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Borðaði kolkrabba og
silkiormapúpur í Kóreu

Fegursta borg
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*AKOB 2AGNAR
SLÁTT STÅFT OG 'ARÈARSSON H¹RSNYRTIR
OG HEILDSALI
STRÕTT H¹R EINKENNA
HEILLAÈIST AF
ÖJËÈARKOLLIN
+ËREU ÖEGAR
N EN AÈ +ËREUBÒAR
HANN FËR UTAN
TIL AÈ KENNA
HUGSI EINSTAKLEGA
KLIPPINGU (ANN
VEL UM ÒTLIT
SEGIR SVART
SITT OG HEILSU

  
   

33.790

Verð kr.
Flug, gisting,
– ﬂug & gisting
skattar og íslensk
3 nætur á Hotel
fararstjórn. M.v.
Ilf með morgunmat.
gistingu
Netverð á mann. í tvíbýli í
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Hann hefur
innbyrt lifandi
kolkrabba
steikar púpur
og snöggsilkiorma
innan um kurteisa
Kóreubúa
sem numið
hafa af honum
hárskurðar.
fagurfræði
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en hann er
auðmaður
sem
í nágrenni
skólans,“ segir á einnig hátæknisj
síst af matargerð
úkrahús
Jakob
landsmanna. sem heillaðist ekki
„Kórea er
„Það lögðu
mitt á milli
ekki allir í
fram í eldhúsinu
Japans og
að
andi og hef
afar heilnæmir . Réttirnir eru Kína, sem kemur
síðan farið fara en mér þótti það
segir Jakob
þrjár ferðir
ómótstæðilegir
spenn. Mikið er
hald enda
hugsað um
fylgir hverjum
armaður í Ragnar Garðarsson, til Suður-Kóreu,“
hollustu og og
Alþjóðasamtökum
hárskeri
um réttarins
rétti
inni„Samtökin
til að fyrirbygg útskýring á eiginleikhársnyrtis og stjórnlíkamlega
eru alltaf
kóla (IAHS).
ja sjúkdóma
beiðni Suður-Kór
vellíðan,“
af stækka
og öðlast
segir Jakob
fyrir sérkennile
eu kom fyrirspurnog með aðildarhver vildi
sem er spenntur
koma og leiðbeina
„Ég hika ekki gum mat.
um hvort
ingu,“ segir
einþeim við
við að prófa
og hef aldrei
Jakob sem
féll strax fyrirkennslu í klipp„Suður-Kó
fengið í magannnýjar matarupplifanir
Ég
rea
borðaði
landi
er
töfrandi land
eftir slíkar
alúðlegt og
og þjóð.
snöggsteik
tilrauni
gestri ið
kolkr bb
tar pú
og fólkið
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Kornið skorið

Kornskurðarvé
lum fjölgar
í
takt við aukna
kornrækt BLS.
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Vilja verslunarmiðstöð frá
Laugavegi að Skúlagötu
Björgólfsfeðgar ráðgera að reisa verslunarmiðstöð í miðbænum, frá Laugavegi niður á Skúlagötu. Hugmyndin er að byggja upp í sem mestri sátt við húsin á svæðinu. Byggingin á að hýsa verslun og þjónustu.
Reistir verða sautján hæða íbúðaturnar við Skúlagötu eins og núverandi deiliskipulag gerir ráð fyrir.

,OMBORG OG
UMHVERFISM¹LIN
-EÈAL H¾GRIMANNA M¹ FINNA
ÕMSA SEM ERU Å SÎMU STÎÈU OG
GÎMLU KOMMARNIR SEM EKKI VILDU
VIÈURKENNA TILVIST 'ÒLAGSINS SKRIFAR
RNI &INNSSON
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«ÖEKKJANLEGUR MEÈ
NÕJA GREIÈSLU
*ËGVAN (ANSEN ER
BÒINN AÈ FËRNA 8 FACTOR
MAKKANUM
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Eignarhaldsfélag
Björgólfs Guðmundssonar og
Björgólfs Thors Björgólfssonar,
Samson Properties, ráðgerir að
byggja verslunarmiðstöð sem nær
frá Laugavegi, yfir Hverfisgötu
og niður á Skúlagötu. Áformin
verða kynnt á fundi í dag.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er meginhugsunin á bak
við fyrirhugaðar framkvæmdir að
uppbyggingin á svæðinu verði í
sem mestri sátt við þau hús sem
setja svip á viðkomandi götur.

Þannig er gert ráð fyrir að núverandi götumynd við Vitastíg haldist
svo til óbreytt frá horni Laugavegs og niður fyrir Bjarnaborg,
sem er friðað hús. Ekki verður
heldur hreyft við byggingum sem
standa við Barónsstíg. Þar á meðal
er fjós barónsins, sem gatan er
kennd við, þar sem 10-11 er nú til
húsa, en sú bygging er friðuð. Við
Laugaveg er líklegt að tvö hús víki
fyrir inngangi í nýju bygginguna.
Byggingin á að hýsa fjölbreytta
verslun og þjónustu. Slíkir mið-

borgarkjarnar eru þekktir í
nágrannalöndunum, til dæmis PK
í Stokkhólmi.
Hæð byggingarinnar mun taka
mið af hæð þeirra húsa sem eru
fyrir frá Laugavegi og norður
fyrir Hverfisgötu. Við Skúlagötuna munu hins vegar rísa íbúðaturnar, allt að sautján hæða háir,
eins og núgildandi deiliskipulag
gerir ráð fyrir, og er orðið einkenni götunnar með tilkomu
háhýsa á Klapparstígsreit og í
Skuggahverfi.
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Fangarnir
verða í Dritvík

#HELSEA GERÈI
JAFNTEFLI
.ORSKA LIÈIÈ 2OSEN
BORG N¹ÈI JAFNTEFLI
GEGN STJÎRNUM
PRÕDDU LIÈI
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Gísli Reynisson í Nordic Partners

Samkeppnin
máli
skiptir ekki m
6

Travel Service
komið í höfn
Icelandair Group hefur skrifað
undir samning um kaup á tékkneska flugfélaginu Travel Service, stærsta einkarekna flugfélagi
Tékklands. Viljayfirlýsing um
kaupin var undirrituð í maí síðastliðnum. Kaupverð var ekki gefið
upp. Fjármögnun fer fram úr sjóðum félagsins og að hluta til með
lánsfé. Samningurinn fer nú til
samþykktar samkeppnisyfirvalda
í Tékklandi. Guðjón Arngrímsson, upplýsingastjóri Icelandair
Group, segir að ekki sé von á
mótmælum frá þeim. „Við eigum
ekki von á öðru en að þetta gangi
hratt og örugglega í gegn hjá samkeppnisyfirvöldum.“
Travel Service rekur leiguflugsstarfsemi frá Prag og Búdapest.
Þá á félagið og rekur lággjaldaflugfélagið Smart Wings. Heildarvelta félagsins í fyrra var um
átján milljarðar króna.
Í samningnum felst að Icelandair Group kaupir fimmtíu pró-

FRÉTTIR VIKUNNAR

Yfirtaka væntanleg | FL Group
hefur náð samningum við Glitni
banka, Hnotskurn og Samherja
um kaup á 46,2 prósenta eignarr
hlut þeirra í TM. Eftir kaupin á FL
Group 83,7 prósenta hlut í TM.
Með Geysi | Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöfundur og framkvæmdastjóri, og bandaríski fjárfestingarbankinn Goldman Sachs hafa í
sameiningu keypt 8,5 prósenta
hlut í Geysi Green Energy.

Meiri hagvöxtur | Landsframleiðsla jókst um 4,2 prósent í fyrra
samkvæmt
bráðabirgðatölum
Hagstofunnar. Fyrri áætlun gerði
ráð fyrir 2,6 prósenta hagvexti.

Kaupa
pa prýði | Fjárfestingarfélagið
Nordic
ic Partners hefur fest kaup á
þremur
ur hótelum og veitingastað
í hjarta
rta Kaupmannahafnar. Þar á
meðall er Hôtel d‘Angleterre, eitt
þekktasta
tasta hótel Skandinavíu.

Verðbólgan
bólgan eykst | Tólf mánaða
verðbólga
bólga mælist nú 4,2 prósent.
Vísitala
ala neysluverðs hækkaði um
1,32 prósent milli mánaða, samkvæmt
mt nýjustu mælingum Hagstofunnar.
nnar.

Tilboði
oði tekið

| Forsvarsmenn
Máls og menningar hafa tekið
kauptilboði
tilboði frá Kaupangi um fasteignina
na að Laugavegi 18. Tilboðinu fylgir
ylgir fyrirvari um fjármögnun kaupanna.

FORÐASTÝRING

Flotaeftirlit – tækjanotkun
og aksturslagsgreining
www.trackwell.com

Til Írlands | Primera Travel
Group, móðurfélag Heimsferða,
hefur keypt Budget Travel,
stærstu ferðaskrifstofu Írlands.
Eftir kaupin munu yfir milljón farr
þegar fljúga með félögum hennar.
Í leikina | Ætla má að yfirtöku FL
Group á breska leikjafyrirtækinu
Inspired Gaming ljúki formlega
um næstu mánaðamót. Yfirtökutilboð FL Group hljóðar upp á 385
p
ens á hlut.
pens

GOTT FÓLK

Peningabréf
Landsbankans

8-9

14

Verðbólga hækkar áður en hún lækkar og hagvöxtur heldur áfram í næsta stóriðjuskeiði, samkvæmt nýrri hagspá
Landsbankans. Krónan veikist frá og með næsta ári.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Framundan er áframhaldandi hagvöxtur í stað samdráttarskeiðs sem Seðlabankinn hefur boðað. Þetta
kemur fram í nýrri hagspá greiningardeildar Landsbanka Íslands fyrir árin 2008 til 2010 sem kynnt var í
gærmorgun undir yfirskriftinni „Í skugga lausafjárr
kreppu“. Í umfjöllun sinni hvetur greiningardeildin Seðlabankann til að nota tækifærið sem óvíst sé
að gefist aftur „til að brjótast út úr vítahring gengisóstöðugleika og hárra vaxta“.
Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðumaður greiningardeildarinnar, segir lausafjárkreppu á fjármálamörkuðum hafa leitt til áhættufælni sem geri að
verkum að áhrif af vaxtalækkun hér verði minni
á krónuna en ella. „Mikilvægt er fyrir Seðlabankann að nota þetta tækifæri, því óvíst er að það gefist aftur,“ segir hann. Greiningardeildin segir krónuna nálægt jafnvægisgildi núna og telur ekki að hún
styrkist mikið frá því sem nú er. Frá og með miðju
næsta ári komi hún til með að veikjast smám saman
í takt við minnkandi vaxtamun.
Lúðvík Elíasson, sérfræðingur greiningardeildarr
innar, sem kynnti spá bankans, benti jafnframt á að
í raun væri ekki þörf á jafnharkalegum aðhaldsaðgerðum Seðlabankans og gæti virst í fyrstu því þótt
hér væru hagvaxtartölur gríðarlegar mætti ekki

