
Chelsea - Tottenham 75.900 kr.
Arsenal - Birmingham 59.900 kr.
Manchester U - Newcastle 69.900 kr.
West Ham - Fulham 59.900 kr.
Liverpool - Aston Villa 71.900 kr.
West Ham - Liverpool 63.900 kr.
Chelsea - Reading 55.900 kr.
Liverpool - Sunderland 71.900 kr.
Tottenham - Manchester Utd 91.900 kr.
West Ham - Birmingham 58.900 kr.
Arsenal - Blackburn 59.900 kr.
Liverpool - Middlesbro 71.900 kr.
West Ham - Chelsea 56.900 kr.
Liverpool - Newcastle 71.900 kr.
Liverpool - Reading UPPSELT! 71.900 kr.
West Ham - Blackburn 56.900 kr.

MANCHESTER UNITED –
WIGAN
VERÐ Í TVÍBÝLI
Manchester United og Wigan
mætast á Old Trafford 6. október
næstkomandi. Það verður
spennandi að sjá hvernig leikmenn
Wigan spjara sig gegn hinu
frábæra liði Manchester United.

Nánar á www.expressferdir.is

65.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum,
hótel með morgunverði í 2 nætur
í Manchester og miði á leikinn.

23.–24. október

ARSENAL –
SLAVIA PRAGUE
Arsenal tekur á móti Slavia Prague
í leik meistaradeild Evrópu
23. október næstkomandi. Geta
Tékkarnir sótt sigur til London eða
mæta þeir ofjörlum sínum?

VERÐ Í TVÍBÝLI

48.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum,
hótel með morgunverði í eina nótt

Nánar á www.expressferdir.is

í London og miði á leikinn.

Express Ferðir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

FERÐABLAÐ ICELAND EXPRESS 2007

Nú gefst Íslendingum
einstakt tækifæri sem ekki
hefur staðið til boða síðan
árið 2000 en það er að fljúga
í beinu flugi til Lúxemborgar.
Borgin liggur ákaflega
miðsvæðis og stutt er í allar
áttir Mið-Evrópu.

LÚXEMBORG

GOLF
Nú er um að gera að lengja golfvertíðina og leika golf við
bestu aðstæður, þótt vetur gangi í garð!

www.expressferdir.is
19.–23. október

HELGARFERÐ
TIL LÚXEMBORGAR
Helgarferð til Menningarborgar Evrópu 2007
er góð hugmynd að haustferð. Lúxemborg
hefur rétta rammann að afslappandi og
notalegri helgarferð þar sem hægt er að gera
vel við sig í mat og drykk og njóta lífsins í
seiðmögnuðu andrúmslofti borgar sem þekur
aðeins einn-fimmta af flatarmáli Reykjavíkur.

VERÐ Í TVÍBÝLI

59.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum, 4 gistinætur
á City Hotel með morgunverðarhlaðborði.
Einnig er boðið upp á gistingu á Novotel
Centre Hotel, nýju og glæsilegu 4 stjörnu
hóteli.

Express Ferðir bjóða golfferðir til Spánar og Englands fyrir einstaklinga sem og hópa af öllum
stærðum og gerðum. Boðið er upp á glæsilega og krefjandi velli við allra hæfi, þar sem skilyrði eru
eins og best verður á kosið. Hótel og allar aðstæður eru fyrsta flokks í golfferðum Express Ferða.
Skoðaðu úrval golfferða á www.expressferdir.is/golf.

DÆMI UM GOLFFERÐIR
Valfrjálst
Valfrjálst
Valfrjálst
4.–8. okt.
25.–31. okt.
14.–21. nóv.

The Westin Real de Faula Vikuferð 103.000 kr.
Manor of Groves – verð frá 59.900 kr.
Marriott Hanbury Manor – verð frá 77.900 kr.
Kvennagolfferð til Alicante 79.900 kr.
Hesperia 88.900 kr.
Golfmót á Real-De-Faula 94.800 kr.

www.expressferdir.is
14.–21. nóvember

GOLFMÓT Á
REAL-DE-FAULA

www.expressferdir.is

31. október–7. nóvember

GOLF
– HESPERIA

LÚXUS-GOLFFERÐ
TIL ALICANTE

Hesperia Alicante Golf Spa er stórkostlegt 5 stjörnu
hótel, með úrvalsaðstöðu, umlukið fallegum görðum
og nálægt strönd. Aðeins 20 mínútur frá flugvellinum
og stutt í verslunarsvæði. Við Hesperia Alicante er
einnig 18 holu golfvöllur sem er hannaður af Severiano
Ballesteros, sem gerir Hesperia að fullkomnum heilsárs
áfangastað golfáhugamannsins. Fyrir þá sem vilja slaka
á, þá býður hótelið upp á Spa og heilsumiðstöð til
afnota fyrir gesti sína.

Skelltu þér til Alicante og spilaðu hring eftir
hring í góðu veðri og við frábærar aðstæður.
Gist verður á 5 stjörnu Sheraton hóteli sem
staðsett er við Real de Faula golfvöllin sem er
hannaður af Jack Nicklaus og var opnaður
árið 2006.

VERÐ Í TVÍBÝLI

VERÐ Í TVÍBÝLI

94.800 kr.

88.900 kr.

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, gisting á 5 stjörnu hóteli

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, flutningur á golfsetti,

með morgunmat, flutningur á golfsetti, 4 golfhringir á

gisting með morgunverðarhlaðborði og 4 golfhringir

Real-de-Faula og verðlaun fyrir 5 efstu kylfingana, þar

með golfbíl.

sem 4 bestu golfhringir vikunnar telja.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

www.expressferdir.is

25.–31. október

„Hugmynd Express Ferða að bjóða upp á golfferð til
Spánar í nóvember eða desember er frábær, því þessi
árstími hentar mjög vel til golfleiks. Íslenskir golfspilarar
fá þarna gott tækifæri til þess að lengja golftímabilið.
Ég get mælt með golfvellinum á Real-de-Faula, enda
hannaður af hinum eina sanna Jack Niklaus. Ef ég
verð í fríi frá Evrópumótaröðinni á þessum tíma, þá
mun ég mæta.”
Birgir Leifur Hafþórsson,
atvinnukylfingur

VERÐ Í TVÍBÝLI

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

89.800 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum, 7 gistinætur
á Sheraton, 5 stjörnu glæsihóteli með
morgunverði, ásamt 4 golfhringjum.

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

Express Ferðir, Grímsbæ,
Efstalandi 26, sími 5 900 100

www.expressferdir.is

SÉRFERÐIR
Expressferðir bjóða fjölbreytt úrval sérferða. Meðal ferða eru:
Tónleikaferðir, menningarferðir og skíðaferðir, leikhúsferðir,
golfferðir og borgarferðir. Kíktu á www.expressferdir.is
og kynntu þér allt sem við höfum upp á að bjóða.
23.–30. október

SIGLING Á RÍN OG MÓSEL
Fáar þjóðir hafa jafngaman af
VERÐ Í TVÍBÝLI
siglingum eins og Íslendingar.
Express Ferðir bjóða nú upp á sérlega
skemmtilega siglingu í haustlitunum
og ekki þurfa menn að óttast veðrið
því það er oftar yndislegt á þessum
INNIFALIÐ: Flug með sköttum, gisting
tíma en ekki. Siglt er á fegurstu og
með morgunverði, allur akstur í ferðinni,
áhugaverðustu staði bæði á Rín og
Mosel eins og Rudesheim, Cochem, sigling með fullu fæði og íslensk
Bernkastel og Trier.
fararstjórn.
Nánar á www.expressferdir.is

119.600 kr.

7.–10. desember

AÐVENTUFERÐ TIL BERLÍNAR

Nánar á www.expressferdir.is

Borgarferðir
16.–18. nóv.
23.–25. nóv.
30. nóv.–2. des.
7.–9. des.
14.–16. des.

Julefrokost í Köben 54.900 kr.
Julefrokost í Köben 54.900 kr.
Julefrokost í Köben 54.900 kr.
Julefrokost í Köben 54.900 kr.
Julefrokost í Köben 54.900 kr.

Skíðaferðir
2.–9. feb.
Skíða- og brettaferð til Flims Laax í Sviss 123.900 kr.
16.–23. feb.
Skíðaferð til Lech 123.900 kr.
23. feb.–1. mars Draumaskíðaferð til Davos 119.900 kr.

Sérferðir
28. sept.–2. okt.
12.–16. okt.
2.–6. nóv.
19.–22. okt.

Lúxemborg 59.900 kr.
Lúxemborg 59.900 kr.
Lúxemborg 59.900 kr.
Sælkeraferð Express Ferða og Gestgjafans til Berlínar 56.400 kr.

26. janúar

SKÍÐAFERÐ TIL ISCHGL
Ischgl er lítill og vinalegur bær, með
frábæru skíðasvæði og er í 1400 m
hæð á Alberg-svæðinu í Austurísku
Ölpunum. Frá Ischgl er hægt að
skíða yfir til Sviss í lítinn bæ sem
heitir Samnaun, kanna brekkurnar
þar auk veitingastaða sem eru
margir og mjög skemmtilegir.

VERÐ Í TVÍBÝLI

55.900 kr.

VERÐ Í TVÍBÝLI

119.900 kr.
INNIFALIÐ: Flug með sköttum, 4 stjörnu
hótel með hálfu fæði.

Nánar á www.expressferdir.is

INNIFALIÐ: Flug með sköttum, akstur
til og frá flugvelli, gisting á Park Inn, 4
stjörnu hóteli við Alexanderplatz í

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A 0 7 - 1 2 9 8

Hver vill ekki fara til Berlínar þegar
jólaljósin ljóma og borgin skartar
sínum fegurstu jólaskreytingum.
Á mörkuðum má finna fjölmargt sem
gleður augað og minnir á jólahátíðina.
Berlínar Filharmonían flytur á þessum
tíma tónlist sem minnir á komu
hátíðarinnar og það er einstakt að
hlýða á góða tóna í tónlistarhúsi sem
hefur einhvern þann besta hljómburð
sem um getur. Gist verður miðsvæðis
í borginni á Alexanderplatz sem er í
hjarta Austur-Berlínar.

DÆMI UM PAKKAFERÐIR

austurhluta borgarinnar, morgunverður
innifalinn, gönguferð um borgina og
íslensk fararstjórn.

Express Ferðir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

Flug með Iceland Express getur verið
fyrsta skrefið í ferð á fjarlæga staði.
Kynntu þér möguleika á framhaldsflugi
frá áfangastöðum okkar.

ÚT MEÐ HÓPINN!
Hópadeild Iceland Express gerir hópum af öllum gerðum tilboð í ferðir til allra
áfangastaða Iceland Express. Upplagt fyrir saumaklúbba, vinahópa, starfsmannafélög, húsfélög, íþróttafélög, ungmennafélög, kóra og héraðssambönd. Express
Ferðir sjá svo um allt hitt sem gerir hópferðina ógleymanlega, svo sem skipulagningu á skoðunarferðum, tónleikaferðum, leikhúsferðum og allt þar á milli.
Úrvalið er endanlaust – nánar á www.expressferdir.is.

SÉRFRÆÐINGARNIR
ERU SAMMÁLA
Þú þarft ekki heila greiningardeild til að sjá
 
 
  

FERÐABLAÐ ICELAND EXPRESS 2007

 

kosti þess að bóka vinnuferðina hjá Iceland
Express. Þegar kemur að því að fljúga, gilda
sömu einföldu lögmálin og í viðskiptum:
Kauptu á besta verðinu og ekki eyða
peningum fyrirtækisins í vitleysu.
Fljúgðu ódýrt með Iceland Express.
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Hvað er húmanismi?
5-2¨!.
,ÅFSSKOÈANIR

H

úmanistar eru þeir einstaklingar sem aðhyllast svokallaðan húmanisma (manngildishyggju)
en hann hefur í raun fylgt manninum frá örófi alda þó að skilgreiningin sjálf sé ekki nema um 150 ára
gömul. Húmanismi birtist t.d. í því
að manneskjan hefur þurft að reiða
sig á rökvísi sína, fyrirhyggju og
jákvætt samstarf við annað fólk til
þess að komast af. Þegar við lýsum
tegundinni manninum (homo sapiens) sem „hinum viti borna manni“
erum við í raun að höfða til kjarna
húmanismans. Það er geta mannsins til að skoða umhverfið og finna
í því eiginleika sem eru jafnvel
utan beinnar skynjunar skilningarvitanna og nota þá sér í hag. Það er
hin greinandi hugsun og getan til
að búa til verkfæri og flytja
þekkinguna á milli kynslóða.
Lífsskoðanir (life stance) eru
samansafn þeirra hugmynda sem
lúta að því hvernig við horfum á
heiminn, hvernig við útskýrum lífríkið og náttúruna og hvaða
aðferðum við viljum beita til að
afla nýrrar þekkingar (þekkingarfræði) og vita hvernig við eigum að
hegða okkur gagnvart hvert öðru
og umhverfi okkar (siðfræði). Þá
eru menningarlegar hugmyndir
um framkvæmd mannfagnaða
vegna persónulegra lífsáfanga og
tryggðarbanda oft samofinn hluti
af lífsskoðunum fólks. Þekkingarfræði húmanista byggir á því að

notast einungis
við rökfræðilegar
(vísindalegar)
aðferðir og tilraunir á hinum
þekkta
efnisheimi til að afla
staðreynda um
heiminn, lífið og
tilveruna.Húman36!.52
3)'52"*®2.33/. ismi (manngildishyggja) byggir á
mannvirðingu, einstaklingsfrelsi,
samábyrgð, lýðræði og vísindalegri
aðferðafræði.
Skynsemishyggja
(rationalism) og veraldarhyggja
(secularism) eru ríkir þættir í
húmanisma. Lífsskoðunarfélögum
má skipta í annars vegar trúfélög
og svo aftur veraldleg félög sem
ekki trúa á guð eða guði eins og
Siðmennt, félag siðrænna húmanista á Íslandi. Hin almenna skilgreining á trú er sú að fylgjandinn
trúi á einhvers konar æðri mátt
eða guðlegan anda.
Húmanistar eru því ekki trúaðir
og eiga það sameiginlegt með trúleysingjum (non-believers) og
guðleysingjum (atheists). Guðleysi
og trúleysi eru hins vegar mun
afmarkaðari hugtök en manngildishyggja því þau skilgreina í raun
einungis að manneskjan sé ekki
trúuð, burtséð frá öðrum lífsskoðunum hennar. Það eru því til
trúleysingjar sem gætu ekki talist
til húmanista þó að trúleysið sé
þeim sameiginlegt.
Höfundur er læknir og félagi í
Siðmennt.

Hungurlaun
taka
höndum
saman við gerð
komandi kjarasamnings
og
bæta verulega
kjör þessa fólks.

5-2¨!.
+JARAM¹L

Þ

að sem einkennt hefur stefnu
íslenskra stjórnvalda undanfarin ár gagnvart láglaunafólki er
fjandskapur. Það er ekki nóg að þau
hafi hvatt til þess með öllum ráðum
að lágmarkslaunum væri haldið
niðri, heldur virðast þau leggja sig
fram við að hækka skatta á því fólki
sem lægstu launin hefur. Á sama
tíma afnema þau og lækka skatta á
hátekjufólki.

4IL SKAMMAR
Þessa dagana eru fulltrúar verkalýðsfélaga innan Starfsgreinasambands Íslands að ræða saman og
móta kröfur sínar um kjarabætur
og launahækkanir sem leggja á
fram við atvinnurekendur þegar
samningafundir hefjast síðar í
haust. Augljóst virðist að verkalýðsfélögin muni fyrst og fremst
krefjast umtalsverðar hækkunar
lágmarkslauna, en þau eru svo lág
að til skammar er. Það vita allir
sem hafa augun opin að verðbólga,
hækkanir á vöru og þjónustuverði,
hærra húsnæðisverð og stórauknar
greiðslur af húsnæðislánum hafa
hirt að öllu leyti þær kjarabætur,
sem félög innan Starfsgreinasambands hafa náð á yfirstandandi
samningstímabili. Og það vita allir
að núverandi lágmarkslaun verkalýðsfélaganna duga einstaklingi
hvergi nærri til eðlilegrar framfærslu. Þess vegna verða aðilar
vinnumarkaðarins og stjórnvöld að

+RÎFUR
Til þess að leiðrétta
mesta
óréttlætið verða
3)'52¨52 4
lágmarkslaun að
3)'52¨33/.
hækka
a.m.k.
um þriðjung. Ég
sé ekki fyrir mér að mánaðarlaun,
sem duga eiga til framfærslu hér á
Íslandi í dag, megi vera undir kr.
167.000. Þó eru þau of lág ef ekkert
annað kemur til. Þess vegna verða
stjórnvöld að taka á sig rögg og
hækka skattleysismörkin eigi síðar
en um næstu áramót í kr. 140.000 á
mánuði og bæta þannig fyrir þá
ósvinnu að hafa haldið þeim niðri
áratugum saman í stað þess að láta
þau fylgja launaþróun í landinu. Í
raun væri aðeins verið að bæta láglaunafólki það sem ranglega var af
því tekið.
Stjórnvöld hafa á þremur síðustu
kjörtímabilum afnumið eða lækkað
skatta á hátekjufólki. Þau hafa fellt
niður 7% hátekjuskatt og lækkað
verulega almennan tekjuskatt.
Þessar aðgerðir gefa t.d. manni
með ráðherralaun yfir milljón
krónum meira í auknar ráðstöfunartekjur á hverju ári. Á sama tíma er
skattleysismörkum haldið niðri
með þeim afleiðingum að skattbyrði eykst verulega á láglaunafólki. Þess vegna hljóta verkalýðs-

félögin að fylgja vel eftir kröfunni
um að skattleysismörk hækki í kr.
140.000 á mánuði og fylgi síðan
launaþróun í landinu.