Frestast um einhverja daga

gleymast að verið væri að fjárfesta í framleiðslugetu. „Verið er að stækka kerfið,“ segir hann og
bendir á að vöxturinn endurspegli fleira en spennu í
kerfinu. „Því þarf ekki þessa skörpu aðlögun,“ segir
hann og kveður því áfram gert ráð fyrir að vaxtalækkunarferli Seðlabankans geti hafist í mars. Engu
að síður er ráð fyrir því gert að verðbólga aukist á
næstu mánuðum. Undir lok næsta árs gerir bankinn
hins vegar ráð fyrir því að verðbólga verði komin
undir 2,5 prósenta verðbólgumarkmiðið. „Þá reiknum við með að lækkandi húsnæðisverð og háir vextir
haldi aftur af hækkun neysluverðsvísitölunnar og
eigum ekki von á því að verðbólgan víki verulega frá
markmiði á næstu árum.“
Í ár spáir Landsbankinn 1,8 prósenta hagvexti, 3,7
prósentum á næsta ári og 4,0 prósentum árið 2009.
Bankinn spáir mjúkri lendingu í hagkerfinu þar sem
hagvöxtur er drifinn af fjárfestingum og ört vaxandi fólksfjölda. „Fjárfesting í stóriðju, íbúðabyggingum og hjá hinu opinbera verður áfram mikil,“
segir í spánni en á það er bent að viðskiptahalli verði
áfram mikill út spátímabilið, 15 til 17 prósent, áður
en aukin framleiðslugeta taki að vinna á honum. Lúðvík segir fyrirsjáanlegan mikinn vöxt í fjárfestingu
hins opinbera og 2009 færist svo aftur mikill kraftur í stóriðjufjárfestingar. Þá segir hann útflutning
munu aukast þrátt fyrir kvótaskerðingu, en það sé
meðal annars vegna aukins útflutnings á áli.

að fresta því að skrá hlutabréf sín
í evrum í Kauphöll Íslands í „einhverja daga“, segir Einar Sigurjónsson, forstjóri Verðbréfaskráningar. Frestunin er til komin vegna
athugasemda Seðlabanka Íslands
sem sendar voru nýverið.
Skrá átti bréfin í evrum frá og
með 20. september, en athugasemdir Seðlabankans bárust 14.
september. „Við hefðum gjarnan

viljað sjá þessar athugasemdir
koma fyrr fram,“ segir Einar.
Engar skýringar hafi komið fram
á því hversu seint þær séu fram
komnar, unnið hafi verið að undirbúningi þess að skrá hlutabréf í
evrum frá byrjun sumars.
Athugasemdir
Seðlabankans
eru bæði tæknilegs og lagalegs
eðlis, segir Einar. Þær séu ekki
viðamiklar, en fara þurfi yfir þær
áður en skráning geti farið fram.

Nokkur fyrirtæki hafa lýst yfir
áhuga á að skrá bréf sín í evrum,
en Einar segir líklegt að þau muni
bíða á hliðarlínunni þar til þetta
mál leysist. Þeirra á meðal er
Exista, en Erlendur Hjaltason,
forstjóri félagsins, segir þessa
atburðarás nú engu breyta fyrir
félagið. Stjórnin hafi heimild aðalfundar til að skrá hlutafé í evrum,
en engin ákvörðun hafi verið
tekin.
BJ  SJ¹ SÅÈU 
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Andstaða við erlent fé er hræsni
Ólafur Jóhann Ólafsson segir andstöðu við að erlendir fjárfestar eignist
brotabrot í íslenskum auðlindum jaðra við hræsni. Gríðarlegur fengur sé að
Goldman Sachs í hluthafahóp Geysis Green.
„Það jaðrar við hæsni ef við setjum það fyrir okkur að útlendingar eignist brotabrot í íslenskum
auðlindum, þegar við stefnum
sjálf að því að eignast sem mest
af sams konar auðlindum annars staðar,“ segir Ólafur Jóhann
Ólafsson, rithöfundur og kaupsýslumaður.
Ólafur Jóhann og bandaríski
fjárfestingabankinn Goldman
Sachs eignuðust á dögunum 8,5
prósenta hlut í Geysi Green

14,4%*

Energy. Geysir á tæplega þriðjungs eignarhlut í Hitaveitu Suðurnesja, og því ljóst að Goldman
Sachs á nú óbeinan eignarhlut í
hitaveitunni.
Ýmsir hafa orðið til þess að
gagnrýna hlutdeild einkafyrirr
tækis í slíkum rekstri sem oft
hefur verið talinn til grunnhlutverka hins opinbera, og ekki
minnkaði sú gagnrýni með tilkomu Goldman Sachs í hluthafahóp Geysis Green.

Ólafur Jóhann, sem hafði milligöngu um aðkomu Goldman
Sachs, segir gríðarlegan feng að
bandaríska bankanum inn í hluthafahópinn. „Fyrirtæki á borð
við Goldman Sachs stendur allt
til boða og því er gríðarlegur
fengur að fá það inn. Það mun
greiða aðgang Geysis að erlendum mörkuðum, sem er kannski
það sem helst þurfti til að styrkja
útrás Geysis.“
- jsk / sjá bls. 12.

GBP

6,5%*

DKK
USD

Markmið
Peningabréfa er
að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og
gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaupog sölugengi.

Framtíðin í
dreifingu
stafrænni dre
tónlistar

Einstakt tækifæri til
að rjúfa vaxtavítahring

ISK

Örugg ávöxtun
í ﬂeirri mynt
sem ﬂér hentar

Leyfiskerfi

Auðjöfurinn
sem festi sér
flaggskip Dana

&!.'%,3)3-, Fangarnir á
Kvíabryggju gera sér glaðan dag
hinn 3. október næstkomandi
þegar ný fangelsisaðstaða á
Kvíabryggju verður opnuð.
Fangarnir fara með rútu í Dritvík
á Snæfellsnesi, í nágrenni
Kvíabryggju, þar sem þeir munu
verja deginum á meðan boðsgestir
skoða nýja aðstöðu á Kvíabryggju.
„Fimmtíu til sextíu gestir verða á
svæðinu þegar fangelsið verður
opnað og við verðum að gera
eitthvað fyrir fangana á meðan,“
sagði Valtýr Sigurðsson fangelsismálastjóri.
Uppbygging nýrrar aðstöðu á
Kvíabryggju er langt komin en
Valtýr segir hana skipta sköpum
og muni gjörbreyta fangelsisaðstöðu hér á landi til hins betra.
Meðal þeirra sem verða
viðstaddir opnunina er Björn
Bjarnason dómsmálaráðherra en
fangelsismál í landinu heyra undir
ráðuneyti hans.
MH
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6)¨3+)04) Straumur-Burðarás þarf

Stefnumótun á lygnum
lygnu sjó

Meðal þeirra sem flytja erindi á
fundinum í dag eru Jan Gehl, arkitekt og prófessor í skipulagsfræði,
Kim Nielsen, aðaleigandi 3xN í
Danmörku, og Björn Gunnlaugsson hjá Fasteignaþróuninni. Þeir
hafa allir komið að hugmyndaþróun svæðisins.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu hafa Björgólfsfeðgar, í gegnum Samson Properties,
keypt upp stóran hlut eigna á reit
sem markast af Laugavegi, Hverfisgötu, Barónsstíg og Vitastíg. KH

5,4%*
CAD

4,2%*

4,4%*
EUR

4,7%*

Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me›
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli
fjárfesta er vakin á ﬂví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir.
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.
* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. ágúst - 31. ágúst 2007.
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Jakob Falur, eruð þið orðnir
leiðir á þessum pillum?
b3VO LENGI SEM ÖAÈ ERU EKKI
GLEÈIPILLURm
&RUMLYFJAFRAMLEIÈENDUR ERU ËS¹TTIR VIÈ
UMFJÎLLUN STJËRNM¹LAMANNA UM LYFJAVERÈ
OG SEGJA Ö¹ SLEPPA ÖVÅ SEM M¹LI SKIPTIR
*AKOB &ALUR 'ARÈARSSON ER FRAMKV¾MDA
STJËRI &RUMTAKA

+ORNR¾KT ¹ ¥SLANDI

Kornuppskeran
eykst ár frá ári
,!.$"².!¨52 Um fjögur þúsund

hektarar lands eru notaðir undir
kornrækt á Íslandi sem munu
skila um það bil 14 til 16 þúsund
tonna uppskeru af korni í ár.
Kornrækt hefur aukist mjög að
umfangi síðustu ár en til samanburðar var árið 1995 ræktað korn
á um 500 hekturum.
Mest er ræktað af byggi og er
það notað að miklum hluta sem
fóður fyrir kýr og svín en í mjög
litlum mæli til manneldis.
Fjallað er um kornrækt og
kornskurðarvélar í sérblaði um
vinnuvélar sem fylgir Fréttablaðinu í dag.

2ÁTTAÈ YFIR 0HIL 3PECTOR

Ósamkomulag í
kviðdóminum
"!.$!2¥+). !0 Kviðdómur sem

kveða átti upp úr um sekt eða
sýknu í dómsmáli bandaríska
upptökustjórans Phil Spector
tilkynnti dómara í gær að ekki
hafi tekist að ná samkomulagi
um niðurstöðuna innan kviðdómsins.
Kviðdómurinn hefur reynt að
komast að niðurstöðu frá 10.
september án árangurs. Verjandi
Spectors krafðist í gær frávísunar á málinu vegna þessa, en
dómari hafnaði því.
Spector er sakaður um að hafa
orðið leikkonunni Lönu Clarkson
að bana árið 2003. Hann segir að
Clarkson hafi framið sjálfsvíg. BJ

*!0!.
!FM¾LI ELSTA MANNS HEIMS
*APANINN 4OMOJI 4ANABE SEM TALINN
ER ELSTI NÒLIFANDI MAÈUR HEIMS HÁLT
UPP ¹  ¹RA AFM¾LI SITT Å G¾R (ANN
SEGIR LEYNDARM¹LIÈ AÈ BAKI LANGLÅFI
SÅNU VERA AÈ HANN HAFI ALDREI BRAGÈAÈ
¹FENGI
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3AMGÎNGUNEFND !LÖINGIS FËR TIL 'RÅMSEYJAR Å G¾R OG KYNNTI SÁR AÈST¾ÈUR Å EYNNI

.ÕST¹RLEG ÖJËNUSTA HJ¹ ¥% 

Sjálfstæðismenn ósammála

Sjúkdómslíkur
reiknaðar út

34*«2.-, Stuðningur er við það
innan samgöngunefndar Alþingis
að hætta við smíði fyrirhugaðrar
Grímseyjarferju. Samgöngunefnd
Alþingis fór til Grímseyjar í gær
og ræddi við heimamenn og kynnti
sér aðstæður í eynni. Fulltrúar
Sjálfstæðisflokksins í nefndinni
eru ósammála en Árni Johnsen
vill að hætt verði við smíði skipsins en Ármann Kr. Ólafsson og
Ólöf Nordal vilja halda áfram með
málið og klára það.
Málefni Grímseyjarferju hafa
verið mikið deiluefni síðan Ríkisendurskoðun gagnrýndi harkalega
hvernig staðið var að kaupum á
skipinu og viðgerðum á því. Var

&5,,42²!2 ¥
3!-'®.'5.%&.$
¥ SAMGÎNGUNEFND !LÖINGIS ERU 3TEIN
UNN 6ALDÅS «SKARSDËTTIR FORMAÈUR
RNI *OHNSEN $ «LÎF .ORDAL $
RMANN +R «LAFSSON $ +ARL 6
-ATTHÅASSON 3 'UÈNI GÒSTSSON
" 'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON "
OG RNI ¶ËR 3IGURÈSSON 6 

það mat Ríkisendurskoðunar að
fjármunum ríkisins, um 500 milljónum króna, hafi verið ráðstafað í
trássi við lög þar sem heimild hafi
ekki verið fyrir fjárveitingu í
verkefnið.

Ólöf Nordal, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í nefndinni, leggst
gegn því að smíði ferjunnar verði
hætt. „Kjarni málsins er sá að
þetta er vandi Grímseyinga og við
þurfum að leysa málið fyrir þá.“
Árni Johnsen, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í nefndinni, lýsti því
yfir í samtali við Stöð 2 í gær að
skipið væri „samsafn af vandamálum“ og „ekki boðlegt“.
„Þetta er ekki eina málið á sviði
samgöngumála sem Árni Johnsen
hefur aðra skoðun á en við,“ sagði
Ólöf um yfirlýsingu Árna.
Ekki náðist í Steinunni Valdísi
Óskarsdóttur, formann samgöngunefndar, í gær.
MH

Krafist eigendasögu
listaverka til sölu
Stefnt er að lögfestingu þess að seljendur listaverka krefjist eigendasögu listaverka sem eru til sölu. Allar breytingar sem tryggja það að fölsuð málverk gangi
ekki kaupum og sölum sem ófölsuð eru til hins betra, segir ríkislögreglustjóri.
Viðskiptaráðuneytið
hefur í undirbúningi breytingar á
lögum um verslunaratvinnu en í
væntanlegu frumvarpi verða sérstaklega lagðar til breytingar á
söluferli listaverka á listmunauppboðum og listaverkasölum.
Lagt er til að seljandi myndverka geri kröfu um eigendasögu
listaverka sem selja má.
Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri segir allar breytingar
sem miði að því að tryggja að
fölsuð verk gangi ekki kaupum og
sölum til hins betra. „Rétt er að
gera allt sem miðar að því að
tryggja rétta upprunasögu listaverka og reyna að stemma stigu
við verslun með fölsuð verk. Að
minnsta kosti þarf að búa tryggilega þannig um hnútana að þau
verk sem eru þekktar falsanir
gangi ekki kaupum og sölum sem
ófölsuð listaverk.“
Nokkur umræða vaknaði eftir
málverkafölsunarmálið svokallaða um hvernig mætti koma í
veg fyrir að svipuð mál kæmu
upp að nýju. Hæstiréttur sýknaði í maí 2004 tvo menn, Pétur
Þór Gunnarsson og Jónas Freydal Þorsteinsson, af því að hafa
falsað og látið falsa fjölda málverka og höfundarmerkingu
þeirra og með því blekkt viðskiptavini á listauppboðum, og í
verslun Gallerís Borgar, til að
kaupa verk á fölskum forsendum. Héraðsdómur hafði áður
dæmt þá í skilorðsbundið fangelsi og til greiðslu bóta. Málið er
eitt það umfangsmesta sem farið
hefur í gegnum íslenskt dómskerfi og nam kostnaðurinn við

34*«2.-,

6¥3).$) Íslensk erfðagreining mun

bjóða almenningi að senda lífsýni
sín til fyrirtækisins og fá í
staðinn greiningu á um hálfri
milljón breytilegra svæða í
erfðamengi sínu. Með hugbúnaði
geti fólk þannig reiknað út líkur á
mismunandi sjúkdómum og
kannað uppruna sinn nánar.
Kári Stefánsson, forstjóri
fyrirtækisins, sagði að líklega
verði opnað fyrir þessa þjónustu
fyrir almenning í október. Þetta
kom fram í viðtali í þættinum
Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í
gær. Ekki sé komið á hreint
hversu mikið þessi þjónusta muni
kosta, en hún verði ekki ódýr. SÖS

(*«,!¨ -ARKMIÈIÈ MEÈ TILLÎGU 6' VAR

AÈ HJËLREIÈAR VERÈI FULLGILDUR SAMGÎNGU
KOSTUR Å 2EYKJAVÅK
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

4ILLAGA 6' Å BORGARSTJËRN

Láta gera hjólreiðaáætlun
2%9+*!6¥+ Borgarstjórn Reykja-

¥ $«-3!, 2ÁTTARHÎLDIN Å M¹LVERKAFÎLSUNARM¹LINU VORU UMFANGSMIKIL OG ÖURFTU
MENN MEÈAL ANNARS AÈ STILLA UPP FJÎLDA LISTAVERKA ¹ TRÎNUM Å DËMSAL (ÁR SÁST
0ÁTUR ¶ËR 'UNNARSSON ANNAR ÖEIRRA SEM ¹K¾RÈIR VORU Å M¹LINU
&2¡44!",!¨)¨'6!
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53 &AGNAR FYRIRHUG

UÈUM BREYTINGUM

rannsókn og málsmeðferð tugum
milljóna króna.
Áslaug Thorlacius, formaður
Sambands íslenskra myndlistarmanna, er ánægð með breytingarnar en leitað var til sambandsins þegar starfshópur á vegum
menntamálaráðherra og viðskiptaráðherra fjallaði sérstaklega um
hvernig væri hægt, með lagabreytingum, að koma í veg fyrir
að fölsuð málverk kæmust í
umferð og þau seld á uppboðum

AÈ FÎLSUÈ M¹LVERK
GANGI EKKI KAUPUM OG
SÎLUM SEM ËFÎLSUÈ

og í galleríum. „Þetta er gott fyrir
íslenska myndlist,“ sagði Áslaug.
Knútur Bruun, lögmaður Sambands íslenskra myndlistarmanna,
fagnar breytingunum og segir
þær tímabærar. „Þetta eru tímabærar breytingar og vonandi
tryggja þær að nýtt málverkafölsunarmál komi ekki upp aftur. Það
var skaðlegt fyrir íslenska menningu en því betur hefur tekist, með
samstilltu átaki, að bæta fyrir
skaðann.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

víkur samþykkti í gær að unnin
verði sérstök hjólreiðaáætlun
fyrir borgina með það að markmiði að gera hjólreiðar að
fullgildum samgöngukosti.
Áætlunin verður tvískipt.
Annars vegar að taka til stefnumótunar aukið aðgengi hjólafólks,
en hins vegar verður um að ræða
framkvæmdaáætlun til nokkurra
ára þar sem gera á grein fyrir
einstökum verkefnum og
fjármögnun þeirra.
Árni Þór Sigurðsson, borgarfulltrúi Vinstri grænna, bar
tillöguna upp, og var hún
samþykkt með öllum greiddum
atkvæðum. Þetta var síðasti
borgarstjórnarfundur Árna, sem
kjörinn var á þing í vor.
BJ

,®'2%',5&2¡44)2
%KIÈ ¹ BARN
"IFREIÈ VAR EKIÈ ¹ BARN ¹ MËTUM
,ÎNGUHLÅÈAR OG -¹VAHLÅÈAR Å 2EYKJAVÅK
Å G¾R "ARNIÈ VAR FLUTT ¹ SLYSADEILD EN
MEIÈSL ÖESS REYNDUST AÈEINS MINNI
H¹TTAR

 RÒNTINN ¹ STOLNUM BÅL
"IFREIÈ ÅBÒA Å 2EYKJANESB¾ VAR STOLIÈ
ÒR INNKEYRSLU HANS Å G¾R OG LAGT Å
ÅBÒÈARHVERFI ANNARS STAÈAR Å B¾NUM
,ÎGREGLA TELUR AÈ EINHVER HAFI FARIÈ
INN TIL MANNSINS TEKIÈ BÅLLYKLANA OG
FARIÈ ¹ RÒNTINN "ÅLLINN ER EITTHVAÈ
SKEMMDUR -¹LIÈ ER Å RANNSËKN HJ¹
LÎGREGLUNNI ¹ 3UÈURNESJUM

FRAM RÅKIR ËTTI VIÈ GJALDÖROT BRESKA BANKANS .ORTHERN 2OCK

Breska ríkið kemur til bjargar
"2%4,!.$ !0 Hlutabréf í breska bankanum Northern Rock hækkuðu á ný í gær eftir að breska
stjórnin hafði lofað að ábyrgjast innistæður viðskiptavina hans. Engu að síður stóðu margir viðskiptavinir í röðum fyrir utan útibú bankans til að
taka út sparifé sitt af ótta við hugsanlegt gjaldþrot
bankans.
Ríkisstjórn Gordons Brown hefur haft sig mjög í
frammi til að koma á ró í kringum bankann og
breski seðlabankinn greip til þess ráðs að kaupa
verðbréf fyrir 4,4 milljarða punda til að styrkja
markaðinn.
„Ástandið er undarlegt og óvenjulegt. Það er erfitt að setja lög um traust,“ segir Callum McCarthy,
formaður breska fjármálaeftirlitsins. Hann sagði
það órökrétt af viðskiptavinum bankans að halda
áfram að taka út fé sitt.
„Ég veit ekki enn þá hvað við gerum við peningana, en ég treysti ekki því sem stjórnin segir,“ sagði
Doria Watson, sem stóð í biðröð ásamt eiginmanni
sínum og um það bil fimmtíu öðrum viðskiptavinum
Northern Rock fyrir utan útibúið í Kingston-uponThames fyrir opnun í gærmorgun. „Við vorum