!TVINNUÎRYGGI
En það er fleira en kauphækkun
og skattalækkun sem verkalýðsfélögin verða að ná fram í komandi
samningagerð. Almennt launafólk
verður, ekkert síður en vel launaðir opinberir embættismenn, að
geta búið við atvinnuöryggi. Það á
ekki og má ekki vera hægt að segja
fólki upp án þess að rökstudd
ástæða liggi þar til grundvallar.
Þess vegna verða alþingismenn og
ráðherrar að hætta öllum undanslætti með ILO-samþykkt nr. 158
og fullgilda hana núna strax í
haust áður en skrifað verður undir
væntanlegan almennan kjarasamning aðila vinnumarkaðarins.
Ég vona að Samfylkingin hafi
sama áhuga á ILO-samþykktinni
nú eftir að hún komst í ríkisstjórn
eins og hún lét í veðri vaka á
síðasta þingi. Fyrir nokkru síðan
sagði
Jóhanna
Sigurðardóttir
núverandi
félagsmálaráðherra,
„Minn tími mun koma“. Já,
Jóhanna, þinn tími og Samfylkingarinnar er kominn. Vera Samfylkingarinnar í ríkisstjórn og afstaða
þingmanna hennar til málefna sem
varða afkomu verkafólks er
verðugur
prófsteinn
á
hve
marktækir þingmenn hennar eru.
Höfundur er fyrrverandi
formaður Verkalýðsfélagsins
Hlífar.
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6IRKJUM 3KAFT¹ HEIMA
Å HÁRAÈI
GÒST 4HORSTENSEN
&ORNASTEKK 2EYKJAVÅK SKRIFAR

ﬁú fær›
103 ﬂúsund
á mánu›i
ef ﬂú leggur 10 milljónir inn á Mx12 hjá Kaupﬂingi.
Mx12 er n‡r hávaxtareikningur Kaupﬂings ﬂar sem vextirnir eru greiddir mána›arlega
í sta› árlega. ﬁú getur rá›stafa› vöxtunum a› vild inn á hva›a reikning sem er. Hver innlögn
er bundin í sjö daga en sí›an laus til úttektar. Vextir eru stighækkandi eftir tíma og
fjárhæ›. Lágmarksinnstæ›a er 1 milljón kr.
Mx12 er óver›trygg›ur innlánsreikningur og ársávöxtun er frá 12,55% - 13,60%.
Nánari uppl‡singar í síma 444 7000, í næsta útibúi Kaupﬂings e›a á kaupthing.is
ENNEMM / SÍA / NM29517

,ÅTIÈ HEFUR VERIÈ FJALLAÈ UM
MÎGULEIKANN ¹ AÈ VIRKJA 3KAFT¹ ÖR¹TT
FYRIR AÈ HANN GETI HAFT Å FÎR MEÈ SÁR
MIKINN ¹VINNING &RUMATHUGANIR
HAFA LEITT Å LJËS AÈ HÁR SÁ UM GËÈAN
VIRKJUNARKOST AÈ R¾ÈA ÖEGAR TEKIÈ ER
TILLIT TIL UMHVERFISSJËNARMIÈA SJ¹LFB¾RAR
ÖRËUNAR OG ARÈSEMI ,JËST ER AÈ ÖESSI
VIRKJUN YRÈI LYFTISTÎNG FYRIR 3KAFTFELLINGA
SEM HAFA HINGAÈ TIL BORIÈ SKARÈAN HLUT
FR¹ BORÈI ÖEGAR KEMUR AÈ UPPBYGGINGU
OG SKÎPUN ATVINNUT¾KIF¾RA 4ILLAGA
ÖESS EFNIS AÈ FLYTJA 3KAFT¹ ÒR HÁRAÈI OG
VIRKJA ANNARS STAÈAR BER AÈ SAMA MEIÈI
,JËST ER ÖVÅ AÈ BREYTING ¹ FARVEGI 3KAFT¹R
YFIR Å ,ANGASJË OG ÖAÈAN YFIR Å 4UNGN¹
M¹ ALDREI VERÈA AÈ VERULEIKA ¶VÅ ER
NAUÈSYNLEGT AÈ 3KAFTFELLINGAR BRÕNI
STRAX RAUST SÅNA OG SËPI ÖESSARI TILLÎGU
ÒT Å HAFSAUGA Å EITT SKIPTI FYRIR ÎLL 3KAFT¹
VELDUR Å DAG MIKLUM UMHVERFISSPJÎLLUM
¹ AFRÁTTI 3KAFT¹RTUNGUMANNA OG
¹ 3ÅÈUAFRÁTTI -ARGIR HEKTARAR AF
GRËNU LANDI MEÈFRAM 3KAFT¹ FARA ¹
HVERJU ¹RI UNDIR AUR OG LEÈJU VEGNA
¹GANGS 3KAFT¹RHLAUPA ,EIRINN
ÖORNAR UPP OG BL¾S YFIR N¾RLIGGJANDI
GRËÈUR OG VELDUR GRËÈUREYÈINGU
OG UPPBL¾STRI (EIMAMENN HAFA
IÈULEGA BENT ¹ ÖESSI GRËÈURSPJÎLL
EN FYRIR DAUFUM EYRUM ®RUGGT M¹
LÅKA TELJA AÈ UMHVERFISVERNDARSINNAR
SEM ÖEYSA UM ËBYGGÈIR LANDSINS
¹ EYÈSLUFREKUM JEPPUM K¾RI SIG
KOLLËTTA UM UMHVERFISV¹ SEM
ORSAKAST AF N¹TTÒRULEGUM UPPRUNA
6ATNSAFLSVIRKJANIR ERU Å EÈLI SÅNU
UMHVERFISV¾NAR OG SJ¹LFB¾RAR
ENDA BYGGJA Ö¾R AFKOMU SÅNA ¹
VISTV¾NNI OG ENDURNÕTANLEGRI ORKU
2AFMAGNIÈ ER LÅKA HREINT ORKUFORM OG
ER ÖVÅ BEISLUN FALLVATNSINS MIKILV¾GT
FRAMLAG ¥SLANDS TIL MINNKUNAR ¹ LOSUN
GRËÈURHÒSALOFTTEGUNDA ¶VÅ ER ERFITT
AÈ RÁTTL¾TA ÖAÈ TIL LENGDAR AÈ ÖESSI
MIKLA FALLORKA SEM 3KAFT¹ BER TIL SJ¹VAR
SKULI UM ALDUR ¾VI VERA ËNOTUÈ
ENGUM TIL GAGNS 3ÁRSTAKLEGA Å LJËSI
ÖESS AÈ UMHVERFIS¹HRIF AF VIRKJUNINNI
ERU ¹S¾TTANLEG OG MEÈ TILHEYRANDI
MËTV¾GISAÈGERÈUM M¹ SAMNÕTA
ÖESSA VIRKJUN TIL GRËÈURVERNDAR OG
UPPGR¾ÈSLU ¹ AFRÁTTI SVEITARINNAR ¶AÈ
ER LJËST AÈ Å FRAMTÅÈINNI VERÈUR 3KAFT¹
VIRKJUÈ 3PURNINGIN ER EKKI HVORT HELDUR
HVEN¾R ¶VÅ VERÈA 3KAFTFELLINGAR AÈ
TRYGGJA ÖAÈ AÈ ORKAN FR¹ 3KAFT¹ VERÈI
BEISLUÈ HEIMA Å HÁRAÈI OG HELST NÕTT ÖAR
LÅKA VIÈ UPPBYGGINGU H¹T¾KNISTARFA
TIL D¾MIS FYRIR HÕSINGU NETÖJËNA FYRIR
FRAMSÕN FYRIRT¾KI 3KAFTFELLINGAR L¹TUM
EKKI T¾KIF¾RIÈ RENNA OKKUR ÒR GREIPUM

Mx12 – vi› borgum ﬂér vextina mána›arlega

* Fyrir fjármagnstekjuskatt.
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b2AUNVERULEIKINN ER ALLTAF AÈ
KOMA RAUNS¾INU ¹ ËVARTm
%INAR -¹R HEFUR UNNIÈ TIL MARGRA
VIRTRA VERÈLAUNA FYRIR STÎRF SÅN OG
B¾KUR HANS HAFA VERIÈ ÖÕDDAR ¹
ÕMIS TUNGUM¹L %IN ÖEKKTASTA BËK
%INARS -¹S ER %NGLAR ALHEIMSINS
SEM SÅÈAR VAR KVIKMYNDUÈ AF
&RIÈRIKI ¶ËR &RIÈRIKSSYNI

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Klippt á lýðræðið í Búrma

 b4HE .EW 9ORK $AILY

 UPPREISNIN VAR ÖJËÈLEG
UPPREISN Å "ÒRMA NÒ -JANMAR SEM
HËFST  ¹GÒST ¹RIÈ  OG LAUK 
SEPTEMBER SAMA ¹R EFTIR BLËÈUGAR
AÈGERÈIR HERSINS
¥ UPPREISNINNI VAR LÕÈR¾ÈIS KRAFIST
OG VAR ÖETTA ST¾RSTA UPPREISN SINNAR
TEGUNDAR Å "ÒRMA .¹MSMENN HËFU
MËTM¾LIN Å 2ANGOON OG FLJËTLEGA
B¾TTUST Å HËPINN BORGARAR ÒR HINUM
ÕMSU STÁTTUM ÖJËÈFÁLAGSINS OG
UPPREISNIN BREIDDIST UM LANDIÈ
5PPHAFIÈ VAR ÖEGAR N¹MSMAÈURINN
OG AÈGERÈASINNINN 0HONE -AW VAR
MYRTUR FYRIR FRAMAN AÈALBYGGINGU
T¾KNIH¹SKËLANS SEM HANN STUNDAÈI
N¹M Å ¥ KJÎLFARIÈ URÈU MIKIL MËTM¾LI OG
UPPREISNIN FYLGDI ÖVÅ N¾ST +OMMÒNISTASTJËRN
.E 7ING FÁLL OG HERINN TËK YFIR OG SVEIFST EINSKIS

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðlaugur Baldursson










fyrrverandi skrifstofumaður,
Hæðargarði 35, Reykjavík,

Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,

Guðrún Guðmundsdóttir
Halla Sigurðardóttir
ömmu- og langömmubörn.



Páll Sigurðsson,

Lísbet Friðriksdóttir
lést að morgni fimmtudagsins 13. september. Útför
hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn
20. september kl. 13.30.

VIÈ AÈ B¾LA NIÈUR UPPREISNIRNAR
(ERSHÎFÈINGINN 3AW -AUNG VAR ÖAR
FREMSTUR Å FLOKKI
¶ÒSUNDIR BORGARA N¹MSMANNA
OG BÒDDAMUNKA VORU MYRTIR AF
HERNUM -ORÈIN SEM ¹TTU SÁR STAÈ
¹ b2AUÈU BRÒNNIm ERU SÁRSTAKLEGA
EFTIRMINNILEG ¶¹ SKAUT HERINN ¹
MËTM¾LAGÎNGU N¹MSMANNA SEM
VAR ¹ LEIÈ YFIR BRÒNA ÖAR TIL BRÒIN
VARÈ RAUÈ AF BLËÈI N¹MSMANNANNA
!UNG 3AN 3UU +YI KOM FRAM SEM
ÖJËÈARHETJA Å ÖESSUM UPPREISNUM
EN HÒN SITUR NÒ Å STOFUFANGELSI Å
-JANMAR ¥ DAG ER UPPREISNARINNAR
MINNST OG HÒN HEIÈRUÈ AF MÎRGUM
BÒRMÎNSKUM ÒTLÎGUM OG BORGURUM +VIKMYNDIN
b"EYOND 2ANGOONm SEM KOM ÒT ¹RIÈ  BYGGIST
¹ SANNRI SÎGU SEM ¹TTI SÁR STAÈ Å UPPREISNINNI

4IMESm SEM VARÈ SÅÈAR
b4HE .EW 9ORK 4IMESm
HEFUR GÎNGU SÅNA
(OLLENSKAR KONUR F¹
KOSNINGARÁTT
3OVÁTRÅKIN F¹ INNGÎNGU Å
3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR
'YÈINGARNIR FR¹ -INSK ERU
MYRTIR Å 3OBIBËR Å SEINNI
HEIMSSTYRJÎLDINNI
&RAMKV¾MDASTJËRI
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
$AG (AMMARSKJÎLD DEYR Å
FLUGSLYSI
0ORTÒGALSKA KNATTSPYRNU
LIÈIÈ "ENFICA KEPPIR VIÈ
6AL ¹ ,AUGARDALSVELLI
HORFENDUR VORU 
EN ÖAÈ VAR VALLARMET
+RÎFLUELDUM LÕKUR EN ÖEIR
HÎFÈU STAÈIÈ FR¹ 

lést sunnudaginn 16. september. Útför hans fer fram
frá Háteigskirkju föstudaginn 21. september kl. 13.00.
Þorsteinn Pálsson
Valgeir Pálsson

Ingibjörg Rafnar
Margrét Magnúsdóttir
6)¨ +)2+*53+,!.. (ERMANN "JÎRN %RLINGSSON FORMAÈUR

SËKNARNEFNDAR STJARNARSËKNAR SR "¹RA &RIÈRIKSDËTTIR SËKNARPRESTUR
DR 'UNNAR +RISTINSSON PRËFASTUR OG 3ÅMON 2AFNSSON FORMAÈUR
SËKNARNEFNDAR +¹LFATJARNARSËKNAR

Helgun skála
Elskulegur unnusti minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og mágur,

Markús Kristjánsson
sem varð bráðkvaddur hinn 12. september, verður
jarðsunginn í Botne kirke í Holmestrand í Noregi,
föstudaginn 21. september kl. 11.00.
Nina Askerud
Kristján Fannar Markússon
Svanur Bergsteinn Markússon
Eyjólfur Bragi Lárusson
Kristján Þorkelsson
Sigríður Markúsdóttir
Kristján Sigurður Kristjánsson Súsanna Þorgrímsdóttir
Rafn Áskell Kristjánsson
Sue Ellen Kristjánsson
Alma Sif Kristjánsdóttir
Kristmundur Þór Ólafsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir, amma og
langamma,

Katrín K. Rósmundsdóttir
lést á sjúkrahúsinu í Neskaupstað fimmtudaginn
13. september.
Fyrir hönd aðstandenda,
Halldór Hinriksson Neskaupstað.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðbjörg Erla Jónsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ingiber Marinó Ólafsson
plötu- og ketilsmiður,
Stekkjargötu 3, Innri-Njarðvík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði,
miðvikudaginn 19. september kl. 13.00.

Fullt var út úr dyrum þegar
nýr kirkjuskáli Ástjarnarsóknar í Hafnarfirði var helgaður síðastliðinn sunnudag.
Ástjarnarsókn
nær
yfir
nýjustu hverfi bæjarins,
Ásland og Velli, og er yngsta
þjóðkirkjusókn
Hafnarfjarðar. Nýkjörinn sóknarprestur, séra Bára Friðriksdóttir, þjónaði fyrir altari
og dr. Gunnar Kristjánsson, prófastur Kjalarnessprófastdæmis, predikaði.
Kirkjuskálinn er búinn til
úr tveimur kennslustofum
sem
Hafnarfjarðarbær
gaf sókninni og notaðar
hafa verið við ýmsa skóla
bæjarins. Mikill metnaður
hefur verið lagður í að gera
þær fallega upp svo þær
nýttust hinu nýja hlutverki.
Skálinn stendur við framtíðarlóð kirkjunnar að Kirkjuvöllum 1 í Vallahverfi. Hann

AFMÆLISBÖRN

Árni Arnarson
Borghildur Vigfúsdóttir
Gunnar Arnarson
Kristbjörg Eyvindsdóttir
Aldís Arnardóttir
Ólafur Þór Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, sonur, tengdasonur, bróðir, mágur,
svili og barnabarn,

Sigmar Þór Eðvarðson

,!.#%
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LEIKKONA ER
 ¹RA

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn
11. september. Jarðarförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
miðvikudaginn 19. september kl. 14.00. Blóm og
kransar eru vinsamlega afþökkuð.
Auður Brynjólfsdóttir
Brynja Sif Ingibersdóttir
Óskar Húnfjörð
Marta Rún Ingibersdóttir
Ólafur Örn Ingibersson
María Júlíana Arnardóttir
Guðmundur Þórir Ingibersson Arthittya Aryamueang
barnabörn og barnabarnabörn.

er 160 fermetrar að stærð og
skiptist í tvö rými, kapellu
og safnaðarsal, auk fordyris
og skrifstofu sóknarprests
og gerbreytir allri aðstöðu
safnaðarins sem nú hefur loks
eignast sitt eigið húsnæði.
„Það er gaman að taka
við nýju starfi í ungri sókn
og finna fyrir kraftinum
og eftirvæntingunni sem
ríkir í hverfinu,“ segir séra
Bára. Hún heitir öflugu
æskulýðsstarfi
og
segir
sunnudagaskóla
verða
í
kirkjuskálanum á hverjum
sunnudegi kl. 11 og guðsþjónustur
annan
hvern
sunnudag. Það eina sem
vantar nú er tónlistarstjóri til
að halda áfram uppbyggingu
kóra í sókninni.
Auk Ástjarnarkirkju þjónar séra Bára Kálfatjarnarkirkju en saman mynda þær
Tjarnarprestakall.
GUN
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LEIKSTJËRI ER
 ¹RA

LEIKSTJËRI ER
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verslunarstjóri Bónuss í Hraunbæ,
Sílakvísl 13, Reykjavík,

Elskulegur sonur minn, faðir okkar,
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Hjörtur Líndal Guðnason
Flétturima 24, Reykjavík,

er látinn. Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn 21. september kl. 14.00.
F.h. aðstandenda,
Sigríður Hjartardóttir.