")¨2®¨ 6)¨ ./24(%2. 2/#+ -ARGIR VIÈSKIPTAVINA BANKANS

TREYSTA EKKI LOFORÈUM BRESKU RÅKISSTJËRNARINNAR
&2¡44!",!¨)¨!&0

hérna í gær en þá var okkur sagt að við ættum enga
möguleika á að komast inn, þannig að við komum
aftur í dag og munum bíða eins lengi og þarf.“
GB
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3LYS Å HÎFUÈBORGINNI Å G¾R

Príl á þaki og
girðingagangur
,®'2%',5-, Piltur á grunnskóla-

aldri handleggsbrotnaði í
austurborg Reykjavíkur í gær
þegar hann féll af þaki fyrirtækis. Talið er að hann hafi verið að
príla á þakinu, að því er kemur
fram á fréttavef lögreglunnar.
Annar drengur slasaðist þegar
hann datt af girðingu sem hann
gekk ofan á í Kópavogi. Hann var
fluttur á slysadeild.
Maður á miðjum aldri slasaðist
síðan þegar stálplata lenti á fæti
hans meðan hann var við vinnu.
Honum var komið undir læknishendur.
SÖS

,ÎGREGLUSTJËRINN ¹ 6ESTFJÎRÈUM

Óskar eftir
samstarfsnefnd
,®'2%',5-, Lögreglustjórinn á

Vestfjörðum hefur óskað eftir því
við Fjórðungssamband Vestfirðinga að komið verði á samstarfsnefnd milli lögreglunnur á
Vestfjörðum og sveitarfélaga í
fjórðungnum. „Þetta kom fram af
minni hálfu strax í vor en ég
sendi ekki inn formlegt erindi
vegna þessarar beiðni fyrr en nú
á haustmánuðum. Það er líka
verið að vinna að þessum málum
af hálfu ríkislögreglustjóra í
samvinnu við Samband íslenskra
sveitarfélaga,“ segir Kristín
Völundardóttir, lögreglustjóri á
Vestfjörðum.
Samkvæmt lögreglulögum skal
vera samstarfsnefnd um málefni
lögreglunnar í hverju umdæmi en
henni er ætlað að vera vettvangur
fyrir samskipti og samvinnu
lögreglu og sveitarfélaga.
MH

,%)¨2¡44).'
2ANGLEGA VAR FARIÈ MEÈ ÎRNEFNI Å GREIN
UM ¶JËÈGARÈINN Å 3KAFTAFELLI SEM BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU ¹ LAUGARDAG 3TAÈURINN
SEM UM VAR R¾TT HEITIR 3JËNARNÅPA
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-IÈB¾JARSKIPULAG LFTANESS

!LDREI FLEIRI TEKNIR UNDIR ¹HRIFUM

Tillögu hafnað
í bæjarstjórn

,®'2%',5-, Aldrei hafa fleiri
ökumenn verið teknir undir áhrifum ávana- og fíkniefna við akstur
en í ágúst síðastliðnum. Þá voru
samtals 98 teknir vegna brota af
þessu tagi, sem þýðir að 3,2 slík
brot voru skráð að meðaltali á degi
hverjum í ágúst.
Þetta kemur meðal annars fram
í afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra fyrir ágúst 2007.
Fjöldi þeirra ökumanna sem
hafa verið teknir við akstur undir
áhrifum fíkniefna það sem af er
árinu nálgast nú fjórða hundraðið.
Fíkniefnabrotum fækkaði um
38 prósent milli ára í ágúst 2006 og

2007. Þau voru 169 talsins í síðasta
mánuði. Hraðakstursbrotum hefur
á hinn bóginn fjölgað verulega
milli ára. Í ágúst síðastliðnum
voru þau 4.711 en það eru 35 prósentum fleiri brot en í fyrra. Þar
eiga hraðamyndavélar í höfuðborginni, Hvalfjarðargöngum og
Hvalfjarðarsveit drjúgan hlut að
máli. Má rekja um 50 prósent
skráðra hraðakstursbrota í ágústmánuði til hraðamyndavéla í landinu.

,&4!.%3 Tillaga minnihluta
sjálfstæðismanna í bæjarstjórn
Álftaness um miðbæjarskipulag
var felld á bæjarstjórnarfundi í
gær. Lagt var til að unnið yrði úr
þeirri tillögu sem hlutskörpust
var í arkitektasamkeppni um nýtt
deiliskipulag og að bæjarbúar fái
að kjósa um framtíð miðbæjarins.
Guðmundur G. Gunnarsson,
oddviti Sjálfstæðisflokks, segir
það vonbrigði að meirihlutinn
skuli ekki hafa ljáð máls á því að
skoða hvort þetta geti orðið til
þess að friður skapist um
miðbæinn. Boðað verður til
fundar með bæjarbúum á
næstunni.
BJ
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REYNAST VEL VIÈ AÈ GËMA ÎKUNÅÈINGA

Evruskráningu í
Kauphöll frestað

3*)2)./63+) /' ,5'/6/) 3JIRINOVSKI

Frestað hefur verið skráningu hlutabréfa Straums í evrum í Kauphöllinni vegna
síðbúinna athugasemda Seðlabankans. Verði ekki hægt að veita þjónustuna
grefur það undan markaðinum hér, segir forstjóri Kauphallarinnar.

BAUÈ ,UGOVOI ANNAÈ S¾TI ¹ LISTA SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨!&0

,UGOVOI Å FRAMBOÈ

Kominn á lista
hjá Sjirínovskí

6)¨3+)04) Frestað hefur verið um

óákveðinn tíma skráningu hlutabréfa Straums-Burðaráss fjárfestingabanka í evrur í Kauphöll
Íslands sem átti að eiga sér stað á
morgun, 20. september. Frestunin
er til komin vegna athugasemda
sem Seðlabanki Íslands sendi
Verðbréfaskráningu Íslands síðasta föstudag og varða tilhögun á
uppgjöri verðbréfa í evrum.
„Ákveðið var að taka athugasemdir og ábendingar Seðlabankans til gaumgæfilegrar skoðunar,“ segir Þórður Friðjónsson,
forstjóri Kauphallarinnar, og
bætir við að „á öllum bæjum“ sé
fullur vilji til að leysa málið.
„Þetta eru lagaleg formsatriði
sem fara þarf yfir.“
Í fréttatilkynningu Verðbréfaskráningar,
Kauphallar
og
Straums, kemur fram að það sé
sameiginleg ákvörðun þeirra að
fresta skráningunni. Undanfarna
mánuði hefur staðið undirbúningur að því að hefja viðskiptin og
ferlið auglýst í Lögbirtingablaði
og dagblöðum. Til stóð að Landsbankinn annaðist tímabundið
greiðsluuppgjör viðskiptanna og
Seðlabanki Finnlands væri tilbúinn að taka að sér það hlutverk.
Þórður segir rétt að unnið hafi
verið að undirbúningi evruskráningarinnar í nokkra mánuði í samráði við alla aðila, þar á meðal
Fjármálaeftirlit og Seðlabankann.
„Og auðvitað hefði verið æskilegt
ef þetta hefði komið upp fyrr í
ferlinu, en taka verður á hverju
máli þegar það kemur upp,“ segir
hann og bætir við að lengd frestunarinnar fari dálítið eftir því

2²33,!.$ !0 Rússneski kaupsýslumaðurinn Andrei Lugovi,
sem breska lögreglan hefur
grunaðan um morðið á Alexander
Litvinenko í vetur, verður í öðru
sæti á lista Frjálslynda lýðræðisflokksins í þingkosningum í
Rússlandi í byrjun desember.
Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn
er flokkur þjóðernissinnans
Vladimirs Sjivinovskis, sem
hefur vakið heimsathygli fyrir
öfgakenndar og herskáar
yfirlýsingar sínar.
Annað sæti listans gefur
Lugovoi eiga mjög góðar líkur á
að ná kjöri, og þar með myndi
hann njóta þinghelgi gegn
saksókn.
GB
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upp og skrá hlutabréf sín í evrum
skoði aðrar leiðir ef ekki er hægt
að finna lausn á þessu.“
„Frestunin breytir í engu
ákvörðun okkar um að færa hlutafé okkar í evrur, enda þjónar það
langtímahagsmunum hagsmunaaðila bankans,“ segir Jóhanna
Vigdís Guðmundsdóttir, forstöðumaður samskiptasviðs Straums.
Að óbreyttu verður Straumur því
fyrsta kauphallarfélagið hér til að
skrá hlutabréf í annarri mynt en
krónum. Fleiri félög hafa lýst
áhuga á að fara sömu leið án þess
að um það hafi verið tekin formleg ákvörðun enn. Nú síðast upplýsti Kaupþing um ráðagerðir í
þessa átt, en í hópnum eru einnig
félög á borð við Marel, Össur og
Exista.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Frestunin breytir í engu
ákvörðun okkar um
að færa hlutafé okkar
í evrur, enda þjónar það langtímahagsmunum hagsmunaaðila
bankans.
*«(!..! 6)'$¥3 '5¨-5.$3$«44)2
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hvað skoðunin leiði í ljós. Hann
segir þó stefnt á að málinu verði
lokið á skömmum tíma enda þýðingarmikið að fá á því lausn.
„Grafið getur verulega undan
markaðnum ef ekki er hægt að
veita þessa þjónustu hér heima.
Þá er einfaldlega hætt við því að
innlend félög sem telja hagsmunum sínum til framdráttar að gera

%KKI TALINN ALVARLEGA SLASAÈUR

Féll af bifhjóli á
Fáskrúðsfirði
,®'2%',5-, Maður um þrítugt

slasaðist alvarlega þegar hann
féll af bifhjóli á Fáskrúðsfirði í
gær. Hann ók hjólinu austur
Skólaveg þegar hann datt, rétt
fyrir klukkan fimm.
Maðurinn var fluttur með
sjúkrabifreið til Egilsstaða og
þaðan með sjúkraflugi til
Reykjavíkur þar sem hann var
lagður inn á slysadeild Landspítalans. Ekki er vitað um líðan hans
að svo stöddu.
SÖS

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 38996 09.2007
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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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3N¹ÈI SMÅÈAR KOFA MEÈ SVÎLUM PALLI OG TVEIMUR HERBERGJUM UPP ¹ EIGIN SPÕTUR 3LYS ¹ 3UÈURLANDSVEGI

Hjólbarði lenti
framan á bíl

4ÅU ¹RA SMÅÈAMEISTARI ¹ 6OPNAFIRÈI
Finnst þér starfsemin sem fer
fram í Kolaportinu mikilvæg?
*¹
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Hefur þú áhyggjur af stríði í
Íran?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

6/0.!&*®2¨52 Enok Örn Pálsson, tíu ára drengur á Vopnafirði, þykir standa flestum
jafnöldrum sínum, og líklega
þónokkuð mörgum fullorðnum,
framar þegar kemur að smíðum. Hann hefur nú verið valinn
sigurvegari í Kofa- og kassabílaleik BYKO.
„Honum þykir ekki mjög
gaman í skóla en þetta er eitthvað sem örvar hann mjög,“
segir Astrid Linnéa Örn Aðalsteinsson, móðir Enoks. „Spýturnar sagar hann til sjálfur en
þær fékk hann gefins. Þegar
naglapakkinn var búinn fór
hann bara sjálfur inn í búð og

%++%24 .%-!
3-¥¨!2

(INUM UNGA
%NOK %RNI ÖYKIR
F¹TT SKEMMTILEGRA
EN SMÅÈAR OG
STEFNIR ¹ AÈ HAFA
Ö¾R AÈ ATVINNU Å
FRAMTÅÈINNI
-9.$!342)$

keypti sér nýjan fyrir flöskupening sem hann hafði safnað,“ segir Astrid stolt. Hún
segir árangurinn í raun líkari
íbúðarhúsi en kofa þar sem
hann hefur tvö herbergi, svalir, pall og ljós. Enok sjálfur
segir kofanum ætlað að hýsa
leynifundi bekkjarins en hann
neitar alfarið að gefa upp hvað
fer fram á þeim. Hann svarar
þó ákveðið þegar hann er
spurður um hvað hann ætli að
verða þegar hann verður stór.
„Smiður,“ segir hann og ekkert
annað virðist koma til
greina.
KDK

,®'2%',5-, Hjólbarði losnaði

undan vörubíl og hafnaði á
fólksbíl á Suðurlandsvegi við
Biskupstungnabraut í gær. Báðar
bifreiðarnar voru á ferð um
sjöleytið í gærkvöldi þegar
hjólbarðinn varð viðskila við
vörubílinn og lenti beint framan á
fólksbílnum. Ekki er ljóst hvers
vegna dekkið losnaði.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi
skemmdist fólksbíllinn mjög
mikið við áreksturinn, enda
dekkið stórt og þungt.
Farið var með ökumann bílsins
til skoðunar á heilsugæslustöð, en
meiðsl hans reyndust vera minni
háttar.
SÖS

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.
HAGSTÆTT VERÐ

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

&2 36!243%.') ¥ ),,!(2!5.) &ORSTJËRI (ITAVEITU 3UÈURNESJA SEGIR NÕLEG RAFORKULÎG HAFA STËRAUKIÈ KOSTNAÈ ALMENNINGS VIÈ

DREIFINGU OG FLUTNING RAFORKU

Aðskilnaður í orkurekstri er óþarfur
Forstjóri Hitaveitu Suðurnesja telur óþarft að skilja að samkeppnisrekstur og einkaleyfisstarfsemi orkufyrirtækja með nýjum lögum, líkt og iðnaðarráðherra vill. Slíkur
aðskilnaður sé þegar til staðar. „Verið að setja axlabönd til viðbótar við beltið.“
34*«2.-, Júlíus Jón Jónsson, for-

stjóri Hitaveitu Suðurnesja, sér
ekki þörf á að skilja að starfsemi
sem nýtur einkaleyfa og samkeppnisrekstur í starfsemi orkufyrirtækja. Hann telur að þegar
hafi nóg verið að gert.
Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra lýsti í
Fréttablaðinu
á
mánudag
hugmyndum
um
breytingar á orkumarkaði. Honum
finnst æskilegt að
*²,¥53 *«.
grípa til slíks
*«.33/.
aðskilnaðar, ekki
síst í ljósi aukins áhuga fjárfesta á
orkufyrirtækjum. Þjónusta við
almenning yrði þá skilin frá framleiðslu og sölu orku til stórnotenda.
Júlíus segir að í slíkum áformum hljóti að felast að engir varnaglar hafi verið slegnir. Sú sé þó
raunin. „Ég tel að menn séu búnir
að ganga mjög langt í að tryggja
þetta.“ Hann bendir á að Orku-

stofnun annast eftirlit fyrir hönd
ríkisins með raforkudreifingu og
Hitaveitu Suðurnesja sé tilkynnt
að fyrirtækinu sé heimilt að hafa
nákvæmlega 1.043.539 þúsund
krónur í tekjur af þeirri starfsemi
á árinu, án tillits til eignarhalds.
„Þess vegna skil ég ekki að það
þurfi að aðskilja þetta í þokkabót.
Það er þá verið að setja axlabönd
til viðbótar við beltið,“ segir hann
og finnst umræðan benda til
ákveðinnar vanþekkingar á lagaumhverfi fyrirtækjanna og/eða
vantrausts á eftirlitinu.
Júlíus gerir einnig athugasemdir við þau áform ráðherra að
tryggja að almannaþjónustustarfsemi orkufyrirtækjanna verði í
félagslegri eigu en ekki í höndum
fjárfesta, hvort heldur er innlendra eða erlendra. „Ríkið seldi
fimmtán prósenta hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja fyrir fjórum
mánuðum og þá máttu allir aðrir
en orkufyrirtæki í opinberri eigu
kaupa. Og það var sérstaklega tilgreint að útboðið næði til Evrópska efnahagssvæðisins. Nú,

fjórum mánuðum seinna, á að
gjörbylta öllu, skipta fyrirtækinu
upp og meina útlendingum að eiga
óbeinan hlut í fyrirtæki sem á
orkuauðlindir. Þarna hljóta menn
að vera komnir á hálan ís.“
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Júlíus telur að hugmyndir
stjórnmálamanna og samkeppnisyfirvalda um aðskilnað í starfsemi
orkufyrirtækja séu sprottnar í
framhaldi af nýlegum raforkulögum. Þau hafi verið sett í þágu
almennings en hafi þvert á móti
stóraukið allan kostnað við dreifingu og flutning raforku og þegar
upp er staðið verði sá kostnaður
ekki greiddur af öðrum en þeim
sama almenningi.
BJORN FRETTABLADIDIS

&ORSTJËRI /RKUVEITUNNAR TEKUR ¹G¾TLEGA Å ¹FORM R¹ÈHERRA UM BREYTINGAR ¹ ORKUMARKAÈI

Auðvelt að ganga skrefi lengra
Hjörleifur Kvaran,
forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, segist ekkert hafa að athuga
við áform Össurar Skarphéðinssonar
iðnaðarráðherra
um
aðskilnað samkeppnisreksturs
og einkaleyfisstarfsemi orkufyrirtækja.
„Við höfum þegar aðgreint
þetta reikningslega og fjárhagslega og höfum ákveðna múra á
milli framleiðslu og sölu annars
vegar og dreifingu hins vegar.
Það yrði því tiltölulega auðvelt
fyrir okkur að ganga skrefi
34*«2.-,
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lengra eins og ráðherra ræðir um
og gera þetta með enn skýrari
hætti.“
Össur hefur jafnframt í hyggju
að tryggja félagslega meirihlutaeign yfir þeim þáttum markaðarins sem annast almannaþjónustu á sviði orkumála. Hjörleifur
bendir á að nú þegar sé slík
ákvæði að finna í lögum um
vatnsveitur og sér ekki meinbugi á að sama leið verði farin
með heitt vatn og rafmagn.
„Sumir vilja jafnvel ganga
lengra og hafa slíkan rekstur

alfarið í opinberri eigu en leyfa
dreifðari eignaraðild að því sem
er í samkeppni. Mér finnst það
líka koma til greina.“ Jafnframt
finnst Hjörleifi eðlilegt, eins og
Össuri, að óráðstafaðar orkuauðlindir í ríkiseigu verði það áfram
og notendur greiði fyrir afnot.
„Það er þó mikilvægt að endurgjaldið yrði hóflegt því það er
alltaf einhver sem borgar og það
verða fyrst og síðast kaupendur
að orkunni.“ Með öðrum orðum
yrði slíku gjaldi veitt út í verðlagið.
BÖS
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DEBET MEÐ KREDIT

Einstök kjör
DMK þjónusta SPRON miðar að því að mæta þörfum ungs fólks á leið
út í lífið og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari og þægilegri.*
• DMK DEBETKORT – ekkert árgjald
• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – LÍN-kjör 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

Frítt Einkaklúbbskort
Viðskiptavinum í DMK stendur til boða frítt Einkaklúbbskort.

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

Gjafabréf fyrir

tvo í Borgarleik
húsið
10.000 kr. gja
fabréf á veitin
Argentínu eftir
þriggja mánað gahúsið
a virk viðskipti
• Frítt e 2 vi
ldarkort fyrsta
árið
•
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¶JËÈFR¾ÈIDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS SÒ DEILD SEM HEFUR VAXIÈ HVAÈ MEST UNDANFARIÈ

3ÅBROTAMAÈUR Å VARÈHALD

(¹SKËLAN¹M Å $RAUGASETRINU

Afbrotahrina
eftir afplánun

„Það er ofboðslegur
áhugi á þessum fræðum. Það sést
vel á því að þjóðfræðideildin í
Háskóla Íslands er sú deild sem
hefur vaxið hvað mest að undanförnu,“ segir Linda Ásdísardóttir,
starfsmaður hjá Þjóðfræðimiðstöðinni á Stokkseyri.
Miðstöðin er í samstarfi við
Draugasetrið og Álfa-, trölla- og
norðurljósasafnið sem staðsett
eru í sölum gamla frystihússins í
þorpinu. Ætlunin er að hægt verði
að bjóða upp á kennslu í þjóðfræði
á háskólastigi í húsnæðinu á næsta
ári og er verið að leggja drög að
viðræðum við Háskólafélag Suðurlands auk þess sem stefnt er á

-%..45.

 Hversu margir bíða eftir
félagslegu húsnæði í Reykjavík?
 Hverju dældi forseti Íslands
á bílinn á dögunum?
 Hver er rektor Listaháskólans?
36®2  3¥¨5 

$2!5'!&2¨) &LESTIR HAFA GAMAN AF
DRAUGASÎGUM OG MARGIR HAFA GAMAN
AF ÖJËÈFR¾ÈI OG Å GAMLA FRYSTIHÒSINU ¹
3TOKKSEYRI ¹ AÈ TVINNA AFÖREYINGU OG
MENNTUN UM ÖESSI M¹L SAMAN

að funda með forsvarsmönnum
Háskóla Íslands innan skamms.