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju fimmtudaginn
20. september kl 13.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á minningarsjóð til styrktar sambýliskonu og
dætrum hans í Landsbanka-austurbæjarútibúi:
0111-05-272900, kt. 160872-5519.
Margrét Friðriksdóttir
Aðalheiður María Sigmarsdóttir
Emelía Rán Sigmarsdóttir
Svanhildur María Ólafsdóttir
Aðalheiður Gréta Guðmundsdóttir
Ólafur Páll Eðvarðsson
Ásta Friðriksdóttir
Auður Gunnarsdóttir
Sigríður U. Ottósdóttir
Vigdís Ámundadóttir

Ástkær dóttir okkar, systir og barnabarn,

Edda Sigrún Jónsdóttir
Eðvarð Ingólfsson
Friðrik Jónsson
Bjarki Traustason

Álftamýri 8,

lést 11. september. Útför hennar verður auglýst síðar.
Fyrir hönd systkina, ömmu, afa og annarra vandamanna.
Anna Reynisdóttir og Jón B. Sveinsson.
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Frá því að ég yfirgaf
skólastofur Háskóla
Íslands og hélt út á
vinnumarkaðinn með
nesti og nýja skó hef
ég tekið sérstaklega
eftir
auglýsingum
bankanna um hagstæð
kjör fyrir námsmenn.
Það virðist vera tíska að gera út á
þann ljóma sem fylgir því að vera
„fátækur námsmaður“. Fólk gerði
gott úr þeim bölvanlegu aðstæðum
með því að dúka borðið með sængurveri úr Ikea í sjónvarpsauglýsingum í fyrra. Útvarpsauglýsingar
í ár predika svo að það sé lítið mál
fyrir námsmenn að neita sér um
ruccola-salat og fá sér samloku
með osti og kókómjólk í nesti.

Einu sinni, áður en ég hóf nám,
fannst mér líka að það fylgdi því
sjarmi að vera námsmaður. Ég sá
fyrir mér fróðleikssvipinn á eigin
andliti þar sem ég grúfði mig yfir
rykugar skruddur, og ég hlakkaði
til þess að fá að ráfa um ganga Þjóðarbókhlöðunnar ásamt hinu gáfufólkinu, eða ræða setta texta í
góðum hópi fólks yfir rjúkandi
svörtu kaffi – af því maður hafði
ekki efni á öðru.
Nám er vissulega skemmtilegt,
en raunveruleiki fátæks námsmanns er það ekki. Þegar ég taldist
til þess hóps fékk ég um það bil 80
þúsund krónur á mánuði frá ástkærum lánasjóðnum. Það sér hver
heilvita manneskja að slík „laun“
duga ekki lengi. Ég vann þess vegna

N 0ONDUS

með skóla, eins og nánast allir aðrir.
Fyrir vikið skertist lánið, og svo
mikið í raun, að eina önnina lét ég
skipta því niður á þrjá mánuði í
stað fjögurra af því að ég gat bara
ekki hugsað mér að fá undir 60 þúsundum á mánuði. Mánuðinn sem
varð út undan plagaði ég svo vini
og vandamenn í von um að fá að
borða.
Í dag klökkna ég af ánægju þegar
ég borga fyrir ruccola-salatið mitt.
Ég geri mér fulla grein fyrir því að
maður þarf að neita sér um vissa
hluti á meðan maður er í skóla. Ég
veit hins vegar af raun að það er
ekki jafn sjarmerandi og bankarnir
vilja vera að láta að vera fátækur
námsmaður. Það hef ég lært á minni
skólagöngu.

%FTIR &RODE °VERLI

/OOOOHHHHH
SAAAAADDDUR
¡G GET EKKI EINN
BITA Å VIÈBËT

3J¹ÈU LESTINA
4UFF TUFF TUFF

N 'ELGJAN

'ËÈUR
STR¹KUR

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

!NNAÈHVORT VERÈ
UM VIÈ AÈ LENGJA
SËFANN EÈA STYTTA
SON OKKAR

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

!FSAKAÈU
¾TLARÈU
AÈ BORÈA
ÖESSAR
HNETUR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

(EYRÈU ,ALLI ¶AÈ
ERU ËTRÒLEG L¾TI Å
MAGANUM ¹ ÖÁR

N "ARNAL¹N
¡G ER
ENNÖ¹
VAKANDI

!NDVARP
¡G SÁ ÖAÈ

¡G VILDI ËSKA AÈ
HANN HEFÈI GEFIÈ
FR¹ SÁR HLJËÈ ¹ÈUR
EN ÁG BORÈAÈI
SMJÎRSTYKKIÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG ER BÒIN AÈ
LESA FIMM B¾KUR FYRIR
ÖIG SYNGJA TÅU VÎGGU
VÅSUR OG STRJÒKA ¹ ÖÁR
BAKIÈ

(VAÈ ÖARF ÁG AÈ
GERA SVO AÈ ÖÒ
VERÈIR SYBBIN

(RISTA MIG
OG SEGJA AÈ
ÁG ÖURFI AÈ
VAKNA OG FARA
Å SKËLANN
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(AMSKIPTIN ¾FÈ UPP
Í Þjóðleikhúsinu standa
nú yfir æfingar á Hamskiptunum. Leikgerð
Davids Farr og Gísla Arnar
Garðarssonar byggir á
víðfrægri skáldsögu Franz
Kafka.

29!. 0(),,)00% "ANDARÅSKI LEIKARINN
FER MEÈ HLUTVERK Å VÅKINGAMYNDINNI ,AST
"ATTLE $REAMER

Víkingar í
nýrri mynd
Leikararnir Ryan Phillippe og
Sean Bean hafa tekið að sér
aðalhlutverkin í víkingamyndinni
Last Battle Dreamer. Myndin
gerist á áttundu öld og fjallar um
víkinginn
Þórfinn
(Phillippe) sem
ræðst inn í
Bretland ásamt
eldri bróður
sínum Hákoni
(Bean). Um
ástarsögu er að
ræða þar sem
eldur og
blóðsúthelling3%!. "%!.
ar fá einnig að
njóta sín.
Ekki er langt síðan Phillippe lék
í Flags of Our Fathers hér á landi
og hver veit nema hann hafi
smitast af víkingabakteríunni við
þær tökur. Tökur á myndinni
hefjast síðar á þessu ári.

Hamskiptin voru frumsýnd í
London fyrir ári við gríðarlega
góðar undirtektir. Sýningin var
meðal annars tilnefnd til hinna
virtu Evening Standard verðlauna,
og gagnrýnandi The Guardian gaf
henni fimm stjörnur. „Í kjölfarið
bauð Þjóðleikhúsið okkur að sýna
hér, sem opnunarsýningu fyrir
haustið. Við þáðum það,“ sagði
Gísli. Nokkrar breytingar hafa þó
orðið á leikarahópnum. Elva Ósk
Ólafsdóttir og Ólafur Egill Egilsson koma ný inn í verkið, en Gísli
Örn, Ingvar E. Sigurðsson og Nína
Dögg Filippusdóttir halda sínum
hlutverkum.
Gísli sagði æfingar ganga vel, en
um ár er síðan leikhópurinn tókst

(!-3+)04). ,/&) (,!¨). 5PPSETNING 'ÅSLA OG $AVIDS &ARR HLAUT AFAR GËÈA DËMA

ÖEGAR HÒN VAR SÕND Å ,ONDON FYRIR UM ¹RI SÅÈAN

síðast á við verkið. „Svo týndist
reyndar aðeins af leikmyndinni.
Við þurftum að flytja hana alla
heim frá Englandi. Hún var í
geymslu þar, og hluta af henni var
óvart hent, svo við höfum þurft að
smíða svolítið inn í hana,“ sagði
hann.
Sýningum lýkur í síðasta lagi í

byrjun desember. „Verkið fer aftur
á svið í London í janúar, svo leikmyndin þarf að fara í desember,“
útskýrði Gísli. Þar á eftir fer
sýningin í leikferð um allt England,
með Birni Thors og Unni Ösp í
hlutverkum Gísla Arnar og Nínu
Daggar. Enskur leikari mun líklega
taka við hlutverki Ingvars.

"2%94).'!2  ,%)+(«0) %LVA «SK
&*®,3+9,$!  (6/,&) ¥ (AMSKIPTUNUM SEGIR AF SKYNDILEGRI BREYTINGU SÎLUMANNSINS

'REGORS 3AMSA SEM VAKNAR EINN DAGINN Å LÅKI BJÎLLU ,ÅF 3AMSA FJÎLSKYLDUNNAR TEKUR
ÖAR MEÈ TÎLUVERÈUM BREYTINGUM

«LAFSDËTTIR ER NÕ Å LEIKHËPNUM EN .ÅNA
$ÎGG OG )NGVAR ERU Å SÎMU HLUTVERKUM
OG FYRIR ¹RI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

#!-0),,/ * +VIKMYNDIN #AMPILLO

J¹ VERÈUR FRUMSÕND ¹ ALÖJËÈLEGU
KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI

Spánn í
sviðsljósinu
Fjórar splunkunýjar spænskar
kvikmyndir verða sýndar á
alþjóðlegri kvikmyndahátíð í
Reykjavík sem hefst 27. september. Myndirnar sem sýndar
verða heita Ég (Yo), Dökkblár
næstum svartur (Azuloscurocasinegro), Járnbrautarstjörnur
(Estrellas de la Linea) og
Campillo, já (Campillo, sí,
quiero). Sú síðastnefnda verður
frumsýnd á hátíðinni.
Myndirnar verða sýndar í
flokknum Sjónarrönd sem hefur
fylgt hátíðinni um langa hríð. Í
flokknum er eitt þjóðland tekið
fyrir og nýjar myndir þaðan
sýndar.
Í fyrra bar Danmörku við
sjónarrönd og árið þar á undan
var kvikmyndagerð frá Íran gert
hátt undir höfði.
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ATH kl. 22.15
Í djassþættinum Fimmfjórðu á Rás 1 í kvöld má heyra upptökur frá tónleikum
„Straight-Ahead“ kvartettsins á djassklúbbnum Múlanum hinn 5. sept sl.
Kvartettinn er skipaður gítarleikurunum Andrési Þór Gunnlaugssyni og Jóni
Páli Bjarnasyni, bassaleikaranum Þorgrími Jónssyni og trommuleikaranum
Einari Val Scheving. Á efnisskrá eru söngdansar og djassklassík eftir Cole
Porter, George Gershwin, Charlie Parker o.fl. Umsjónarmaður er Lana Kolbrún
Eddudóttir.

MENNING FRETTABLADIDIS

Haust í Gerðubergi
Gerðuberg hefur verið opið í sumar, eins og öll fyrri
sumur frá því þessi merkilega menningarstofnun
reis um leið og byggðin í Breiðholtinu. Gerðuberg er
einstakt fyrirbæri í borgarsamfélaginu; ekkert hverfi
í Reykjavík á sér aðra sambærilega stofnun. Og nú er
nýr vetur fram undan.
Haustdagskráin hefst með pompi og prakt næsta
laugardag, 22. september. Þá verða opnaðar tvær
sýningar; Handverkshefð í hönnun í samstarfi við
Heimilisiðnaðarfélag Íslands og Handverk og hönnun,
og í Boganum mun Guðmunda S. Gunnarsdóttir opna
sýninguna Úr ríki náttúrunnar.
Á sýningunni Handverkshefð í hönnun sýna 34
hönnuðir, lista- og handverksfólk verk sem öll hafa
með einhverjum hætti tengingu við hefðir í íslensku
handverki. Á sama degi verður opnuð sýning undir
sama nafni í Norræna húsinu en þar má sjá verk
nemenda á öllum skólastigum. Sýningarnar eru
haldnar í tilefni af Norrænu heimilisiðnaðarþingi
sem haldið verður dagana 26.-30. september á Grand
hótel í Reykjavík en um það má frekar fræðast á vef
félagsins: www.heimilisidnadur.is. Á fyrstu sýningu
haustsins í Boganum sýnir Guðmunda S. Gunnarsdóttir
alþýðulistakona málverk og myndverk úr rekaviði og
steinum og ber sýningin yfirskriftina Úr ríki náttúrunnar. Ertu með eitthvað NÝTT á prjónunum? er
yfirskrift tveggja námskeiða í prjóni sem boðið er
upp á í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélag Íslands.
Þar gefst byrjendum og lengra komnum tækifæri til
að læra að prjóna eftir kúnstarinnar reglum.
Svo haldið sé áfram með þjóðlegar hefðir þá ber að
geta þess að Kvæðamannafélagið Iðunn býður öllum,
sem áhuga hafa, að koma og kveða í Gerðubergi.
Fyrsta kvæðalagaæfingin fer fram miðvikudagskvöldið 4. október kl. 20 og fyrsti fundurinn fer fram
föstudagskvöldið 6. október kl. 20. Þeir sem vilja
kynna sér starfsemi félagsins geta kíkt á vefsíðuna
www.rimur.is.
Frönsk musett- og valssveifla í bland við heims- og
djasstónlist mun hljóma á tónleikum hjá Tríói Vadims
Fedorov 17. október. Tríóið skipa Vadim Fedorov á
harmoniku, Gunnar Hilmarsson á gítar og Leifur
Gunnarsson á kontrabassa. Á Degi hljóðfærisins mun
fiðlan ráða ríkjum en dagskráin er að venju sett upp í
samstarfi við Félag íslenskra tónlistarmanna. Lands-

-9.$,)34 3IGRÒN %LDJ¹RN MYNDLISTARMAÈUR VERÈUR SKOÈUÈ
Å KJÎLINN ¹ HINU MERKILEGA 2ITÖINGI SEM 'ERÈUBERG HEFUR
STAÈIÈ FYRIR UM ¹RABIL ¶¹ VERÈUR OPNUÈ SÕNING FYRIR BÎRN
MEÈ HEIMI VERKA HENNAR

lið fiðluleikara býður upp á fjölbreytta og metnaðarfulla dagskrá fyrir alla fjölskylduna.
Um miðjan nóvember tekur við önnur sýning í Boganum en þá mun Þorgrímur Kristmundsson alþýðulistamaður sýna landlagsmálverk sem hann hefur
málað á síðustu árum.
Í lok nóvember mun Sigrún Eldjárn sitja fyrir svörum á Ritþingi Gerðubergs. Stjórnandi þingsins er
Sigþrúður Gunnarsdóttir og í hlutverki spyrla eru
Aðalsteinn
Ásberg
Sigurðsson
og
Margrét
Tryggvadóttir. Þá verður opnuð sýningin Allt í plati!
þar sem börn og foreldrar fá að ganga inn í söguheim
Sigrúnar. Sama dag verður opnuð hin árlega sýning,
Þetta vilja börnin sjá!, þar sem sýndar verða
myndskreytingar úr íslenskum barnabókum sem
komið hafa út á þessu ári og keppa þær um Dimmalimm-verðlaunin sem afhent verða 6. desember. Átta
ára skólabörnum verður boðið upp á leiðsögn um
báðar sýningarnar ásamt spennandi dagskrá í samstarfi við Borgarbókasafnið. Og þá er ekki allt upptalið sem verður í boði Gerðubergs til hátíða. Elísabet
Bjarklind Þórisdóttir er forstöðukona Gerðubergs.
Sýningar í Gerðubergi eru opnar virka daga frá kl.
11-17 og um helgar frá kl. 13-16. Aðgangur ókeypis.
Nánari upplýsingar um viðburði er að finna á
heimasíðu Gerðubergs, www.gerduberg.is
- PBB
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SIGURÐUR FLOSASON

PÉTUR ÖSTLUND

TÓNLEIKAR
FÍH salnum Rauðagerði
Fös. 21. sept. kl. 20:30

Forsala: midi.is

JÓN PÁLL BJARNASON

Á föstudagskvöldið er frumsýning í Þjóðleikhúsinu í
Kassanum við Lindargötu
á nýju verki eftir Bjarna
Jónsson. Óhapp kallar
hann verkið og það gerist
í samtíma okkar, á heimili
ungra hjóna.