„Við viljum að þarna verði hægt
að hafa svokallaða vinnusmiðju
fyrir háskólanema, halda fyrirlestraraðir, námskeið og annað
skólastarf. Þetta verður ekki sjálfstæður skóli heldur stofnun í miklum tengslum við aðrar menntastofnanir, svo sem hér á
Suðurlandi,“ segir hún.
Linda bendir einnig á að í gömlu
verstöðinni séu góðir salir sem
gjarnan megi nýta betur, til að
mynda fyrir tónlistarviðburði.
Einnig hafa verið uppi hugmyndir
um að reyna tengja Norðurljósasafnið náttúrufræðimenntun en
þær hugmyndir eru skammt á veg
komnar.
KDK

$«-3-, Hæstiréttur Íslands

staðfesti í gær gæsluvarðhaldsúrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur
yfir síbrotamanni. Maðurinn þarf
að sitja í gæsluvarðhaldi til 6.
nóvember, falli ekki dómur vegna
mála hans fyrr.
Maðurinn lauk afplánun á tólf
mánaða fangelsisdómi 3. ágúst
síðastliðinn. Á tímabilinu 5. ágúst
til 11. september hafði lögreglan
ellefu sinnum afskipti af honum
vegna þjófnaða, fíkniefnabrota og
innbrota.
Áður hafði maðurinn strokið úr
fangelsi í þrettán daga í júní og er
talinn hafa nýtt þann tíma til
innbrota.
BJ

!NDST¾ÈINGAR -USHARRAFS

.OKKRAR TAFIR OG MINNIH¹TTAR TJËN URÈU ÖEGAR HÒSIÈ AÈ (VERFISGÎTU  VAR FLUTT AÈ "ERGSTAÈASTR¾TI  Å G¾R

Segja framboð
ekki löglegt

Mátti búast við vandkvæðum

0!+)34!. !0 Stjórnarandstaðan í
Pakistan segir að Pervez Musharraf forseti geti ekki boðið sig
fram til forsetakjörs nema hann
hafi fyrst sagt af sér sem
yfirmaður hersins. Slíkt væri
stjórnarskrárbrot.
Talsmaður Musharrafs sagði í
gær að forsetinn myndi segja af
sér sem yfirmaður hersins eftir
að hann nær kjöri sem forseti.
Benazir Bhutto, fyrrverandi
forsætisráðherra, sem snýr úr
útlegð innan skamms til að taka
þátt í kosningabaráttu fyrir
þingkosningar, neitar að sætta sig
við að Musharraf verði áfram
forseti nema hann hafi fyrst sagt
af sér sem yfirmaður hersins.
Musharraf reynir nú að fá þing
landsins til að kjósa sig forseta
áður en þingkosningar verða
haldnar.
GB

3+)05,!'3-, Erfiðlega gekk að

flytja húsið sem áður stóð við
Hverfisgötu 44 en hefur nú fengið
nýtt heimili að Bergstaðastræti
16. Flutningarnir stóðu yfir í um
hálfan sólarhring.
Götur miðbæjarins reyndust of
þröngar og urðu fyrst tafir neðarlega á Klapparstíg við skemmtistaðinn Sirkus og þegar komið var
yfir Laugaveg festist húsið aftur
ofar á Klapparstígnum og olli þar
skemmdum.
„Það urðu skemmdir á tveimur
húsum. Við höfum þegar haft samband við eigendurna og munum
láta lagfæra húsin,“ segir Kristján Magnússon, einn eigenda hússins.
Kristján segir einn glugga hafa
skemmst við Laugaveg 22 og
klæðning húss við Laugaveg 20.
„Það mátti búast við að eitthvað

(²3)¨ &,544 5M H¹LFAN SËLARHRING TËK AÈ FLYTJA HÒSIÈ SEM ¹ÈUR STËÈ VIÈ (VERFISGÎTU  AÈ "ERGSTAÈASTR¾TI  ÖAR SEM FYRIRHUG

AÈ VAR AÈ SETJA ÖAÈ ¹ GRUNN Å G¾RKVÎLDI &LUTNINGURINN VAKTI ËSKIPTA ATHYGLI ÅBÒA OG VEGFARENDA Å MIÈB¾NUM

færi úrskeiðis. En tjónið reyndist
mjög lítið og á heildina litið fór
þetta fór vel þótt þetta hafi tekið
þennan tíma. Það er varla sprunga
inni í húsinu og ekkert hefur

hreyfst,“ segir Kristján, en í húsinu eru þrjár íbúðir sem teknar
verða í gagnið í byrjun næsta árs.
Ekki hefur verið ákveðið hvort
þær verða leigðar út eða seldar.

&2¡44!",!¨)¨ (®2¨52

Á morgun verður húsgrunnur
Hverfisgötu lagfærður og Kaffistofu Samhjálpar gert kleift að
flytja tímabundið aftur í sitt gamla
húsnæði.
EB
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Velgengni í mismunandi myndum.
Þitt er valið.
mmm$Xcm$_i
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Ertu að leita þér að sportlegum lúxusbíl fyrir þig og vinnuna? Viltu færast nær sólinni, veginum og frelsinu - með blæjuna niðri og vindinn einan að förunaut.
Vantar þig meira rými svo að áhugamálin komist fyrir í bílnum. Eða langar þig til að upplifa ósvikna akstursánægju eins og hún gerist best. BMW 3 línan stendur
undir væntingum í ótal myndum og rúmlega það. Komdu í reynsluakstur og upplifðu alla kosti BMW 3 línunnar af eigin raun.
BMW 318 Advantage kr. 3.810.000
BMW 320 Exclusive kr. 4.290.000
BMW 325xi xDrive Prestige Edition kr. 5.900.000
Advantage, Exclusive og Prestige edition eru aukahlutapakkar sem gerir glæsilega
BMW 3 línu enn glæsilegri. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum í síma 575 1210.
B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is
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TIL HAMINGJU

STELPUR!
VIÐ ERUM STOLT AF OKKAR LIÐI!

F í t o n / S Í A

ÍSLANDSMEISTARAR 2007:
MEISTARAFLOKKUR VALS
Í KNATTSPYRNU KVENNA

Frjálsi fjárfestingarbankinn er aðalstyrktaraðili Vals og er að vonum
stoltur yfir glæstu gengi Valsstúlkna sem hampa nú Íslandsmeistaratitlinum annað árið í röð. Við þökkum þessum frábæru íþróttakonum
fyrir skemmtilegt samstarf og glæsilega baráttu í sumar . Við hlökkum
til að fylgjast með þeim í framtíðinni.
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4ALSMAÈUR -C#ANN FJÎLSKYLDUNNAR SVARAR FYRIR ¹SAKANIR UNDANFARNA DAGA

2ANNSËKN ¹ ÅSLENSKRI N¹TTÒRU

Fáránlegt og fjarstæðukennt

Dr. Jack Ives
veitt fálkaorða

sókn sína,“ sagði talsmaðurinn,
Clarence Mitchell.
Kate og Gerry hafa stöðu grunaðra í rannsókn portúgölsku lögreglunnar á málinu, eins og hefur
áður komið fram. Þau hafa alla tíð
neitað því að tengjast hvarfi
þriggja ára dóttur sinnar úr hótelherbergi á Algarve-svæðinu í
byrjun maí.
Fram hefur komið í portúgölskum fjölmiðlum að rannsóknarlögreglumenn þarlendis vilji yfirheyra hjónin á ný. Mitchell sagði
enga beiðni um slíkt hafa borist
frá yfirvöldum í Portúgal, en hjónin héldu aftur heim til Englands 9.
september.
SÖS

"2%4,!.$ !0 „Ásakanir þess efnis

(/00 /' 3+/00 &JÎLLISTAMAÈUR Å
#IRQUE DE 3OLEIL HËPNUM SKOPPAR UM
¹ BOLTA ¹ SÕNINGU Å -ADISON 3QUARE
'ARDEN Å .EW 9ORK ¹ DÎGUNUM
3ÕNINGIN FJALLAR UM LEIT UNGS DRENGS AÈ
SNJË OG ¾VINTÕRUM OG HEFST FORMLEGA Å
NËVEMBER
./2$)#0(/4/3!&0

2¹ÈHERRAFUNDUR Å "RUSSEL

Austur-Evrópa
inn í Schengen
3!-'®.'52 Vorið 2008 munu

aðildarríki Evrópusambandsins í
Austur-Evrópu taka fullan þátt í
Schengensamstarfinu
og hefur
undanfarið
verið unnið að
því að veita
löndunum
aðgang að
nauðsynlegum
gagnabönkum.
Þetta var
"*®2. "*!2.!3/.
meðal þess
sem rætt var á ráðherrafundi um
Schengen-málefni sem fram fór í
Brussel í gær. Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra sat fundinn
fyrir Íslands hönd, að því er fram
kemur í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu.
Schengen-samstarfið gengur út
á aukið eftirlit á ytri landamærum ríkjanna en minna eftirlit með
ferðum fólks á milli landa innan
Schengen-svæðisins.
BJ

,®'2%',5&2¡44
%KIÈ ¹ DRENG ¹ BIFHJËLI
%KIÈ VAR ¹ DRENG ¹ LÁTTU BIFHJËLI VIÈ
3UÈURFELL Å "REIÈHOLTI Å G¾R (ANN
VAR ¹N RÁTTINDA ¹ NÒMERSLAUSU OG
ËTRYGGÈU HJËLI !È SÎGN LÎGREGLU VORU
B¾ÈI BIFREIÈ OG HJËL LÅTIÈ SKEMMD OG
ÎKUMENN ËMEIDDIR

að Kate og Gerry McCann hafi
skaðað dóttur sína Madeleine á
nokkurn hátt eru jafn fáránlegar
og þær eru fjarstæðukenndar,“
sagði talsmaður McCann-hjónanna á blaðamannafundi í Bretlandi í gær. „Þær væru hlægilegar ef málið væri ekki svo
alvarlegt.“
Fundurinn var tilraun fjölskyldunnar til að binda endi á getgátur
og sögusagnir um málið og sögðu
þau að athygli fólks ætti frekar að
beinast að því að finna týndu stúlkuna. „Það eru fullkomlega eðlilegar ástæður fyrir hverju því sem
lögreglan hefur fundið við rann-

-##!.. (*«.). -ADELEINE -C#ANN
HVARF AF HËTELHERBERGI FJÎLSKYLDUNNAR Å
0ORTÒGAL  MAÅ SÅÈASTLIÈINN ¶AU HAFA
ALLA TÅÈ NEITAÈ ÖVÅ AÈ TENGJAST HVARFI
HENNAR ¹ NOKKURN H¹TT

6)¨52+%..).' Ólafur Ragnar

Grímsson, forseti Íslands, sæmdi
dr. Jack Ives riddarakrossi hinnar
íslensku fálkaorðu í gær. Orðuna
fékk Ives fyrir rannsóknir á
náttúru landsins og samvinnu við
íslenska fræðimenn.
Dr. Jack Ives hefur stundað
rannsóknir á Íslandi í hálfa öld,
meðal annars í Skaftafellsþjóðgarði, Öræfum og á íslenskum
jöklum. Bók eftir hann, Skaftafell
in Iceland, þar sem fjallað er um
þúsund ára sögu Skaftafells,
kemur út á þessu ári. Bókin er
helguð fjörutíu ára afmæli
þjóðgarðsins, segir í fréttatilkynningu.
SÖS

Meðalbiðtími eftir félagslegri íbúð er 21 mánuður
Reykjavík býður hverjum þúsund íbúum upp á 16 félagslegar íbúðir, en fjórða stærsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu, Garðabær, einungis 1,45 íbúðir á hverja þúsund íbúa. Á Álftanesi er engin félagsleg íbúð.
Meðalbiðtími eftir
félagslegri íbúð í Reykjavík er 21
mánuður, miðað við fyrri hluta
ársins.
Þar, eins og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu, eru umsækjendur metnir eftir því hversu sár
neyð þeirra er. Þannig gengur til
að mynda tekjulítið fólk með mörg
börn oftast fyrir.
Reykjavíkurborg býður upp á
fleiri félagslegar íbúðir en öll hin
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu til samans. Miðað við
höfðatölu eru einnig mun fleiri
félagslegar íbúðir í höfuðborginni
en í nágrannasveitarfélögum.
Á hverja þúsund íbúa eru til
reiðu rúmlega 16 félagslegar íbúðir í Reykjavík og er bætt við 100
íbúðum á ári. Í Kópavogi eru þær
305, eða tæplega 11 á hverja þúsund íbúa. Kópavogsbær kaupir 20
íbúðir árlega í þessa þágu.
Í Garðabæ, með 9.613 íbúa, eru
14 íbúðir, eða 1,45 fyrir hverja
þúsund íbúa. Fimm einstaklingar
bíða félagslegs húsnæðis í Garðabæ og er meðalbiðtími á bilinu eitt
til tvö ár.
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Til samanburðar er meðalbiðtími í Mosfellsbæ sex til tólf mánuðir, en þar bíða sjö.
Rúmlega 220 félagslegar íbúðir
eru í Hafnarfjarðarbæ. Þar teljast
tæplega 60 manns á biðlista vera í
brýnni þörf. Starfsmenn hjá
félagsþjónustu
Seltjarnarness
treysta sér ekki til að giska á meðalbiðtíma en taka fram að enginn
sem bíði sé á götunni.
Í Álftanesi er skortur á leigu-

húsnæði. Bæjarstjórinn þar segir
að síðasta sumar hafi vantað þrjár
félagsíbúðir. Umsækjendum hafi
verið veitt aðstoð til að leigja á
almennum markaði.
Í neyðartilfellum hefur fólk á
Álftanesi verið aðstoðað til að
leigja í öðrum sveitarfélögum, en
Sigurður Magnússon bæjarstjóri
segist ekki sætta sig við slíkt
ástand. Sveitarfélagið eigi að geta
séð fyrir eigin fólki.

„Markmið okkar er að auka
framboð leiguhúsnæðis, svo leysa
megi húsnæðisvanda fólks hér
innan sveitar. Annað er óforsvaranlegt,“ segir hann.
Í Kjósarhreppi með rúmlega
180 íbúa hefur aldrei verið þörf
fyrir félagslegar íbúðir. Þar var
þó einu sinni sótt um húsaleigubætur og fékk viðkomandi námsmaður þær greiddar.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

"2%94).'!2 .ICOLAS 3ARKOZY &RAKKLANDSFORSETI HYGGST MEÈAL ANNARS BREYTA LÎGUM

SEM HEIMILA HLUTA RÅKISSTARFSMANNA AÈ FARA ¹ EFTIRLAUN  ¹RA
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&RAKKLANDSFORSETI KYNNIR BREYTINGAR ¹ EFTIRLAUNAKERFI

Verkalýðsforingi
hótar verkfalli
&2!++,!.$
!0
Forsvarsmaður
áhrifamikils fransks verkalýðsfélags sagði Nicolas Sarkozy Frakklandsforseta ætla sér að breyta
eftirlaunakerfi of miklu og of
hratt og hvatti til verkfalls 13. október.
Sarkozy kynnti í gær viðamiklar breytingar á meðal annars eftirlaunakerfinu í Frakklandi. Hann
sagði að viðræður við verkalýðsfélög um framkvæmd breytinganna myndu hefjast strax.
Félagslega kerfið í Frakklandi
er vinnuletjandi, sagði Sarkozy.
Hann ætlar einnig að breyta lögum

um 35 stunda vinnuviku þannig að
launþegar geti annaðhvort fengið
hærri laun fyrir lengri vinnuviku,
eða fengið frí á móti kjósi þeir það
heldur.
Sarkozy ræddi breytingar á eftirlaunakerfinu og vinnuvikunni
nú þegar umræður um breytingu
á innflytjendalögum eru að hefjast í Frakklandi. Meðal fyrirhugaðra breytinga á innflytjendalögum sem kynntar hafa verið eru
kröfur um frönskupróf fyrir innflytjendur, og um að DNA-próf
sanni skyldleika innflytjenda við
fólk búsett í Frakklandi.
BJ

SIMPLY CLEVER
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Skoda Octavia

hefur góða ástæðu til að brosa - aftur!

Afl og hagkvæmni
Enn á ný hefur Skoda Octavia sannað að afl og
hagvæmni fer saman. Í fyrra var honum ekið hringinn
í kringum landið og rúmlega það á einum tanki og
þann 15. maí síðastliðinn sigraði þessi fullbúni
fjölskyldubíll í Sparaksturskeppni FÍB og Atlantsolíu.
Sigurgangan heldur áfram og nú í Kappakstrinum
mikla sem haldinn var af Verkfræðistofnun HÍ og
Orkuveitunni 13. september. Þar sigraði Octavia í
öllum greinum í sínum flokki.

Þú brosir allan hringinn á Skoda Octavia TDI

Sigurvegarinn í Kappakstrinum mikla.
Keppt var í sparneytni, orkunýtingu og lágum
CO2 útblæstri.

®

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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&JÎLMARGIR FYLGDUST MEÈ MËTM¾LUM BÒDDAMUNKANNA Å "ÒRMA

+ONA LÁST ¹ .ÕJA 3J¹LANDI

Táragasi beitt á munkana

Skrifaði eigin
dánargrein

"²2-! !0 Búddamunkar í Búrma

&%,,)"9,52 ¥ 4!¥6!. -IKIÈ ÒRHELLI VAR Å
4AÅVAN Å G¾R SKÎMMU ¹ÈUR EN FELLIBYL
URINN 7IPHA REIÈ YFIR EYJUNA AF MIKLU
OFFORSI ¶ESSI VEGFARANDI LÁT ÖË ÒRHELLIÈ
EKKI STÎÈVA SIG HELDUR FËR ALLRA SINNA
FERÈA ¹ MËTORHJËLINU
&2¡44!",!¨)¨!&0

3AMKEPPNISEFTIRLIT ÒRSKURÈAR

Samruni rútufélaga ógiltur
3!-+%00.) Fyrirhugaður samruni

rútufyrirtækjanna Reynimels
ehf. og Kynnisferða ehf. hefur
verið ógiltur af Samkeppniseftirlitinu. Með samrunanum hefði
orðið til markaðsráðandi staða á
þeim markaði sem þessi fyrirtæki starfa á, segir í ákvörðun
eftirlitsins sem birt var í gær.
Reynimelur er félag sem
stofnað var af hópferðafyrirtækjunum SBA-Norðurleið ehf.
og Hagvögnum/Hópbílum hf.
ásamt fleirum. Guðmundur
Arnalds, stjórnarformaður
Kynnisferða, segir úrskurðinn
þess eðlis að hann telji enga aðra
leið en að félagið gangi úr
kaupunum.
SÖS

$«-3-,
"RAUT BEIN Å HENDI
¶RÅTUGUR KARLMAÈUR HEFUR VERIÈ ¹K¾RÈ
UR FYRIR (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR FYRIR
AÈ KREISTA SVO HÎND ¹ ÎÈRUM MANNI
AÈ MIÈHANDARBEIN HINS SÅÈARNEFNDA
BROTNAÈI

,!.$6%2.$
3AMNINGI VERÈI SAGT UPP
,ANDVERND HEFUR SKORAÈ ¹ (ITAVEITU
3UÈURNESJA AÈ SEGJA UPP SAMNINGI
VIÈ -ÒLAVIRKJUN ÖANNIG AÈ UNNT VERÈI
AÈ BREYTA HENNI SVO LÅFRÅKI "AUL¹RVALLA
VATNS VERÈI EKKI ËGNAÈ

létu viðvaranir herforingjastjórnarinnar sem vind um eyru þjóta og
efndu til fjöldamótmæla í að
minnsta kosti fimm borgum landsins í gær.
Herforingjastjórnin lét munkana óáreitta í borgunum Jangon
og Bago en samkvæmt fréttastofu
BBC beitti herinn táragasi í borginni Sittwe og barði niður mótmælin.
Í Jangon tóku að minnsta kosti
400 munkar þátt í mótmælagöngu,
en síðasta mótmælaganga sem þar
var haldin, sem var hinn 28. ágúst
síðastliðinn, var barin niður af

fullri hörku. Í Bago tóku að
minnsta kosti þúsund munkar þátt
í göngunni.
Þúsundir manna fylgdust með

Causer, 76 ára gömul kona á
Nýja-Sjálandi, skrifaði tilkynningu um andlát sitt og hafði gert
þær ráðstafanir að tilkynningin
birtist í dagblaði daginn eftir
andlát hennar. Banamein hennar
var krabbamein.
„Þið sem lesið þetta hafið áttað
ykkur á því að ég er ekki lengur á
meðal ykkar,“ skrifaði Causer, og
hvatti ættingja sína og vini til að
fyllast ekki sorg.
„Ég bið ykkur um að gleðjast
yfir lífi mínu,“ sagði hún. „Þótt
stundum hafi það verið erfitt, þá
átti ég yfirleitt góða ævidaga.“ GB