Óhapp! er þriðja verk Bjarna
Jónssonar sem Þjóðleikhúsið setur
upp en fyrr voru sýnd Kaffi og
Vegurinn brennur. Bjarni vakti
fyrst athygli sem leikskáld þegar
hann vann til verðlauna í leikverkasamkeppni Leikfélags Reykjavíkur
við opnun Borgarleikhússins fyrir
hartnær átján árum. Hann var þá
ungur maður frá Akranesi en hann
hefur einnig samið verk fyrir
heimamenn
þar.
Hann
sótti
menntun í leikhúsfræðum til Þýskalands og hefur frá því hann sneri
heim snemma á tíunda áratugnum
starfað að list sinni, bæði sem
þýðandi úr þýsku og sem höfundur
leikgerða bæði fyrir svið og
hljóðvarp. Hann hefur þýtt fjölda
verka fyrir svið, þar á meðal eftir
Thomas Bernhard, Mark Ravenhill,
Tennessee Williams, Goethe og
David Giselmann. Hann hefur
einnig þýtt nokkrar skáldsögur úr
þýsku og ensku, þar á meðal hina
stóru sögu Gunthers Grass, Blikktrommuna. Hann vann leikgerðir
eftir sögum Böðvars Guðmundssonar, Híbýli vindanna og Lífsins
tré, fyrir Borgarleikhúsið og verkin
Sölumaður deyr eftir Arthur Miller
og Ævinlega eftir samnefndri sögu
Guðbergs Bergssonar fyrir Útvarpsleikhúsið, auk verðlaunaðra leikgerða eftir Íslenskum aðli og sögu
Gyrðis Elíassonar, Svefnhjólinu,
sem hann vann með Múm og hlaut
fyrir verðlaun Norrænna útvarps-

stöðva 2004. Bjarni situr í stjórn
LOKAL, nýrrar alþjóðlegrar leiklistarhátíðar sem nú er í startholunum.
Óhapp! er óvanalegt stofudrama
þar sem ólíkir heimar skarast en
Bjarni hefur í verkum sínum notað
það form sem hann sprengir upp á
sinn hátt.
Við lítum inn til ungra hjóna sem
glíma við fortíðina og hvort annað,
kennaraverkfall setur óvænt strik í
reikning sjónvarpsstjarna, sálfræðingurinn leggur línurnar og kokkurinn töfrar fram unaðslegt lambakjöt. Hér er á ferðinni „heimilisleg“
umfjöllun um þjóðfélag sem er á
kafi í sjálfu sér og ósköp kunnuglegt
fólk sem er ekki allt sem það
sýnist.
Bjarni segir þetta tilraun til að
henda reiður á hvað er að gerast
fyrir augum okkar: „Hvað er í
veruleikanum sem oft er eins og
sýndarveruleiki og hvernig brýr
eru milli tveggja heima. Ég vil
kanna hvernig leikhúsið getur
skýrt þessa heima fyrir okkur sem
hið leikræna getur svo vel.“
Leikstjóri
sýningarinnar
er
Stefán Jónsson en um leikmynd og
búninga sér Börkur Jónsson. Verkið
gerist á smekklegu heimili þar sem
innanstokksmunir eru frá Eirvík og
BoConcept en það er tekið sérstaklega fram í fréttatilkynningum
Þjóðleikhússins og er ný stefna þar
á bæ. Hljóðmynd gerir Frank Hall
en ljósahönnun annast Lárus Björnsson. Meðal leikara í sýningunni eru
Atli Rafn Sigurðarson, Katla
Margrét
Þorgeirsdóttir,
Dóra
Jóhannsdóttir, Elma Lísa Gunnarsdóttir og Stefán Hallur Stefánsson.
Efnt er til forsýninga á verkinu
og er sú fyrri í kvöld, en frumsýning
er sem fyrr segir á föstudag: hvað
skyldi skáldið vilja okkur með
spegilmyndinni sem þá verður
brugðið upp?
PBB FRETTABLADIDIS

Vinna að næturlagi

 
 
 
 

Bláir skuggar

«HAPP NÕTT
ÅSLENSKT LEIKRIT

ÞÓRIR BALDURSSON

Nýir leiknir þættir í röð um
íslenskan heim, íslenskar aðstæður, hljóta að vekja eftirtekt sjónvarpsáhorfenda. Þegar ljóst er að
þungi í innlendri framleiðslu hjá
Ríkissjónvarpinu verður á ódýrari studíóþætti eftir reyndum
formúlum, ætti keppinauturinn
(sem reyndar gefur út blaðið sem
þú heldur nú á) að reyna eitthvað
annað. Á sunnudag var fyrsti
þátturinn
af
Næturvaktinni
sýndur áskrifendum Stöðvar 2.
Næturvaktin er hálftíma leiknir
þættir. Vandað er til framleiðslunnar í alla staði þótt tæplega sé hægt að kalla röðina
sitkom (situation comedy er það
kallað á ensku). En varla er hægt
að kalla þættina því nafni, þeir
eru afleidd framleiðsla af
gömlum stofni en svipaða tilhneigingu hefur mátt sjá víða í
nágrannalöndum okkar. Allar
aðalpersónur sem voru kynntar á
sunnudag eru annað og meira en
skopfígúrur, þótt sum atvikin
ættu að vera skopleg. Yfirbragðið
er annað: rannsókn á ólíkum
persónum – þetta er nánast
drama.

Víst þekkjum við mörg hin
miðaldra
nöldursegg
og
ofbeldismann sérsettra regla á
vinnustöðum. Gervi Jóns Gnarr
var að vísu nokkuð kunnuglegt úr
spjaldskrá hans yfir ólíkar
persónur sem hann hefur smíðað
á liðnum áratug. Eins eru þættir
úr hinum vongóða poppara
kunnuglegir í túlkun Péturs. Það
er helst nýliðinn sem er óráðin
stærð í þessu mengi. Nú er allt of
snemmt að segja hvernig þetta
tekst til – við sáum aðeins inngang
á sunnudag og vitum raunar ekki
mjög mikið. En allt var þetta vel
gert, lýsing og taka til fyrirmyndar, hljóð afbragð, leikur
látlaus og á alvarlegum nótum
þar sem áhorfandanum var gefið
gott rými fyrir sitt innlegg, sína
móttöku. Útlit er gráðu hærra en
mátt hefur sjá í íslensku efni og
er nóg að minna á þann kröfulitla
umbúnað sem Spaugstofan sættir
sig við á móti glæsilegu útliti, til
dæmis á Stelpunum.
Nú er bara að sjá hvernig þetta
þróast. Það er engin ástæða til að
fá stjörnur í augun en það sem
komið er býður manni í grun að
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.¾TURVAKTINA
,EIKSTJËRI 2AGNAR "RAGASON
&RAMLEIÈANDI 3AGA FILM

(((
.IÈURSTAÈA 3PENNANDI UPPHAF ¹ NÕRRI
OG ÎÈRUVÅSI Ö¹TTARÎÈ SEM ER VERULEGA
VANDAÈ TIL

Næturvaktin sæti verulegum
tíðindum í framþróun íslensks
sjónvarpsefnis og sýni með skýrum hætti að Ragnar Bragason
ætlar að halda áfram að ná tökum
á hinum erfiða miðli sögulistar á
tjaldi og skjá.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Whirlpool ADP7979/1
+%hb!&'bVccVJEEÃKDII6KwA
,`Zg[^ÄVg{bZÂVa]a_Âa{ii`Zg[^
Hii]gZ^chVcY^6ci^WVXiZg^V`Zg[^
6jidhZchdghZbcZbjg]kZb^`^ÂZgka^cc^
+i]HZchZhZbcZbjg]gZ^c^cY^kVic^cj
Bjai^odcZ¶]¨\iZgVÂÄkd]ajiVkaVg^ccVg
Hi^aaVcaZ\Z[g^\g^cY
6ÂZ^ch(.Y76{]a_Âa{ij`Zg[^!VccVgh))Y7
@Zg[^hkZa_Vg^gV[Z^cYVhiÅgÂjg
H`_{ghZbhÅc^gibVhZbZgZ[i^g
=¨\iVÂhi^aaV[gVbibVcc
A¨ijgk^iVZ[\a_{Z[c^kVciVg
KVich[a¨Â^kgc
ÃggheVÂVgYgZ^[VkVic^ka^cc^Vj`EdlZg8aZVc
Ãjgg`VgbZÂ]^iV[g{ZaZbZcijb
:gbZÂhghiV`Vk^[ij[ng^g]gVÂVg^Äjgg`jc
Ãkdii]¨[c^6
Dg`jcÅic^6
Ãjgg`\ZiV6

Usss ...

hljóðlátasta uppþvottavélin er komin!

Nýju uppþvottavélarnar frá Whirlpool eru hljóðlátari
en áður hefur þekkst og að auki hlaðnar möguleikum
Super Silent¶]a_Âa{iVhiVjeeÄkdiiV`Zg[^ÂYV\"VÂZ^ch(.Y7
6th Sense¶h_{a[k^g`iÄkdiiV`Zg[^¶heVgVgVaaiVÂ(%dg`j!kVicd\ibV
Multizone¶]¨\iZgVÂÄkdaZ^giVj]ajiVkaVg^ccVg¶heVgVggV[bV\c!kVicd\ibV
PowerClean¶[aj\i('hiiVkVich`Zg[^¶]gZ^chVgaZ^giVjWZijgZc{Âjg]Z[jgÄZ``hi

Fæst í hvítu, stáli
eða alinnbyggð
Verð frá kr. 84.995

REYKJAVÍK
SÆTÚNI 8
SÍMI 569 1500

AKUREYRI

HÚSAVÍK

GLERÁRGÖTU 36 GAR‹ARSBRAUT 18A
460 3380
464 1600

SELFOSS
EYRARVEGI 21
480 3700
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Lindsay flytur frá Hollywood

 6)33)2 ¶²

Lindsay Lohan er leið á, og á leið frá,
Hollywood, ef eitthvað má marka upplýsingarnar sem faðir hennar, Michael
Lohan, gaf breska blaðinu News of the
World. Hann heimsótti dóttur sína á
meðferðarheimili í Utah í síðustu viku,
en þá höfðu feðginin ekki sést í þrjú ár.
„Um leið og hún sá mig hljóp hún í
fangið á mér og settist í kjöltuna á mér
eins og lítið barn og grét,“ segir
Michael.
Hann ljóstraði því upp að Lindsay
myndi flytja frá Hollywood til að halda
sér frá eiturlyfjunum. „Hún sagði að
hún vildi ekki búa í Hollywood, þar
sem allt hið slæma í lífi hennar gerist
þar. Hún sagði: „Ég hata Hollywood og
ég vil ekki vinna þar. Ég þarf pásu og
ætla að flytja þaðan.“ Hann er sjálfur

VINTÕRAMAÈURINN OG
FORNLEIFATÎFFARINN )NDIANA
*ONES HEITIR Å HÎFUÈIÈ ¹ HUNDI
'EORGE ,UCAS (UNDURINN VAR
SLEÈAHUNDUR FR¹ !LASKA

FOLK FRETTABLADIDIS

óvirkur alkóhólisti og eiturlyfjaneytandi.
„Lindsay sagði: „Ég er alveg eins og þú,
pabbi.“ Eins sárt og það er, þá verð ég að
viðurkenna að það er rétt hjá henni,“
segir Michael.
Hann er þó sannfærður um að Lindsay
takist að forðast eiturlyfin. „Hún sagðist
hafa kvatt þau að eilífu. Ég leit í augun á
henni og sá að hún meinti það algjörlega,“ segir Michael.

,%)¨  (/,,97//$ %F EITTHVAÈ M¹

MARKA ORÈ -ICHAELS ,OHAN UM HUG
DËTTURINNAR ER ,INDSAY ,OHAN ¹ LEIÈ FR¹
(OLLYWOOD ¶ANNIG VONAST HÒN TIL AÈ
GETA HALDIÈ SÁR FR¹ EITURLYFJUM

Hefur notað öll eiturlyf
Leikkonan Angelina Jolie segist hafa notað öll eiturlyf sem til eru en
hún hafi hætt allri neyslu fyrir löngu. „Ég hef notað kókaín, heróín,
alsælu, LSD, allt sem til er,“ sagði Jolie. „Það sem hafði verst áhrif á
mig var hass. Mér leið eins og asna og ég þoli það ekki.“
Jolie minnist þess að hafa tekið inn LSD áður
en hún fór í Disneyland. „Ég fór að hugsa um
Mikka mús sem lítinn miðaldra mann í búningi
og hann er orðinn þreyttur á lífinu,“ sagði hún
og bætti við: „Þessi eiturlyf geta verið hættuleg ef þú notar þau ekki á jákvæðan hátt. Ég
hætti að nota þau fyrir löngu.“
Jolie var á sínum yngri árum þekkt óknyttastúlka en eftir að hún kom sér upp stórri
fjölskyldu með leikaranum Brad
Pitt hefur hún róast til mikilla
muna og ætlar sér ekki að snerta
á eiturlyfjum framar.

STUTTMYNDAKEPPNIN
SKILAFRESTUR

7

DAGAR

TJARNARBÍÓI LAUGARDAGINN
29. SEPT KL. 12:00 - 16:00
100.000 KR.
FYRIR BESTU MYND

BESTA MYND AÐ MATI
DÓMNEFNDAR:

100.000 KR. OG
VERÐLAUN FRÁ
EYMUNDSSON

DAGSKRÁ:

BESTA FRUMSAMDA HANDRIT
AÐ MATI DÓMNEFNDAR:

50.000 KR.OG
VERÐLAUN FRÁ
EYMUNDSSON

KL. 12 - 14
UMRÆÐA UM HANDRITAGERÐ
MEÐ OTTÓ G. BORG (ASTRÓPÍA)
KL. 14 - 16
STUTTMYNDAKEPPNI LJÓSVAKALJÓÐA
UÊ SETNING
UÊ 5-8 VALDAR STUTTMYNDIR SÝNDAR
UÊ AFHENDING VERÐLAUNA

FREKARI UPPLÝSINGAR

WWW.LJOSVAKALJOD.IS
LJOSVAKALJOD@FILMFEST.IS

SKILAFRESTUR ER ÞRIÐJUDAGURINN 25. SEPTEMBER
aðalstyrktaraðili:

VAR AÈ Ö¹TTARÎÈIN HEFÈI VERIÈ VALIN SÒ BESTA

4HE 3OPRANOS
KVÎDDU MEÈ SIGRI

!.'%,).! */,)% ,EIKKONAN
!NGELINA *OLIE HEFUR NOTAÈ ÎLL
EITURLYF SEM TIL ERU

VERÐLAUNAFLOKKAR:

&*®,3+9,$!. ®,, !LLIR AÈSTANDENDUR 4HE 3OPRANOS KOMU UPP ¹ SVIÈ ÖEGAR TILKYNNT

REGLUR:
ALDUR: 15-25 ÁRA
LENGD: UM 20 MÍN.
MYND EKKI ELDRI EN 1 ÁRS
MYND SÝND Á ÁBYRGÐ KEPPENDA

SKIL:
MINIDV EÐA DVD ÁSAMT
ALMENNUM UPPLÝSINGUM
SENDIST Á ZIK ZAK FILMWORKS,
HVERFISGÖTU 14A, 101 REYKJAVÍK

Á sunnudagskvöldið voru
59. Emmy-verðlaunin
afhent við hátíðlega athöfn
í Kodak-höllinni í Los
Angeles. Mafíuþátturinn
The Sopranos fékk flest
verðlaun en sigurinn varð
þó ekki jafn stór og búist
hafði verið við.
The Sopranos, með Tony og félögum
hans frá New Jersey, hlaut þrenn
verðlaun, þar á meðal sem besti
þátturinn, og hafði þar betur í
baráttunni við Boston Legal, Grey‘s
Anatomy, Heroes og House en
síðasta þáttaröðin um mafíufjölskylduna frægu var sýnd í
Bandaríkjunum í sumar. 30 Rock
markar upphafið að markvissri
endurreisn ferilsins hjá leikaranum
Alec Baldwin og hlaut Emmyverðlaunin sem besti gamanþátturinn.
En þó að sigur The Sopranos hafi
verið fyrirsjáanlegur voru ekki
margir sem höfðu rétt fyrir sér
þegar kom að leikaraverðlaununum.
James Spader hafði James Gandolfini undir og var valinn besti leikarinn, en hann fer á kostum í lagaþáttunum Boston Legal. „Mér líður

eins og ég hafi stolið peningahlassi
af mafíunni og að hún sitji hérna öll
beint fyrir framan mig,“ sagði
Spader af þessu tilefni. Sigur Sally
Field fyrir Brothers & Sisters kom
einnig þægilega óvart en fyrir fram
höfðu flestir búist við því að Edie
Falco úr The Sopranos færi með
sigur af hólmi.
Í gamanþáttaflokknum skaut
America Ferrera úr Ugly Betty
keppinautum sínum ref fyrir rass
og var valin besta gamanleikkonan
og Ricky Gervais hlaut sömu
útnefningu í karlaflokknum. Landi
Gervais, Helen Mirren, bætti síðan
enn einum verðlaunagripnum í
safnið þegar hún hlaut Emmyverðlaunin fyrir bestu frammistöðuna í framhaldsmyndaflokknum um Jane Tennison í Prime
Suspect. „Ég gæti sagt margt um
amerísku þjóðina en eitt einkennir
hana og það er gjafmildi,“ sagði
Mirren við áhorfendur.
Að endingu var varaforsetinn
fyrrverandi, Al Gore, heiðraður
fyrir sjónvarpsstöðina Current TV
sem byggist á sköpunarverki
áhorfendanna. Gestir Kodak-hallarinnar risu úr sætum og klöppuðu
vel og lengi fyrir Gore en hann
sagði að hann vildi með þessari
hugmynd endurskapa umræðuna
um bandarískt lýðræði.
FGG

&9.$.534 !MERICA

&ERRERA ÖËTTI BESTA
GAMANLEIKKONAN
EN 2ICKY 'ERVAIS
VAR FYNDNASTUR AF
KARLLEIKURUNUM

34!, &2 -!&¥5..)

ÓKEYPIS
AÐGANGUR

*AMES 3PADER LEIÈ
EINS OG HANN HEFÈI
STOLIÈ EINHVERJU FR¹
MAFÅUNNI OG HÒN
S¾TI BEINT FYRIR
FRAMAN HANN

3)'526%'!2!2 +6®,$3).3
"ESTI Ö¹TTURINN 3OPRANOS 2²6
"ESTI GAMANÖ¹TTURINN  2OCK 3KJ¹R EINN
"ESTI LEIKARINN *AMES 3PADER FYRIR "OSTON ,EGAL 3KJ¹R EINN
"ESTA LEIKKONAN 3ALLY &IELD FYRIR "ROTHERS AND 3ISTERS 2²6
"ESTI GAMANLEIKARINN 2ICKY 'ERVAIS FYRIR %XTRAS 2²6
"ESTA GAMANLEIKKONAN !MERICA &ERRERA FYRIR 5GLY "ETTY 2²6
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Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

Ondricek til Íslands

Allir eiga sín leyndarmál.

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

Ertu að fara að gifta þig?

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

Drepfyndin gamanmynd með
hinum eina sanna Robin Williams
og ungstirninu Mandy Moore.

AKUREYRI

ÁLFABAKKA
16

BRATZ THE MOVIE

kl. 6

L

kl. 8 -10
kl. 6 - 10

12

L

VACANCY
ASTRÓPÍÁ

kl. 5:20 - 8 - 10:40
kl. 8 - 10:30

12

VEÐRAMÓT

kl. 8

14

kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 6

L

BRATZ THE MOVIE
KNOCKED UP

kl. 8
kl. 8 - 10:30

L

kl. 5:30

L

DISTURBIA

kl. 10:10

12

MR. BROOKS

kl. 5:30 - 8 - 10:30

MR. BROOKS VIP
BRATZ

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

KNOCKED UP
DISTURBIA
ASTRÓPÍÁ
ASTRÓPÍÁ

VIP

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

L

KEFLAVÍK
E

14

12

SELFOSSI

K
KRINGLUNNI

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

kl. 5:30 - 8
kl. 6 - 8

L

MR. BROOKS
LICENSE TO WED

kl. 8 - 10:30
kl. 8

16

BRATZ
LICENSE TO WED

7

BOURNE ULTIMATUM

kl. 10:10

14

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 6
kl. 10

L

TRANSFORMERS

kl. 10:30

7

14

DIGITAL

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
HAIRSPRAY
KNOCKED UP
DISTURBIA
THE BOURNE ULTIMATUM

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 6 og 9
kl. 5.45 og 10.20
kl. 8

L
14
14
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í
"SNUFF" MYND.

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

-A.F.B. Blaðið

HAIRSPRAY
HAIRSPRAY LÚXUS
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10
kl. 5.40 - 8
kl. 8 - 10.40
kl. 4 - 6
kl. 3.45
kl. 3.45
kl. 5.50 - 10.20

SÍMI 551 9000

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

450 kr. í bíó!

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
KL. 8
Sicko
16 KL. 10.30 Sicko
14
14 VACANCY
kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT
kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10
12

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 8 -10.30

HAIRSPRAY
14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
14

kl. 5.50 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

Ondriceks,
leikkonan
Klára
Issová, leikur aðalhlutverkið í
Grandhotel og mun hún einnig
sækja frumsýningu myndarinnar. Issová er með þekktustu leikkonum Tékklands um þessar
mundir.

$!6)$ /.$2)#%+ %INN VIN

S¾LASTI LEIKSTJËRI 4ÁKKLANDS
ER ¹ LEIÈINNI TIL ¥SLANDS

(ITAR UPP FYRIR +AISER #HIEFS
Hafnfirska hljómsveitin
Jakobínarína hitar upp fyrir bresku rokkarana Kaiser
Chiefs á mánaðarlangri
tónleikaferð um Evrópu
sem hefst 29. október.
„Þetta verður mjög gaman. Við
förum til Evrópu en við höfum
ekki túrað þar áður,“ segir Gunnar Ragnarsson, söngvari Jakobínarínu, en hljómsveitin hitar upp
fyrir Kaiser Chiefs á Evróputúr í
næsta mánuði. „Við spilum á mjög
stórum stöðum fyrir aldrei færri
en þrjú þúsund manns þannig að
þetta er ekkert nema hið besta
mál.“ Gunnar segir þá félaga ekki
vera aðdáendur Kaiser Chiefs en
er engu að síður ánægður með
þetta tækifæri.
Sveitirnar spila í Þýskalandi,
Sviss,
Austurríki,
Hollandi,
Frakklandi og Englandi. Á meðal
þekktustu laga Kaiser Chiefs,
sem spilaði á síðustu Airwaveshátíð, eru Ruby, I Predict a Riot
og Everyday I Love You Less and
Less. Fram að tónleikaferðinni
spilar Jakobínarína á fjölda tónleika í Bretlandi með hljómsveitunum To My Boy og The Cribs.
Auk þess spilar sveitin á Airwaves 19. október.
Jakobínarína fær fjórar og
hálfa stjörnu af fimm möguleg-

-)+),, (%)¨52 (LJËMSVEITIN *AKOBÅNARÅNA ER ¹ LEIÈINNI Å TËNLEIKAFERÈ MEÈ +AISER
#HIEFS 'UNNAR 2AGNARSSON SÎNGVARI SEGIR Ö¹ KOMA TIL MEÈ AÈ SPILA ¹ MJÎG STËRUM
STÎÈUM OG ALDREI FYRIR F¾RRI EN ÖRJÒ ÖÒSUND MANNS

um fyrir væntanlega plötu sína
The First Crusade á tónlistarsíðunni Gigwise.com. Er henni
líkt við sænsku rokksveitina The
Hives. Í dómnum segir að Jakobínarína semji frábær pönk-indí
lög og spili eins og sönn uppreisnarungmenni sem orðin eru þreytt
á leiðinlegu úthverfalífi sínu.
„Þeir hljóma eins og The Hives

hafi verið sleppt lausri í sælgætisbúð. Hjá þeim snýst allt í æðislega blöndu af poppuðum melódíum og snörpum gítarleik,“ segir í
dómnum.
Jakobínarína gefur út smáskífuna His Lyrics Are Disastrous
næsta mánudag. Platan sjálf
kemur síðan út 1. október.
FREYR FRETTABLADIDIS

Kynngimagnaður Anderson

- L.I.B., Topp5.is

SÍMI 564 0000

David Ondricek, einn vinsælasti
leikstjóri Tékklands, ætlar að
svara spurningum á frumsýningu nýjustu myndar sinnar,
Grandhotel,
á
alþjóðlegri
kvikmyndahátíð í Reykjavík sem
hefst 27. september.
Frumlegar
gamanmyndir
Ondriceks hafa slegið hvert
aðsóknarmetið á fætur öðru í
Tékklandi. Þrjár nýjustu myndir
hans verða sýndar á kvikmyndahátíðinni og verður Ondricek
sérlegur gestur hennar. Kona

14

Það var troðfullt Háskólabíó sem
tók á móti Jethro Tull á laugardagskvöldið. Hljómsveitin var
stofnuð fyrir fjörutíu árum og
það sást á áhorfendunum að
margir þeirra höfðu fylgt henni
frá fyrstu tíð. Jethro Tull var á
tónleikunum skipuð þeim Ian
Anderson sem söng spilaði á
flautu, gítar og munnhörpu,
bassaleikaranum David Goodier,
trommuleikaranum Doane Perry,
gítarleikaranum Florian Opahle
og John O‘Hara sem spilaði á
hljómborð og harmónikku. Allir
meðlimirnir eru nýliðar í Tull
fyrir utan auðvitað Ian sjálfan og
Doane Perry sem hefur verið í
sveitinni í aldarfjórðung. Upprunalegi gítarleikarinn Martin
Barre, sem spilaði með Tull á
fyrri helmingi yfirstandandi tónleikaferðalags, var ekki með, en í
stað hans kominn hinn þýski 23
ára gamli Florian. Hann var
aðeins 19 ára þegar hann byrjaði
að vinna með Ian Anderson. Þrátt
fyrir ungan aldur er hann sprenglærður, nam m.a. hjá Al
DiMeola.
Tónleikarnir hófust á laginu
Someday The Sun Won’t Shine
For You, blús af fyrstu plötu Tull
sem Ian og Florian spiluðu saman
tveir einir og strax í fyrsta lagi
sýndi Ian stjörnutakta á munnhörpuna. Næst kom My Sunday
Feeling af sömu plötu og svo hittarinn Living In The Past. Það
rann upp fyrir mér þegar það
leið á tónleikana að Ian er algjörlega einstakur í rokksögunni.
Lagasmíðarnar eru sambland af
ólíkri tónlist; - rokki, þjóðlögum,

djassi og klassík og flautuleikurinn og sviðstilþrifin hjá forsprakkanum gera hann ólíkan
öllum öðrum.
Jethro Tull spilaði mörg af
sínum þekktustu verkum fyrir
hlé, m.a. Thick as a Brick, JackIn-The-Green, Mother Goose,
Sweet Dream og Bourré, en líka
eitt nýtt lag, The Donkey & The
Drum.
Allir meðlimirnir stóðu sig vel,
en Jethro Tull stendur og fellur
að sjálfsögðu með Ian sjálfum.
Hann er mikið sviðsdýr, segir
sögur og brandara á milli laga,
sveiflar sér á öðrum fæti og
hleypur um sviðið með þverflautuna. Söngröddin er aðeins farin
að gefa sig eins og hjá fleiri söngvurum sem hafa verið jafn lengi
að, en áhuginn og ákefðin bæta
það margfalt upp. Hann gefur sig
hundrað prósent í sjóið og það er
unun að fylgjast með honum fara
hamförum á flautunni.
Á meðal hápunkta eftir hlé
voru lögin Nothing Is Easy, Budapest og America, en útgáfan af
því lagi er fengin frá Keith
Emersson og hljómsveitinni Nice
og var sérstaklega tilþrifamikil
með ótal stefjum úr bandarískri
tónlist og mögnuðu samspili
þverflautu og gítars. Samspil
Ians og Florians á tónleikunum
var reyndar oft mjög skemmtilegt. Frægasta Jethro Tull lagið
Aqualung var flutt í óhefðbundinni og frekar lágstemmdri
útgáfu og þó að það hafi verið
flott var það ekki sá hápunktur
sem það hefði kannski orðið annars.

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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*ETHRO 4ULL
(¹SKËLABÅË  SEPTEMBER

((((
*ETHRO 4ULL SVEIK ENGAN ¹ FR¹B¾RUM
TËNLEIKUM Å (¹SKËLABÅËI ¹ LAUGAR
DAGSKVÎLDIÈ )AN !NDERSON GAF SIG
HUNDRAÈ PRËSENT Å SJËIÈ SAGÈI SÎGUR
OG BRANDARA ¹ MILLI LAGA OG FËR HAM
FÎRUM ¹ ÖVERFLAUTINNI

Eftir uppklapp tók sveitin svo
eitt lag í viðbót og eftir átján lög
og rúma tvo tíma héldu tónleikagestir á braut, sáttir að sjá flestir
og rúmlega það.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON
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Moore gefur út bók Aðdáandi frá þriggja ára aldri
Leikkonan Julianne Moore hefur
skrifað barnabók um litla rauðhærða, freknótta stúlku sem er
lögð í einelti. Bókin er byggð á
æsku Moore, sem er sjálf rauðhærð og freknótt. Kvalarar litlu
stúlkunnar stríða henni svo mjög
að hún ákveður að ganga með
lambhúshettu í skólanum, áður en
hún áttar sig á því að það er allt í
lagi að vera öðruvísi, þar sem það
séu hvort eð er allir. Bókin hefur
hlotið nafnið Freckleface Strawberry, sem útleggst um það bil
„Freknufés jarðarber“ á íslensku.
Moore hefur látið uppi að sumar
setninganna sem stúlkan þarf að
hlýða á eru teknar úr hennar eigin
minningabanka. „Stór hluti bókarinnar byggir á minni eigin

&2%+.5&¡3 ,EIKKONAN *ULIANNE -OORE

HEFUR SKRIFAÈ BARNABËK UM LITLA STÒLKU
SEM ER STRÅTT ¹ FREKNUM OG RAUÈU H¹RI
(ÒN BYGGIR AÈ MÎRGU LEYTI ¹ REYNSLU
-OORE
./2$)#0(/4/3'%449

reynslu,“ segir Moore.
kemur út í næstu viku.

Bókin

Hljómsveitin Sign hitar upp fyrir
bandarísku rokksveitina Skid Row
á tónleikaferð hennar um Bretland
í nóvember. Sveitirnar spila á tólf
tónleikum og verða þeir fyrstu í
London 13. nóvember.
„Ég er búinn að vera aðdáandi
síðan ég var þriggja ára. Þá byrjaði ég að hlusta á Skid Row þegar
ég fór að stelast í plötusafnið hjá
eldri frænda mínum,“ segir Ragnar Sólberg, söngvari Sign. „Þetta
er algjör draumur að rætast. Ég er
eiginlega ekki alveg búinn að
kaupa konseptið.“
Sign endurgerði lag sveitarinnar, Youth Gone Wild, fyrir safndisk
á vegum tímaritsins Kerrang! sem
kom út fyrr á þessu ári. Eftir það
fór boltinn að rúlla. „Þeir voru að

3)'. 2OKKARAR Å 3IGN HITA UPP FYRIR 3KID

2OW ¹ V¾NTANLEGRI TËNLEIKAFERÈ UM
"RETLAND

fara að túra í Englandi og við
ákváðum að spyrja hvort við mættum fara með. Þeir hlustuðu á plötuna okkar og heyrðu „cover-ið“ og
leist svona vel á og buðu okkur að

koma með,“ segir hann. „Ég held
að þetta verði alveg geðveikt. Við
eigum eftir að eignast fullt af
nýjum aðdáendum á þessu.“
Skid Row, sem gerði garðinn
frægan undir lok níunda áratugarins, hefur selt um tuttugu milljónir
platna. Sveitin hefur gengið í gegnum töluverðar breytingar á undanförnum árum og skartar nýjum
söngvara í stað Sebastians Bach og
nýjum trommara.
Sign er um þessar mundir að
ljúka við sína nýjustu plötu sem
hefur fengið nafnið The Hope.
Ragnar er á leiðinni í hljóðver á
næstunni til að taka upp sönginn á
plötunni með aðstoð Ken Thomas,
sem hefur starfað náið með Sigur
Rós um árin.
FB
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(JARTAKNÒSARANUM "RAD 0ITT FINNST
HANN VERA BERSKJALDAÈARI EN ¹ÈUR
EFTIR AÈ ËÈUR AÈD¹ANDI REYNDI AÈ
STÎKKVA ¹ HANN ¹
KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI Å
&ENEYJUM b¶AÈ HEFUR
EKKI VERIÈ R¹ÈIST SVONA
¹ MIG LENGI ¶AÈ
SEGIR MÁR AÈ ÁG
ER BERSKJALDAÈUR
¡G HEF HUGSAÈ
UM ÖESSA HLUTI
EN ÁG VIL EKKI
BREYTA LÅFSSTÅL
MÅNUM TIL AÈ
KOMAST HJ¹
SVONA UPP¹KOM
UM m SAGÈI 0ITT
b¶AÈ HEFUR LÅKA
VERIÈ BROTIST INN
Å HÒSIÈ MITT OG ÁG ER AÈ GLÅMA VIÈ
EITT SLÅKT M¹L NÒNAm

2OLLINGURINN -ICK *AGGER OG -ARK
+NOFLER ÒR $IRE 3TRAITS ERU ¹
MEÈAL ÖEIRRA TËNLISTARMANNA
SEM ¾TLA AÈ LEGGJA PENINGA
Å FYRSTA SM¹SKÅFULAGIÈ SEM
HEFUR VERIÈ TEKIÈ
UPP
¹ STRÅÈSHRJ¹ÈU
SV¾ÈI ,AGIÈ
HEITIR ,IVING
$ARFUR OG VAR
TEKIÈ UPP
AF BRESKA
RAPPAR
ANUM
-ATTAFIX
Å FLËTTA
MANNA
BÒÈUM Å
$ARFUR HÁRAÈI
TIL AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ ¹STANDINU ÖAR
SEM HEFUR HRÅÈVERSNAÈ FR¹ 

flugfelag.is

Njóttu dagsins
- taktu flugið
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR
3T¾RSTA SAFN HEIMSINS AF ¹RITUÈ
UM BËKUM UM GALDRASTR¹KINN
(ARRY 0OTTER VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹
E"AY Å ÖESSARI VIKU (ÎFUNDURINN
*+ 2OWLING ¹RITAÈI B¾KURNAR OG
ERU Ö¾R TALDAR SVO VERÈM¾TAR AÈ
Ö¾R ERU GEYMDAR ¹ LÎGREGLUSTÎÈ Å
!BERDEEN Å 3KOTLANDI !LLUR ¹GËÈI
AF SÎLU BËKANNA RENNUR TIL GËÈ
GERÈARSAMTAKA SEM
DREIFA BËKUM TIL
BARNA Å
¹TTATÅU
LÎND
UM

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft
Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið
og smelltu þér á flugfelag.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 37733 05/07

4ALIÈ ER AÈ FRAMLEIÈENDUR *AMES
"OND MYNDANNA HAFI H¾TT VIÈ AÈ
F¹ BRESKA VANDR¾ÈA
GEMLINGINN !MY
7INEHOUSE TIL
AÈ SYNGJA N¾STA
"OND LAG ST¾ÈAN
ER SL¾M HEGÈUN
HENNAR UPP ¹ SÅÈ
KASTIÈ /RÈRËMUR
VAR UPPI UM AÈ
7INEHOUSE HAFI
¹TT Å VIÈR¾ÈUM
VIÈ FRAMLEIÈ
ENDURNA UM AÈ
SYNGJA LAGIÈ OG
HUGSANLEGA KOMA
FRAM Å MYNDINNI
SEM SÎNGKONA EN NÒ VIRÈIST SEM
SNURÈA HAFI HLAUPIÈ ¹ ÖR¹ÈINN
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 .ÅNA «SK H¾TT Å BILI
.ÅNA «SK +RISTINSDËTTIR LÁK SINN SÅÈASTA LEIK MEÈ
6ALSLIÈINU Å G¾R ÖVÅ ÖESSI  ¹RA FRAMHERJI HEFUR ¹KVEÈIÈ
AÈ TAKA SÁR HVÅLD FR¹ FËTBOLTA b¶ETTA VAR SÅÈASTA LEIKURINN
Å BILI ÁG ÖORI EKKI AÈ SEGJA NEITT ANNAÈ ¡G ER ORÈIN
ÖREYTT OG LANGAR AÈ GERA EITTHVAÈ ANNAÈ n
SEGIR .ÅNA SEM J¹TAR AÈ ¹ST¾ÈAN SEM
SÒ MIKLA VINNA SEM ER ¹ BAK VIÈ ¹RANGUR
6ALSLIÈSINS b¶AÈ ER EKKERT AUÈVELT AÈ
VERA Å VAL ¶ETTA ER SAMT BÒINN AÈ
VERA ROSALEGA SKEMMTILEGUR TÅMI OG
ÁG SÁ ALLS EKKI EFTIR ÖESSU n SAGÈI
.ÅNA «SK SEM SKORAÈI  MÎRK Å
 LEIKJUM Å ,ANDSBANKADEILDINNI Å
SUMAR OG VAR AÈEINS EINU MARKI FR¹
ÖVÅ AÈ TRYGGJA SÁR BRONSSKËINN

SPORT FRETTABLADIDIS

Per Carlén kennir Guðlaugi að spila á línunni
+EPPNISTÅMABILIÈ Å S¾NSKA HANDBOLTANUM HEFST ¹ MORGUN 4VEIR
¥SLENDINGAR p 'UÈLAUGUR !RNARSSON OG 6ALDIMAR ¶ËRSSON p LEIKA
MEÈ NÕLIÈUM (+ -ALMÎ SEM ER STÕRT AF EINUM D¹ÈASTA HAND
KNATTLEIKSMANNI 3VÅA Å SEINNI TÅÈ 0ER #ARLÁN
&YRSTI LEIKURINN ER GEGN 9STAD EN MEÈ ÖVÅ LIÈI
LEIKUR EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÈUR 3VÅA
/SCAR #ARLÁN SEM ER EINMITT SONUR 0ERS /SCAR
ER ÖË EKKI LÅNUMAÈUR EINS OG FAÈIR HANS HELDUR
STËRSKYTTA SEM 3VÅAR HALDA VART VATNI YFIR
(ÒSVÅKINGURINN STERKI 'UÈLAUGUR F¾R ÖAÈ VERKEFNI AÈ HALDA
AFTUR AF /SCAR Å LEIKNUM 'UÈLAGUR HEFUR HINGAÈ TIL FYRST OG FREMST
GETIÈ SÁR GOTT ORÈ FYRIR VARNARLEIK EN HANN ER FARINN AÈ SPILA SËKN
ARLEIK MEÈ -ALMÎ #ARLÁN L¾TUR HANN SPILA ¹ LÅNUNNI Å SËKNINNI
OG ¾TLAR SÁR AÈ KENNA 'UÈLAUGI ÎLL ÖAU TÎFRABRÎGÈ SEM HANN
HEFUR L¾RT Å GEGNUM TÅÈINA
b+ALLINN SAGÈI STRAX VIÈ MIG AÈ ÁG ¾TTI AÈ SPILA VÎRN OG SËKN
(ANN SAGÈI AÈ ÁG HEFÈI SKROKKINN Å D¾MIÈ EN ÖYRFTI AÈ L¾RA
AÈ HREYFA MIG RÁTT OG ÖAÈ ER EKKI ËNÕTT AÈ F¹ LEIÈSÎGN FR¹
EINS GËÈUM LÅNUMANNI OG #ARLÁN m SAGÈI 'UÈLAUGUR EN

HONUM HEFUR GENGIÈ VONUM FRAMAR Å SËKNARLEIKNUM SKORAÈ
GRIMMT OG OFTAR EN EKKI MEIRA EN FÁLAGI HANS 6ALDIMAR SEM VAR
MARKAH¾STI LEIKMAÈUR ÅSLENSKA BOLTANS SÅÈASTA VETUR
#ARLÁN HEFUR L¹TIÈ L¾RISVEINA SÅNA ¾FA DUGLEGA Å SUMAR
OG 'UÈLAUGUR SEGIST SJALDAN EÈA ALDREI HAFA KYNNST ÎÈRU
EINS b¶AÈ ER BÒIÈ AÈ VERA MJÎG ÖUNGT OG STREMBIÈ
HJ¹ HONUM ÁG VAR SÅÈAST Å SVONA GËÈU FORMI Å
KRINGUM TVÅTUGT ¶AÈ ER TALSVERT SÅÈAN ÖAÈ
VAR m SAGÈI 'UÈLAUGUR LÁTTUR EN HANN BER
S¾NSKU GOÈSÎGNINNI VEL SÎGUNA
b(ANN ER MJÎG FAGMANNLEGUR Å ÎLLU SEM
HANN GERIR (ANN ER STRANGUR OG ¹KVEÈINN
¹ ¾FINGUM EN HANN MAN SAMT EFTIR FÁLAGSLEGA
Ö¾TTINUM ENDA FYRRUM FYRIRLIÈI S¾NSKA LANDSLIÈSINS
ÖANNIG AÈ HANN VEIT HVAÈ ÖARF AÈ VERA Å LAGI (ANN
LEGGUR UPP MEÈ AÈ HËPURINN GERI ¹KVEÈNA HLUTI
SAMANm ¶AR SEM -ALMÎ ER NÕLIÈI Å DEILDINNI ER STEFN
AN SETT ¹ AÈ FESTA SIG Å SESSI EN -ALMÎ G¾TI KOMIÈ ¹
ËVART ENDA ¹TTA NÕIR LEIKMENN Å LIÈINU

6ALSKONUR KL¹RUÈU TITILINN MEÈ ST¾L
Elísabet Gunnarsdóttir hefur gert Val þrisvar sinnum að Íslandsmeisturum á síðustu fjórum árum en segir
titilinn sem liðið vann í gær þann sætasta. Margrét Lára bætti þremur mörkum við markametið sitt.

,%)¨)2 3®.').. +ATRÅN *ËNSDËTTIR
FYRIRLIÈI 6ALS Å SIGURSÎNGNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

+ATRÅN *ËNSDËTTIR FYRIRLIÈI 6ALS

Allt opið í Evrópukeppninni
&«4"/,4) Katrín Jónsdóttir,
fyrirliði nýkrýndra Íslandsmeistara Vals í fótbolta, telur
möguleika Valsstúlkna ágæta í
Evrópukeppni kvenna. „Við
förum í alla leiki til þess að ná í
þrjú stig og við sjáum til hversu
langt það skilar okkur, en að mínu
mati er allt opið í þessum riðli.“
Valsstúlkur leika í milliriðli í
Evrópukeppninni sem fram fer í
Belgíu dagana 11.-16. október
næstkomandi.
ËÖ

'!-!. -ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR Å

GËÈUM HËPI Å GLEÈINNI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR

Óvíst með
framhaldið
&«4"/,4) „Ég er himinlifandi með

sumarið, fyrir utan bikarleikinn á
móti Breiðabliki kannski, en ég
held að hann hafi hjálpað okkur
til þess að verða hungraðri fyrir
deildartitlinum,“ sagði Margrét
Lára Viðarsdóttir eftir sigur Vals
í gær en hún er óviss um framhaldið.
„Ég sagði í fyrra að ég væri
búin að spila síðasta tímabilið með
Val, þannig að ég held að það sé
best að segja sem minnst um það
núna. Næsta verkefni er Evrópukeppnin með Val og við erum í
riðli með sterkum liðum, en ef við
ætlum að verða Evrópumeistarar
verðum við að vinna sterk lið,
þannig að þetta er mikil áskorun,“
sagði Margrét.
ËÖ

&«4"/,4) Valur er Íslandsmeistari
kvenna í þriðja sinn á fjórum árum
eftir 10-0 sigur á Þór/KA í
lokaleiknum.
Valsliðið setti með því nýtt
markamet því mörkin urðu alls 88,
einu meira en liðið skoraði í fyrra.
Margrét Lára skoraði þrennu í
gær og bætti einnig markamet
leikmanns um fjögur mörk, Valsliðið bætti stigamet um fjögur stig
og var síðan aðeins einu marki frá
því að jafna metið yfir bestu
markatöluna. Mörkin í leiknum
voru flest af glæsilegri gerðinni
en þau fallegustu skoruðu bakverðirnir Hallbera Gísladóttir og
Sif Atladóttir með þrumuskotum.
Málfríður Sigurðardóttir skoraði
tvö skallamörk, Katrín Jónsdóttir
kom Valsliðinu á bragðið eftir átta
mínútna leik og þær Vanja
Stefanovic og Nína Ósk Kristinsdóttir skoruðu eitt mark hvor.
„Það voru vissulega vonbrigði
að detta út úr bikarnum en að
vinna Íslandsmeistaratitlinn er
alltaf toppurinn. Stór hluti hópsins
er búinn að vera saman í fjögur ár
og við erum búnar að vinna þrjá
Íslandsmeistaratitla,” sagði Elísabet Gunnarsdóttir, sem hefur
þjálfað Valsliðið öll þessi fjögur ár.
„Þetta er sætasti sigurinn á mínum
ferli,“ segir Elísabet og bætir við:
„Við erum með rosalega sterka
liðsheild, er með sigurvegara í liðinu sem kunna að vinna og svo frábært þjálfaralið. Við erum fjögur
að vinna saman í þessu og ég hef
lagt mikla áherslu á að hafa sterkt
þjálfaralið í kringum hópinn sem
er jafnframt stærri en hann hefur
verið áður. Við höfum verið að
vinna með 20 leikmenn og samkeppnin er gríðarleg hörð bæði
inn í hóp og inn í liðið. Það sést
kannski best á því að Nína Ósk
Kristinsdóttir sem var að berjast

um bronsskóinn er búin að vera út
úr liði,“ segir Elísabet, sem veit
hver var mikilvægasti tímapunkturinn fyrir Valsliðið í
sumar.
„Ósigurinn á móti Breiðabliki
var vendipunkturinn á okkar tímabili. Ég var hræðileg í öllum undirbúningi fyrir þann leik og mig var
farið að skorta hungur og gleði og
það smitaðist út til leikmannana.
Við komust að sameiginlegri niðurstöðu þá að það væri tími til að
gera eitthvað í hlutunum og eftir
þann góða fund þá höfum við
spilað frábærlega,“ sagði Elísabet
en frá þessu bikartapi í átta liða
úrslitum 12. júlí hafa Valsstelpurnar unnið tólf leiki í röð í deild
og Evrópukeppni með markatölunni 75-5.
Margrét Lára Viðarsdóttir bætti
þremur mörkum við markamet sitt
í gær auk þess að leggja upp þrjú
til viðbótar. Hún endaði sumarið
með 38 mörk í 16 leikjum og hefur
þar með skorað 179 mörk í 86
leikjum fyrir Val í öllum keppnum
á síðustu þremur sumrum.
OOJ FRETTABLADIDIS
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2IÈLAKEPPNI -EISTARADEILDAR %VRËPU HEFST Å KVÎLD ,IVERPOOL OG #HELSEA VERÈA Å ELDLÅNUNNI

AC Milan hefur titilvörnina gegn Benfica
&«4"/,4) Meistaradeildin hefst að
nýju í kvöld með nokkrum athyglisverðum leikjum. Helst ber að
nefna að Liverpool á erfiðan útileik gegn Porto, Chelsea mætir
Rosenborg á heimavelli og AC
Milan hefur titilvörn sína á heimavelli gegn Benfica.
Fróðlegt verður að sjá hvort að
Liverpool nái að hnekkja á því taki

Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir
iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í
bílskúrinn. Hagstætt verð.

sem Porto virðist hafa á enskum
liðum á heimavelli sínum, Drekaleikvanginum, en Porto hefur ekki
tapað þar í síðustu níu leikjum
sínum gegn enskum liðum. Liverpool verður án John Arne Riise,
Mohamed Sissoko og Harry
Kewell, en Fabio Aurelio verður í
hópnum á ný eftir meiðsli.
Chelsea verður að teljast sigurstranglegt gegn Rosenborg á

,%)+)2 +6®,$3).3
! RIÈILL
-ARSEILLE "ESIKTAS
0ORTO ,IVERPOOL
" RIÈILL

3µ.

#HELSEA 2OSENBORG
3CHALKE 6ALENCIA
# RIÈILL
2EAL -ADRID 7 "REMEN 3µ. %842! 
/LYMPIAKOS ,AZIO
$ RIÈILL

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

!# -ILAN "ENFICA
3HAKHTAR #ELTIC

3µ. %842!

heimavelli sínum Stamford Bridge
en José Mourinho, þjálfari
Chelsea, á þó von á erfiðum leik.
„Þeir eru litla liðið í riðlinum
sem engin pressa er á og þess
vegna verður þetta eflaust erfiður
leikur fyrir okkur.“
Ekki er víst hvort Didier Drogba
verði leikfær með Chelsea, en
Frank Lampard verður líklega
klár í slaginn á nýjan leik eftir
meiðsli.
AC Milan hefur titilvörn sína
gegn Benfica á heimavelli sínum
San Siro í kvöld og stefnir liðið
væntanlega á að verða fyrst til að
vinna Meistaradeildina tvö ár í
röð síðan keppnin hófst með
núverandi sniði árið 1993.
AC Milan var síðasta liðið til að
vinna Evrópukeppni meistaraliða
tvö ár í röð, þegar liðið vann keppnina árin 1989 og 1990. Benfica,
með Rui Costa fyrrverandi
leikmann AC Milan innanborðs,
hefur enn fremur ekki sótt gull í

")+!2).. %&4)23«44) -EISTARADEILDIN

HEFST AÈ NÕJU Å KVÎLD ÖAR SEM BESTU
LIÈ %VRËPU EIGAST VIÈ MEÈ TILHEYRANDI
TILÖRIFUM
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

greipar ítalskra liða undanfarin ár
og tapað í átta af síðustu níu heimsóknum sínum til Ítalíu.
AC Milan verður að öllum líkindum án Andrea Pirlo, sem er að
ná sér af meiðslum og Benfica mun
eflaust sakna miðjumannsins Petit
sárt, en hann verður frá keppni á
næstunni vegna meiðsla.
ËÖ
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6ALSLIÈIÈ MISSTI AF GULLNU T¾KIF¾RI


6ALUR

¥!

,AUGARDALSV ¹HORF 

+RISTINN *AKOBSSON 

Valsmenn nýttu ekki gullið tækifæri á að komast í toppsæti Landsbankadeildarinnar þegar ÍA kom í heimsókn í Laugardalinn. Lokatölur 2-2 og Valur því enn í öðru sæti deildarinnar.
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&«4"/,4)
Valur
fékk
gullið
tækifæri til að hrifsa toppsæti
Landsbankadeildarinnar af FH,
sem hefur setið sem fastast á
toppnum síðan í júlí árið 2004.
Það tækifæri fór forgörðum hjá
Hlíðarendaliðinu þar sem það
fékk aðeins eitt stig í rimmunni
við Skagamenn í Laugardal.
Fyrri hálfleikur í Laugardalnum
í gær var tilþrifalítill. Skagamenn
lágu sem fyrr frekar aftarlega og
Valsmenn voru þess utan varkárir
í sóknaraðgerðum sínum enda
hafa skyndisóknir Skagamanna
verið baneitraðar í sumar.
Fyrsta færið kom ekki fyrr en
eftir rúmlega 20 mínútna leik
þegar Atli Sveinn fékk frían
skalla í teignum en hann skallaði
yfir. Atli gerði betur níu mínútum
síðar þegar Páll Gísli gerði sig
sekan um slæm mistök í teignum,
boltinn féll fyrir fætur Atla sem
skoraði örugglega.
Þetta reyndist vera eina skotið
í fyrri hálfleik sem fór á markið,
sem segir umtalsvert um þann
sóknarbolta sem var í boði í fyrri
hálfleiknum.
Skagamenn bættu aðeins í
sóknarleikinn í kjölfar marksins
en hann var ómarkviss. Stanslausar háar sendingar í teiginn
voru léttir æfingaboltar fyrir
Kjartan í markinu, sem var á
tánum.
Það var sama deyfðin yfir
leiknum framan af síðari hálfleik
en um miðjan hálfleikinn hitnaði
loksins í kolunum þegar Andri
Júlíusson átti frábæra sendingu
fyrir markið sem Björn Bergmann
skilaði í netið. Aðeins sex
mínútum síðar skoraði Björn
glæsilegt
skallamark
eftir

-)+), "!244! 3KAGAMENN BÎRÈUST FYRIR ÎLLUM BOLTUM Å G¾R (ÁR SKALLAR RNI 4HOR 'UÈMUNDSSON BOLTANN FR¹ EN MAÈUR LEIKSINS
"JÎRN "ERGMANN 3IGURÈSSON ER HONUM ¹ VINSTRI HÎND
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

sendingu Guðjóns Heiðars. Tvö
mörk hjá Skagamönnum úr
nánast einu alvöru sóknum þeirra
í leiknum.
Valsmenn létu það ekki slá út af
laginu og Pálmi Rafn jafnaði
leikinn fjórum mínútum síðar
þegar hann tók frákast í teignum.
Nokkuð líf var í báðum liðum það
sem eftir lifði leiks en inn vildi
boltinn ekki og liðin skiptust því á
jafnan hlut, sem var sanngjörn
niðurstaða þegar upp var staðið.
„Í það heila er ég nokkuð sáttur
en þó ósáttur við þann kafla þegar

við fáum á okkur tvö mörk,“ sagði
Willum Þór Þórsson, þjálfari Vals,
sem var ekki sáttur við Kristin
Jakobsson
dómara.
„Guðjón
Þórðarson tók Kristin Jakobsson
á taugum. Eftir það var aldrei
spurning á hvort liðið hallaði í
öllum vafaatriðum. Jafntefli gerir
það samt að verkum að næsti
leikur gegn FH er úrslitaleikur
og það er styrkur.“
Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA,
var nokkuð sáttur í leikslok.
„Fyrir fram hefði ég verið nokkuð
sáttur við jafntefli en úr því sem

komið var hefðum við vel getað
unnið leikinn. Við komum sterkir
til baka eftir að hafa lent undir og
það var ekki mikið í kortunum hjá
Völsurum og þeir skora sín mörk
úr föstum leikatriðum,“ sagði
Guðjón, sem er sáttur við
tímabilið hjá sínum mönnum.
„Árangur okkar í sumar er
langt fram úr þeim væntingum
sem til liðsins voru gerðar. Við
gerðum ráð fyrir að vera í
fallslagnum en svona er þetta í
fótboltanum. Það er ekki hægt að
búast við neinu.“
HBG  ËÖ

3AUTJ¹N ¹RA LANDSLIÈ KVENNA Å RIÈLAKEPPNI %-

Fimma Berglindar
Blikastúlkan
Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fimm mörk
fyrir íslenska 17 ára
landsliðið sem vann 7-1
sigur á Lettum í fyrsta
leik sínum í riðlakeppni
Evrópumótsins en keppni
hófst í Slóveníu í gær.
Staðan var 5-0 fyrir
Ísland í hálfleik og Lettarnir skoruðu síðan lokamark leiksins úr víti. Hin
mörk íslenska liðsins
skoruðu fyrirliðinn Dagný

&«4"/,4)

AZ^Âid\VgkZgÂVZ``^i^a[ng^gi^ak^a_jc

-)334) !& &®'.
5¨).5- 6ALS
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"RYNJARSDËTTIR
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Brynjarsdóttir og félagi
Berglindar úr Breiðabliki, Sigrún Inga Ólafsdóttir.
Dagný, sem varð í gærkvöldi Íslandsmeistari
með Val, gat ekki fagnað
með félögum sínum þar
sem hún er úti með landsliðinu. Næsti leikur liðsins er svo við Slóveníu á
miðvikudag og lokaleikurinn er á laugardag
þegar leikið verður gegn
Úkraínu.
ËËJ

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA Å KÎRFUBOLTA

Makedónísk landsliðskona til Fjölnis
Nýliðar Fjölnis í
Iceland Express-deild kvenna
hafa samið við makedóníska
bakvörðinn Slavicu Dimovska um
að spila með liðinu í vetur.
Dimovska er 22 ára landsliðskona sem hefur spilað við góðan
orðstír með Triglias í grísku
úrvalsdeildinni undanfarin tvö
tímabil. Triglias féll síðasta vor og
Dimovska elti kærasta sinn til
Íslands en hann er Dimitar
Karadzovski, núverandi leikmaður
Stjörnunnar.
Dimovska var með 5,7 stig að
meðaltali með Makedóníu í b-deild
Evrópukeppninnar 2005 en hún
vakti mikla athygli með sextán
ára landsliðinu í Evrópukeppninni
2003 þegar hún skoraði 33 stig og
gaf 6 stoðsendingar í leik gegn
Úkraínu í milliriðli keppninnar.
Dimovska er leikstjórnandi með
gott þriggja stiga skot og mun
örugglega hjálpa nýliðum Fjölnis
að stíga sín fyrstu skref. Hún var
fimmti
stigahæsti
leikmaður
grísku deildarinnar í fyrra með
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ER KOMINN TIL 3TJÎRNUNNAR OG K¾RASTA
HANS ER ¹ LEIÈINNI Å &JÎLNI
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

22,6 stig og var einnig í fjórða sæti
í stoðsendingum.
Fjölnir mun ekki tefla fram
bandarískum leikmanni til að
byrja með. Gréta María Grétarsdóttir mun þó spila með liðinu
en hún hefur tekið sér frí undanfarin ár lék með liðinu seinni hluta
síðasta veturs.
ËËJ
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!SHLEY *UDD

Ófyndið íslenskt grín

!SHLEY *UDD F¾DDIST Å +ALIFORNÅU
-ËÈIR HENNAR OG SYSTIR ERU B¹ÈAR
K¹NTRÅSÎNGKONUR EN SJ¹LF SËTTI
HÒN Å LEIKLISTINA *UDD HEFUR
LEIKIÈ Å MYNDUM ¹ BORÈ VIÈ
$OUBLE *EOPARDY 3OMEONE ,IKE
9OU OG $E ,OVELY *UDD ER GIFT
KAPPAKSTURSMANNINUM $ARIO
&RANCHITTI ¶AU BÒA TIL SKIPTIS
Å 3KOTLANDI OG ¹ SVEITABÕLI
SÅNU Å 4ENNESSEE *UDD LEIKUR
,INDU 0ORTER Å $E ,OVELY ¹
DAGSKR¹ 3TÎÈ  "ÅË Å DAG

(ORFÈI B¾ÈI ¹ FYRSTA Ö¹TT VETRARINS
¹ ENDA (OLLY (UNTER TEKUR VIÈ !NNE
AF 3PAUGSTOFUNNI OG FYRSTA Ö¹TTINN
(ECHE ¹ M¹NUDÎGUM Å NÕJU Ö¹TTARÎÈINNI
3AVING 'RACE -ÁR VIRÈIST SEM UM ¹G¾TA
AF .¾TURVAKTINNI NÒNA UM HELGINA
OG VARÈ FYRIR VONBRIGÈUM MEÈ B¹ÈA
AFÖREYINGU SÁ AÈ R¾ÈA SVO LENGI SEM
Ö¾TTINA ¡G HEF ALDREI VERIÈ MIKILL
AULAHROLLURINN ER EKKI TEKINN MEÈ Å
AÈD¹ANDI 3PAUGSTOFUNNAR EN ÁG GET
REIKNINGINN ÖE ÖEGAR (UNTER MISSIR
ÖAÈ ALGJÎRLEGA Å TÎFFARASKAPNUM TLI
EKKI SÁÈ AÈ FJARVERA 2ANDVERS REDDI
MIKLU (INS VEGAR HEF ÁG LENGI VERIÈ
LEIKARAVALIÈ HAFI STAÈIÈ ¹ MILLI HENNAR OG
AÈD¹ANDI ÖEIRRA *ËNS 'NARR OG 0ÁTURS
"RUCE 7ILLIS 3Á MÁR TIL MIKILLAR ¹N¾GJU
AÈ !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL MUN
*ËHANNS 3IGFÒSSONAR EN FANNST EKKERT
VARIÈ Å ÖEIRRA Ö¹TT HELDUR (ELD SAMT
HEFJA GÎNGU SÅNA FLJËTLEGA ¹ 3KJ¹ EINUM
3!6).' '2!#% TLI LEIKARAVALIÈ HAFI STAÈIÈ MILLI (OLLY (UNT
,ONG TIME NO SEE ¡G ¾TLA RÁTT AÈ VONA
Å VONINA UM AÈ ÖESSI FYRSTI Ö¹TTUR SÁ
ER OG "RUCE 7ILLIS
EKKI VÅSBENDING UM ÖAÈ SEM KOMA
AÈ 4YRA YFIRGEFI OKKUR EKKI AFTUR Å SVONA
SKAL Å VETUR OG ¾TLA AÈ GEFA Ö¾TTINUM ANNAÈ T¾KIF¾RI 3EM BETUR
LANGAN TÅMA 3KIL EKKI VAL ÖEIRRA ¹ 3TÎÈ  AÈ SÕNA LEIÈINDAV¾LIÈ 7EED
¶¹TTURINN HEFUR AÈ VÅSU SËPAÈ TIL SÅN EINHVERJUM VERÈLAUNUM EN HANN
FER ER SAMT ENN Ö¹ H¾GT AÈ STËLA ¹ AÈ 3TELPURNAR SÁU FYNDNAR OG
SKEMMTILEGAR AUK ÖESS SEM 4EKINN  VIRÈIST ¾TLA AÈ STANDA FYRIR SÅNU
GERIR EKKERT FYRIR MIG %R ÖAÈ BARA ÁG EÈA MEIKAR AUKAKRËNU AUGLÕSING
¶¹TTURINN -EN )N 4REES HEFUR HELDUR BETUR SK¹NAÈ EFTIR ÖVÅ SEM LIÈIÈ
,ANDSBANKANS ENGAN SENS
HEFUR ¹ SERÅUNA .Ò ER ÁG ALVEG ¹ BÎMMER YFIR AÈ HÒN SKULI SENN VERA
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$ANMERKURLEIÈANGUR
3JËNVARPIÈ

 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG 
 3ÎGURNAR HENNAR 3ÎLKU 
 .¾GTABORÈ .IGELLU  E
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 -¾ÈGURNAR  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM EINST¾ÈA MËÈUR SEM REKUR
GISTIHÒS Å SM¹B¾ Å #ONNECTICUT FYLKI OG DËTT
UR HENNAR ¹ UNGLINGSALDRI !ÈALHLUTVERK
,AUREN 'RAHAM !LEXIS "LEDEL +EIKO !GENA
OG 9ANIC 4RUESDALE

 $ANMERKURLEIÈANGURINN 
$ÎNSK HEIMILDAÖ¹TTARÎÈ UM LEIÈANGUR 
MANNA TIL NORÈAUSTUR 'R¾NLANDS Å FËTSPOR
LEIÈANGURS SEM ÖANGAÈ FËR 

T



*USTICE

3TÎÈ 

 ,EIÈIN TIL HIMINS $ANSKUR Ö¹TTUR
UM MËTORHJËLAGARP SEM FER UM $ANMÎRKU
KYNNIR BIBLÅUNA OG BOÈAR KRISTNA TRÒ

 4ÅUFRÁTTIR
 $AUÈIR RÅSA  "RESKUR SAKA



#ONFIDENCE 3TÎÈ  BÅË

M¹LAFLOKKUR UM 0ETER "OYD OG FÁLAGA HANS Å
ÖEIRRI DEILD LÎGREGLUNNAR SEM RANNSAKAR ELDRI
M¹L SEM ALDREI HAFA VERIÈ UPPLÕST !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 3OPRANO FJÎLSKYLDAN  E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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7INDFALL

3IRKUS

 4HE 'IRL .EXT $OOR
 $E ,OVELY
 -EET THE &OCKERS
 !DVENTURES OF 3HARK "OY AND
,AVA 'IRL

 $E ,OVELY
 -EET THE &OCKERS
 !DVENTURES OF 3HARK "OY AND
,AVA 'IRL

T

 4HE 'IRL .EXT $OOR
 #ONFIDENCE !ÈALHLUTVERK %D
WARD "URNS 2ACHEL 7EISZ $USTIN (OFFMAN



3KJ¹R EINN

!CCORDING TO *IM

 4HE &ULL -ONTY
 ! &ISTFUL OF $OLLARS
 #ONFIDENCE

%DITION  (EBERT FJÎLSKYLDAN
SAMANSTENDUR AF PIPARSVEINI OG TVEIMUR
LITLUM SYSTRABÎRNUM HANS SEM HANN HEFUR
ALIÈ UPP FR¹ ÖVÅ SYSTIR HANN LÁST .Ò F¹ ÖAU
GL¾NÕTT HEIMILI 

 ,ANDSBANKADEILDIN  6ALUR
¥!

 $AVID "ECKHAM 3OCCER 53!


 ,ANDSBANKADEILDIN  6ALUR
¥!

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA

"ANDARÅSK GAMANSERÅA MEÈ GRÅNISTANUM *IM
"ELUSHI Å AÈALHLUTVERKI *IM FINNST AÈ #HERYL
HAFI OFDEKRAÈ  ¹RA SON ÖEIRRA OG GERT HANN
AÈ MÎMMUSTR¹K (ANN ¹KVEÈUR AÈ TAKA TIL
SINNA R¹ÈA ¹ÈUR EN ÖAÈ ER UM SEINAN OG
KENNIR HONUM BRAGÈ TIL AÈ BERJAST VIÈ HROTTA
Å SKËLANUM

"ERGS  5PPHITUN FYRIR FYRSTU LEIKINA
Å RIÈLAKEPPNI -EISTARDEILDAR %VRËPU Å KNATT
SPYRNU

 -EISTARADEILD %VRËPU 
0ORTO ,IVERPOOL "EIN ÒTSENDING FR¹ FYRSTU
UMFERÈ -EISTARADEILDARINNAR 3ÕN %XTRA
!# -ILAN "ENFICA 3ÕN %XTRA 2EAL -ADRID
7ERDER "REMEN

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS &JALLAÈ UM ALLA LEIKI KVÎLDSINS Å -EIST
ARADEILDINNI &ARIÈ YFIR MÎRKIN RAUÈU SPJÎLD
IN OG UMDEILDUSTU ATVIKIN
 -EISTARADEILD %VRËPU  !#
-ILAN "ENFICA

 -EISTARADEILD %VRËPU 
2EAL -ADRID 7ERDER "REMEN

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 +OMP¹S .µ44 3KEMMTILEGUR OG
FR¾ÈANDI FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTUR SEM MARKAÈI
TÅMAMËT Å ÅSLENSKU SJËNVARPI

  MÅNÒTUR
 .#)3  3VEITIN RANNSAKAR M¹L
2ÒSSA SEM TALINN ER HAFA UNNIÈ FYRIR VARNAR
LIÈ "ANDARÅKJANNA 

 $ERBY .EWCASTLE %NSKA ÒRVALS
DEILDIN 

 $ERBY .EWCASTLE %NSKA ÒRVALS
DEILDIN 

 0REMIER ,EAGUE 7ORLD (EIM
UR ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM
HLIÈUM ,EIKMENN HEIMSËTTIR GÎMLU STJÎRN
URNAR LEITAÈAR UPPI OG SVIPMYNDIR AF ¾ÈINU
FYRIR ENSKA BOLTANUM UM HEIM ALLAN

 "IG ,OVE  ¶¹ ER KOMIÈ AÈ
ANNARRI SERÅU ÖESSARA FR¹B¾RU Ö¹TTA UM "ILL
(ENRICKSON OG EIGINKONURNAR HANS 
"ILL HEIMS¾KIR KOMMÒNUNA MEÈ EINNI AF
EIGINKONUM SÅNUM EN ÖEIRRA BÅÈA SL¾MAR
FRÁTTIR 

 #OCA #OLA MÎRKIN  

 'HOST 7HISPERER 
 4HE ,IFE !QUATIC WITH 3TEVE

 #HELSEA "LACKBURN %NSKA ÒR

:ISSOU

 -EDIUM 
 4HE #LOSER 
 *USTICE 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP4Å6Å

 4HICK  4HIN ,OKAÖ¹TTUR "ANDA
RÅSKUR GAMANÖ¹TTUR UM UNGA KONU SEM ER
AÈ HEFJA NÕTT LÅF EFTIR AÈ HAFA LOSAÈ SIG VIÈ
AUKAKÅLËIN OG EIGINMANNINN -ARY VILL HALDA
FJÎLSKYLDUNNI FJARRI ¹STALÅFI SÅNU EN ÖEGAR
HÒN KYNNIST FLOTTUM MANNI SEM VINGAST VIÈ
+ENNY Ö¹ FER ALLT ÒT UM ÖÒFUR
 3UPERSTORM ,OKAÖ¹TTUR ¶RIÈJI
OG SÅÈASTI HLUTI SPENNANDI SM¹SERÅU FR¹
""# UM HËP VÅSINDAMANNA SEM FREIST
AR ÖESS AÈ STÕRA VEÈRINU TIL AÈ KOMA Å VEG
FYRIR AÈ FELLIBYLJIR GRANDI BORGUM LÅKT OG GERÈ
IST Å .EW /RLEANS .Ò STEFNIR ST¾RRI FELLIBYL
UR EN NOKKRU SINNI FYRR ¹ .EW 9ORK OG VÅS
INDAMENNIRNIR LEGGJA ALLT Å SÎLURNAR TIL R¹ÈA
VIÈ VEÈRIÈ
 (EARTLAND  $RAMATÅSKIR

 *USTICE  ,ÎGFR¾ÈISTOFAN

TEKUR AÈ SÁR M¹L KONU SEM TELUR AÈ
EIGENDUR SKEMMTIGARÈS BERI ¹BYRGÈ ¹ DAUÈA
MÎMMU HENNAR

 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 $R 0HIL
 3PORT +IDS -OMS  $ADS E
 !CCORDING TO *IM .µ44

T
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 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 3ISTERS 
 7HOSE ,INE )S )T !NYWAY
 ®RLAGADAGURINN 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (OMEFRONT 
 3TUDIO  
 ,AS 6EGAS 
 7HOSE ,INE )S )T !NYWAY 
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR  
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 3IMPSONS 
 &RIENDS 
 %XTREME -AKEOVER (OME

T

 3PORTIÈ
 ²T OG SUÈUR 
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 /FURÖJARKINN OG APAHERSVEIT

3+*2%)..

L¾KNAÖ¾TTIR MEÈ 4REAT 7ILLIAMS Å AÈALHLUT
VERKI $R 'RIFFITH GERIR MISTÎK SEM VERÈA TIL
ÖESS AÈ EKKI ER H¾GT NOTA LIFUR SEM ¹TTI AÈ
GR¾ÈA Å SJÒKLING

 *AY ,ENO
 3TARTER 7IFE E
 2AINES E
 "ACKPACKERS E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

&ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIKIN Å LEIKJ
UM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å #OCA #OLA DEILDINNI
EN ÖAR EIGA ¥SLENDINGAR NOKKRA FULLTRÒA

 -AN #ITY !STON 6ILLA %NSKA ÒR
VALSDEILDIN 
VALSDEILDIN 

 %NGLISH 0REMIER ,EAGUE 
.Õ OG HRAÈARI ÒTG¹FA AF ÖESSUM VINS¾LA
Ö¾TTI ÖAR SEM ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIK
UMFERÈARINNAR ERU SÕND FR¹ ÎLLUM MÎGULEG
UM SJËNARHORNUM 6IÈBRÎGÈ ÖJ¹LFARA STUÈN
INGSMANNA OG SÁRFR¾ÈINGA

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ SUNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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.Ò ER KOMIÈ AÈ ÖRIÈJA OG SÅÈASTA
HLUTA SPENNANDI SM¹SERÅU FR¹ ""#
(ËPUR VÅSINDAMANNA FREISTAR ÖESS AÈ
STÕRA VEÈRINU TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
FELLIBYLJIR GRANDI BORGUM LÅKT OG GERÈIST
Å .EW /RLEANS .Ò STEFNIR ST¾RRI
FELLIBYLUR EN NOKKRU SINNI FYRR ¹ .EW
9ORK OG VÅSINDAMENNIRNIR LEGGJA ALLT Å
SÎLURNAR TIL R¹ÈA VIÈ VEÈRIÈ

¥ KVÎLD HEFUR 3TÎÈ
 AFTUR SÕNINGAR ¹
FRÁTTASKÕRINGAÖ¾TT
INUM +OMP¹S SEM
SLË Å GEGN SÅÈAST
LIÈINN VETUR MEÈ
¹TAKANLEGUM SÎGUM
FËLKSINS Å LANDINU
.Ò VERÈUR Ö¹TTURINN
SÕNDUR ¹ NÕJUM TÅMA
EÈA KLUKKAN 
EN EFNISTÎKIN VERÈA
JAFN FERSK OG ¹ÈUR
¶ETTA ER ËMISSANDI
FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTUR
FYRIR ALLA LANDSMENN

 &RÁTTIR
 (OLLYOAKS 
 (OLLYOAKS 
 4HE 'EORGE ,OPEZ 3HOW 
'EORGE ,OPEZ ER FJÎLSKYLDUFAÈIR SEM ¹ Å
STÎKUSTU VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ HAFA STJËRN
¹ UNGLINGSDËTTUR SINNI OG ËÖ¾GUM SYNI
"ÎRNIN ERU ÖË EKKI EINA VANDAM¹LIÈ ÖVÅ
MAMMA HANS ER VIÈ ÖAÈ AÈ GERA HANN VIT
LAUSAN 

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 /KKAR ¹ MILLI
 -ORGUNLEIKFIMI
 (EIMA ER BEST
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 3TEF
 ²TVARPSSAGAN 6ANS¾MD
 $R 2²6

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 %NDURËMUR ÒR %VRËPU
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 (UNDUR Å ÒTVARPSSAL
 ¥ HEYRANDA HLJËÈI
 &IMM FJËRÈU
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR
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 *AKE   *AKE &OLEY ER BARA
VENJULEGUR MAÈUR ÖAR TIL DAG EINN ÖEGAR
HANN LENDIR Å FURÈULEGU SLYSI SEM GEFUR
HONUM ËVENJULEGA KRAFTA

T

 7INDFALL  .Õ BANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM  MANNA HËP VINA OG KUNN
INGJA SEM DETTUR Å LUKKUPOTTINN OG VINNUR
 MILLJËNIR DOLLARA Å LOTTËI (ËPURINN ¹ ÖË
EFTIR AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ AÈ HAMINGJAN ER EKKI
FÎL OG VANDR¾ÈIN ERU RÁTT AÈ HEFJAST
 -EN )N 4REES  "R¹ÈS
KEMMTILEG NÕ Ö¹TTARÎÈ MEÈ !NNE (ECHE
Å AÈALHLUTVERKI (ECHE LEIKUR SAMBANDSSÁR
FR¾ÈING SEM KEMST AÈ ÖVÅ AÈ UNNUSTINN
HEFUR HALDIÈ FRAMHJ¹ HENNI

 3AVING 'RACE 3PENNANDI
Ö¹TTARÎÈ MEÈ «SKARSVERÈLAUNALEIKKON
UNNI (OLLY (UNTER Å AÈALHLUTVERKI 'RACE
(ANADARKO ER LÎGREGLUKONA SEM ER ¹ GËÈRI
LEIÈ MEÈ AÈ EYÈILEGGJA LÅF SITT ÖEGAR ENGILL
BIRTIST HENNI OG HEITIR AÈ KOMA HENNI AFTUR ¹
RÁTTA BRAUT  'RACE ¹KVEÈUR AÈ SANNA
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Garðar Thor í fyrirsætustörf

„Það er Búllan. Undirstöðugóður og hollur skyndibiti fyrir
fólk sem býr á þessari gráðu
veraldar.“

VAR SENDIHERRA :EGNA EFTIR
AÈ HANN HLAUT «SKARINN FYRIR
4HE 0IANIST

'UÈNÕ (ALLDËRSDËTTIR LEIKSTJËRI
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boðið upp á föt frá Zegna og kannast því vel við merkið en hann segir
að þetta sé kannski ekki mikill heiður. „Þetta er fyrst og fremst bara
starf sem þeir láta hann hafa en
Garðar verður vissulega betur
klæddur fyrir vikið,“ segir
Sævar. „Þeir setja unga menn
á oddinn og Garðar er glæsilegur maður sem allir
Íslendingar geta verið stoltir
af,“ segir Sævar, sem
telur að þetta eitt geti
haft mjög jákvæð áhrif
á feril söngvarans unga.
„Þetta verður honum
til framdráttar, engin
spurning, flott föt
verða mönnum alltaf
til framdráttar.“
FGG
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3%.$)(%22! !DRIAN "RODY

Ítalska tískumerkið Zegna hefur
útnefnt Garðar Thor Cortes sem
sérlegan sendiherra og mun hér
eftir útvega honum föt fyrir allar
opinberar athafnir. Zegna er eitt
virtasta
karlmannstískumerki
heims og getur verðið á jakkafötunum verið allt frá 120
þúsundum íslenskra króna. Margir
af frægustu leikurum heims hafa
klæðst fötum frá Zegna og nægir
þar að nefna Adrien Brody,
Michael Caine og Kenneth
Branagh. Garðar mun klæðast
nýrri vetrarlínu frá fyrirtækinu
opinberlega auk þess sem nú
standa yfir viðræður við tískublöðin
GQ og Esquire Magazines um að
gera tískuþætti með tenórnum.
Sævar Karl hefur öðru hvoru

3)'52 2«3  !+52%92) ¶EIR /RRI 'EORG +JARTAN OG *ËNSI SÕNDU ERLENDUM BLAÈAMÎNNUM V¾NTANLEGA KVIKMYND SÅNA ¹ !KUREYRI

UM HELGINA ¶EIR FENGU MJÎG GËÈ VIÈBRÎGÈ GESTANNA OG MAGNAST SPENNAN FYRIR FRUMSÕNINGUNNI ËÈUM
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(EIMA EIN AF FIMM BESTU
TËNLEIKAMYNDUM SÎGUNNAR
„Viðbrögðin voru vægast sagt mikil
og góð,“ segir Kári Sturluson
umboðsmaður, sem skipulagði sérstaka forsýningu á kvikmynd
hljómsveitarinnar Sigur Rósar,
Heima, um síðustu helgi. Um þrjátíu erlendum fjölmiðlamönnum var
boðið að sjá myndina í Borgarbíói á
Akureyri á laugardaginn og í kjölfarið fengu þeir að ræða við liðsmenn hljómsveitarinnar.
„Það skipti engu máli úr hvaða
horni Evrópu maður hleraði viðbrögð, þau voru alls staðar ótrúleg
og yfirlýsingar sumra voru ansi
athyglisverðar. Til að mynda sagði
ritstjóri Q, Paul Rees, að myndin
væri sennilega ein af fimm bestu
tónleikamyndum sem hann hefði
séð á ævinni. Heima væri mynd
sem hann vildi sjá aftur og aftur,“
segir Kári. „Aðrir gengu enn lengra
í yfirlýsingum sínum. Einn blaða-

Rafmagnstalíur
DEMAG

Keðjutalíur og víratalíur
Aflið nánari upplýsinga hjá
sölumönnum.

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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3TURLUSON SKIPULAGÈI FJÎLMIÈLASÕNINGU
3IGUR 2ËSAR ¹ !KUREYRI (ANN ER
¹N¾GÈUR MEÈ HVERNIG TIL TËKST

maður frá Finnlandi sagði meira að
segja að hún væri besta tónleikamynd sögunnar.“
Meðal þeirra fjölmiðla sem sendu
fulltrúa sína til Akureyrar voru
Observer, The Sun, Le Figaro, El
Pais og Gaffa auk miðla frá Portúgal, Finnlandi og Þýskalandi. Kári
telur að þessi uppákoma hafi heppnast vel; að mikið umtal og spenna

eigi eftir að vera fyrir frumsýninguna. „Þótt Reykjavík sé yndisleg þá
heppnaðist vel að breyta aðeins til
og fara norður. Við kunnum Akureyringum bestu þakkir fyrir móttökurnar. Strákarnir í hljómsveitinni voru líka hæstánægðir með
þetta, bæði með ferðina og eins viðbrögðin sem þeir fengu við myndinni. Þeim fannst alveg frábært,
eftir alla vinnuna sem þeir hafa
lagt í myndina, að fá að heyra hvað
öðrum finnst.“
Heima fjallar sem kunnugt er
um tónleikaferð Sigur Rósar um
Ísland sumarið 2006. Myndin verður heimsfrumsýnd á Alþjóðlegri
kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF,
27.
september
næstkomandi.
Almennar sýningar hefjast svo 5.
október í Háskólabíói og hefst forsala á þær sýningar 25. september.

.ÕR Ö¹TTUR SJËNVARPSINS ²TSVAR ÖËTTI
SKEMMTILEG BÒBËT EN ÖAR M¹TTI SJ¹
Ö¹ FÁLAGA ®RN RNASON
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!THYGLI VAKTI
ENGU AÈ
SÅÈUR AÈ
(VERGERÈINGAR
OG Ö¹ EKKI
SÅST 3IGURÈUR
%YÖËRSSON
FYRRUM
FRAMKV¾MDASTJËRI
&RAMSËKNARFLOKKSINS
SKYLDU EKKI ÖEKKJA ÖINGMANN SINN
SVEITUNGA OG FRAMSËKNARFORINGJANN
'UÈNA GÒSTSSON Å MYNDAGETRAUN
HELDUR URÈU +ËPAVOGSBÒAR FYRRI
TIL 2EYNDAR VAR HAFT ¹ ORÈI Å LIÈI
(VERAGERÈIS AÈ H¹RIÈ HEFÈI EITTHVAÈ
VAFIST FYRIR ÖEIM OG ÖAU HEFÈU Å FYRSTU
HALDIÈ AÈ ÖETTA V¾RI KONA
/G TËNLISTAMAÈURINN -AGNÒS
*ËNSSON OFTAST KENNDUR VIÈ 'US
'US FLOKKINN ER KOMINN ¹ SVIÈ
-AGNÒS HEFUR TEKIÈ VIÈ
KEFLINU AF %LLERTI ! )NGI
MUNDARSYNI Å VERÈLAUNA
LEIKRITINU $EGI 6ONAR
EN ÖAÈ HEFUR VERIÈ
SÕNT FYRIR FULLU HÒSI
HJ¹ "ORGAR
LEIKHÒSINU

HDM FRETTABLADIDIS

Þorgrímur í borg ástarinnar
„Ég er að skrifa kvikmyndahandrit og er búinn að hreiðra um mig í
litlu herbergi rétt hjá Sacre Coeurkirkjunni í bed & breakfast hjá
einhverju fólki,“ segir Þorgrímur
Þráinsson sem er nú kominn til
borg ástarinnar, sjálfrar París.
Rithöfundurinn situr þar við
skriftir og að þessu sinni er það
hvorki bók um samband kynjanna
né tár, bros og takkaskó heldur
kvikmyndahandrit
sem
hann
hefur gengið með í maganum ansi
lengi. „Ég fékk hugmyndina fyrir
átján árum og þá átti þetta að
verða bók sem hét Fingraför úr
fortíðinni,“ segir Þorgrímur, sem
unir sér greinilega vel í höfuðborg
Frakklands. „Án þess að vilja gefa
of mikið upp þá fjallar hún í stuttu
máli um það að við þurfum fyrr
eða síðar að horfast í augu við
syndir okkar úr fortíðinni,“
útskýrir Þorgrímur og harðneitar

að tjá sig eitthvað frekar. „En hún
gerist í París og það er ástæðan
fyrir dvöl minni hér,“ bætir hann
við. „Ég var reyndar búinn að
skipuleggja þetta fyrir löngu og
nú er bara verið að brjóta um bókina mína þannig að þetta var alveg
kjörið tækifæri.“
Þorgrímur verður í borginni til
26. september en síðustu fjóra
dagana kemur eiginkonan Ragnhildur Eiríksdóttir. „Og þá verður
smá rómantík í borg elskendanna,“ segir rithöfundurinn og
skellir upp úr. „Annars er París
bara svo mögnuð borg, þú þarft
ekki hafa einhverja skipulagða
dagskrá á takteinunum heldur
ertu bara þarna.“
3+2)&!2 +6)+-9.$!(!.$2)4

¶ORGRÅMUR ¶R¹INSSON SKRIFAR NÒ
KVIKMYNDAHANDRIT ÖAR SEM SAGAN GERIST Å
BORG ¹STARINNAR 0ARÅS
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Hver sigrar?

F

á
umræðuefni
þykja
skemmtilegri umræðuefni en
hörmungar. Þá einkum og sér í lagi
þegar þær snúa að þjáningum fallegs fólks sem hefur átt velgengni
að fagna. Öll vitum við af hungri,
sjúkdómum og kúgun í heiminum
en það er viðvarandi og víðfeðmt
vandamál sem erfitt er að persónugera og því fremur óheppilegt
skemmtiefni yfir kaffibolla eða
netskrifum. Hin laglega McCannfjölskylda hefur aftur á móti verið
fullkominn efniviður góðs kjaftagangs.

100.000 KRÓNA
LÆKKUN Á NÝJUM
KIA RIO DÍSIL
EYÐIR AÐEINS 4,7 LÍTRUM Á HUNDRAÐIÐ
Í BLÖNDUÐUM AKSTRI

¥ Bretlandi hefur þessi fjölskylda
verið á forsíðu fjölda blaða nær
daglega frá því litla stúlkan hvarf í
byrjun maí. Á ferð minni um Bretland fyrir skömmu fylgdist ég
grannt með umfjöllun um málið og
dró þá ályktun að ekkert hefði
komið meira í ljós við rannsókn lögreglu og fjölmiðla á hvarfi Madeleine annað en að hún hvarf. Hins
vegar hefur líf, starf og sorgir foreldranna orðið öllum ljóst. Svo víðfræg eru þau orðin að breskir gárungar eru farnir að uppnefna þau
„Beckham-fjölskyldu sorgarinnar“.
Victoria og David fullnægja fréttalöngunum fólks um ríkidæmi og
gjálifnað en Kate og Gerry fullnægja löngunum þeirra sem finna
fró í að velta sér upp úr sorgum
annarra, nú eða leika löggu og dómara í senn.
(¡2 á landi, sem og annars staðar,

eru fréttir af þessum harmleik iðulega birtar í fjölmiðlum. Þegar þær
fara á netið hefur það ekki brugðist
að
sjálfskipaðir
sérfræðingar
leggja undir sig fréttina í gegnum
athugasemdakerfin. Suma hefur
alltaf grunað frá fyrstu stundu að
foreldarnir beri ábyrgð á hvarfinu.
Hinir slá svo á puttana á viskubrunnunum í gegnum lyklaborðið
með því að slengja fram útjaskaða
máltækinu „aðgát skal höfð í nærveru sálar“.

& mál hafa fengið jafn mikið umtal
á þessari öld og hvarf Madeleine
litlu. Því er eðlilegt að allir vilji tala
um það og hafa skoðun á því. En eiginlega er þetta allt saman farið að
líkjast óhemju öfgakenndu raunveruleikasjónvarpi. Miklar fjárupphæðir hafa safnast til hjónanna og
almenningur skiptist í tvö lið; þá
sem halda með portúgölsku lögreglunni og þá sem halda með foreldrunum. Allir geta haft skoðun á framvindu málsins í gegnum netið og
þannig keyrt atburðarásina áfram.
Almenningsálitið sveiflast til og frá
og gríðarlegur þrýstingur er á að
sigurvegari og sökudólgur verði
fundnir innan skamms. Örlög Madeleine og annarra týndra barna eru
orðið aukaatriði í söguþræðinum.

Verð nú

1.775.000 kr.
Verð áður 1.875.000 kr.

Kia Rio

er margrómaður og glæsilegur bíll sem hefur
undanfarin ár vakið mikla eftirtekt. Hann býr yfir kraftmikilli og
sparneytinni 110 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á
hundraðið í blönduðum akstri.
Rio er jafnframt búinn aksturstölvu, átta öryggisloftpúðum, ABS
hemlalæsivörn og álfelgum. Hér fara því saman gæði, fegurð
og hagkvæmni.
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Takmarkað magn af þessum frábæra bíl á þessu verði.
Sumar- og vetrardekk fylgja með.

Engin útborgun,

25.351 kr. á mánuði*

*M.v. 100% lán og 84 mánaða fjármögnun í blandaðri myntkörfu.

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

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