Á ráðstefnu um umhverfisvæna samgöngutækni var lýst efasemdum um að vetni væri það eldsneyti framtíðarinnar sem sumir vilja vera láta. Rafmagn mun leika æ meira hlutverk í að knýja farartæki framtíðarinnar.
/2+5-, Miklum efasemdum var

lýst á að vetni væri eldsneyti
framtíðarinnar á alþjóðlegri ráðstefnu um umhverfisvæna samgöngutækni
sem
lauk
í
Reykjavík
í
gær.
„Vetnissamfélagið á sér
hvorki fortíð,
nútíð né framtíð,“ lýsti Ulf
Bossel,
talsmaður
Evrópska
efna5,& "/33%,
rafalsvettvangsins
(European Fuel
Cell Forum), yfir í erindi sínu á
ráðstefnunni, sem fór fram á
Hótel Nordica undir yfirskriftinni
Driving Sustainability ´07.
Þessu andmæltu Þorsteinn I.
Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar, og Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri Íslenskrar nýorku. Sakaði Þorsteinn Bossel
um að taka ekki tillit til aðstæðna
– á Íslandi væru aðstæður til vetnisframleiðslu miklu hagstæðari en
til að mynda á meginlandi Evrópu.
Aðalröksemdir Bossels gegn
vetninu sem eldsneyti voru hve
mikil orka tapaðist við að búa
fyrst til vetnið með rafgreiningu

og síðan brenna því í efnarafölum
samanborið við að nota rafmagn
beint sem orkugjafa. Gegn vetninu mælti líka hve orkuþéttleiki
þess væri lítill – jafnvel þótt því
væri þjappað saman undir marghundraðföldum
andrúmsloftsþrýstingi væri orkugildi þess á
rúmmálseiningu miklum mun lakara en annað umhverfisvænt eldsneyti á borð við metan og etanól.
Baldur Elíasson, fyrrverandi
yfirmaður svissnesk-sænska stórfyrirtækisins ABB og varaformaður rannsóknaáætlunar Alþjóða
orkumálastofnunarinnar
um
tækni til að fanga gróðurhúsalofttegundir, lýsti einnig efasemdum
um vetnistæknina. Talaði hann
fyrir því að metanól væri framleitt úr vetni og koltvísýringi sem
fangaður væri úr útblæstri verksmiðja, en metanól er hægt að
flytja og nota – líka sem eldsneyti
á hefðbundna sprengihreyfilknúna bíla – með nákvæmlega
sama hætti og bensín.
Allir fyrirlesarar voru þó á einu
máli um að ef takast myndi að þróa
rafhlöður sem gerðu rafmagnsbíla
samkeppnisfæra við hefðbundna
sprengihreyfilsbíla væru þeir tvímælalaust framtíðin, þar sem
orkunýtni þeirra er margföld. Það
væri þó ekki ástæða til að bíða eftir
hinum fullkomna rafmagnsbíl –

$%),4 5- 6%4.) "ALDUR %LÅASSON OG *ËN "JÎRN 3KÒLASON Å PALLBORÈI ¹ R¹ÈSTEFNUNNI
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

Vetnissamfélagið á sér
hvorki fortíð, nútíð né
framtíð.“
5,& "/33%,
4!,3-!¨52 %&#&

tvinntæknin sameinaði „það besta
úr báðum heimum“ eins og Felix
Kramer, frumkvöðull tengitvinntækninnar í fólksbílum í Kaliforníu, orðaði það í sínu erindi.
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Tvinnbílar eru búnir bæði hefðbundinni vél sem gengur fyrir
bensíni eða öðru eldsneyti, og
rafal, rafmótor og rafhlöðum.
Tengitvinnbílar eru búnir stærri
rafhlöðu sem hægt er að hlaða úr
innstungu heima í bílskúr.
Með slíkum bílum gæti Ísland
nálgast markmiðið að verða nánast óháð bensíni og olíu þar sem
þeir gengju að mestu fyrir innlendri raforku.

.ÅTJ¹N ÖÒSUND FERMETRA NÕTING ¹ &RAKKASTÅGSREITNUM LÎGÈ TIL

-)¨"/2'). Torfusamtökin hafa gert tillögu að 19.000



fermetra nýtingu á Frakkastígsreitnum, sem gæti
fullnægt þörfum Listaháskólans.
Samson Properties hefur falboðið reitinn Listaháskólanum, en enn hefur ekkert verið gefið upp um
hvað yrði um þau hús sem fyrir eru. Verði þar
listaháskóli mætti hins vegar reikna með að honum
fylgdi tónleikasalur, myndlistargallerí og leiksvið.
„Við getum ekki sagt annað en að okkur lítist vel á
að fá Listaháskólann á Frakkastígsreitinn,“ segir
Þórður Magnússon, varaformaður Torfusamtakanna.
Hann telur slíka starfsemi geta farið betur saman
við varðveislu gamalla húsa en til dæmis verslunarmiðstöð, sem áður hefur verið rætt um í sambandi við
reitinn.
„Við höfum lagt áherslu á að þessi þrjú framhús við
Laugaveg verði varðveitt sem heild,“ segir Þórður. „Í
stað þess að húsin verði rifin er bílakjallari settur
fyrir aftan. Öll húsin myndu síðan tengjast því fyrsta
hæðin yrði sambyggð.“
Samkvæmt hugmyndum Torfusamtaka yrðu gömlu
húsin við Laugaveg hækkuð um eina hæð. Bílakjallari
yrði niðurgrafinn á bak við og ein hæð ofan á honum.
Þar ofan á yrði trjágarður.

Byggingin yrði hæst sex hæðir, á horni Frakkastígs
og Hverfisgötu.
Með þessu myndast möguleiki á grænu svæði við
Laugaveg, en þau eru fá eftir. „Þetta er gjarnan gert í
útlöndum að hafa gróður ofan á bílastæðakjöllurunum, til að þeir séu ekki svona eins og flakandi sár,“
segir Þórður og minnir á bílastæðahúsið skammt
undan við Hverfisgötu, sem víti til varnaðar.
Svanur Kristbergsson er hinn aðaleigandinn að
Frakkastígsreitnum, en hann á Laugaveg 39, Hverfisgötu 56 og efstu hæð Regnbogans. Einnig hefur
Svanur gert tilboð í þriðju hæð Regnbogans og
Laugaveg 37, sem hafa verið samþykkt.
Hann kveður erfitt að segja til um hvort og hvernig
hann kæmi að uppbyggingu Listaháskólans á svæðinu,
enda hafi hann ekkert heyrt frá Samson.
Svanur hefur hins vegar engin sérstök áform um
húsnæðið á Frakkastígsreitnum, sem er í útleigu.
Húsin voru keypt sem fjárfesting
og því muni hann skoða öll
tilboð í þau.
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Efi um að vetni sé framtíðin

Dagleg þrif eru leikur einn
!# 

"²$$!-5.+!2 ¥ "²2-! -IKIL VIRÈING
ER BORIN FYRIR BÒDDAMUNKUM Å "ÒRMA
(ARÈAR AÈGERÈIR GEGN ÖEIM GETA ÖVÅ LEITT
TIL ENN FREKARI MËTM¾LA &2¡44!",!¨)¨!&0

munkunum í Jangon, klöppuðu
þeim lof í lófa og buðu þeim vatn
að drekka.
„Ég er munkunum mjög þakklátur fyrir að taka svona mikla
áhættu með því að endurspegla
hið raunverulega álit almennings,“ sagði maður á fimmtugsaldri sem fylgdi munkunum eftir í
nokkurri fjarlægð. Eins og flestir
sem lýsa andstöðu sinni við stjórnina vildi hann ekki gefa upp nafn
sitt af ótta við valdstjórnina.
Það voru einkum yngri munkarnir sem tóku þátt í mótmælunum, en eldri munkar reyndu að
telja þá ofan af því.
GB
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9FIRMAÈUR HJ¹ !LCOA

2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI VARAR VIÈ SVIKABRÁFUM TIL AÈ HAFA PENINGA AF FËLKI

Fundar með
heimamönnum

Hóta viðtakendum lífláti

&923452 &2 -!,!3¥5 3HEIKH
-USZAPHAR 3HUKOR VERÈUR FYRSTI -AL
ASÅUMAÈURINN SEM FER ÒT Å GEIMINN
(ANN FER MEÈ GEIMFLAUG SEM SKOTIÈ
VERÈUR FR¹ +ASAKSTAN HINN  OKTËBER
OG MUN DVELJAST Å ALÖJËÈLEGU GEIM
STÎÈINNI Å NÅU DAGA
&2¡44!",!¨)¨!&0

6IN¹TTA Å VERKSMIÈJU

Rjúpur bræða
veiðimann
.44²2! „Rjúpurnar telja sig best

settar hjá verksmiðjumönnum
enda erum við afar heiðvirðir
menn,“ segir Jón Sigurðsson,
vefstjóri síðunnar vopnafjordur.is
og starfsmaður í fiskimjölsverksmiðju HB Granda á Vopnafirði.
Við verksmiðjuna hefur fjöldi
rjúpna vanið komur sínar og
virðast þær treysta starfsmönnum þar vel. „Við erum reyndar
alræmdir fyrir veiðidellu, ég hef
meira að segja fengið viðurnefnið
Jón morðingi vegna þess,“ segir
hann og skellir upp úr. „Ég get
samt ekki skotið þessar,“ bætir
hann við. „Þær eru afskaplega
fallegar og alveg ótrúlega gæfar,
ég gat meira að segja klappað
einni,“ segir Jón en á síðu hans
má sjá fjölda fallegra mynda af
fuglunum við verksmiðjuna. KDK

¥3!&*®2¨52 %++) !+52%92) 3JÒKRAFLUTN

INGAMENN ¹ ¥SAFIRÈI GERÈU GËÈL¹TLEGT
GRÅN AÈ KOLLEGUM SÅNUM
-9.$3,/++6),)$)3!&*/2$52)3

3JÒKRAFLUGVÁL VILLIST AF LEIÈ

Flugu óvart
heim aftur
3,®++6),)¨ „Þeir villtust eitthvað
aðeins af leið með sjúklinginn og
fóru með hann á Akureyri en ekki
Ísafjörð,“ segir Hermann
Hermannsson, slökkviliðsmaður á
Ísafirði, um ófarir slökkviliðsmanna á Akureyri í gær.
Akureyringarnir höfðu verið
sendir með flugi til Reykjavíkur
til að sækja sjúkling sem átti að
flytja til Ísafjarðar. Það orðspor
fer af norðanmönnum að þeir séu
heimakærir og það sannaðist ef
til vill á því að norðlensku
sjúkraflutningamennirnir drifu
sig heim aftur. Í aðfluginu áttaði
árvökull slökkviliðsmaður sig þó
á því að mistök hefðu átt sér stað.
Norðurland væri ekki réttur
áfangastaður. Hætt var við
lendingu og haldið með sjúklinginn til höfuðstaðar Vestfjarða.
„Flugið tafðist um hálftíma. En
sjúklingurinn var sem betur fer
hinn kátasti með þetta og varð
ekki meint af,“ segir Hermann.
KDK

2²33,!.$
+YNNA SÁR ELDFLAUGAVARNIR
"ANDARÅSKIR ELDFLAUGAVARNASÁRFR¾ÈING
AR KOMU TIL !SERBAÅDSJAN Å G¾R TIL AÈ
KYNNA SÁR RÒSSNESKA ELDFLAUGAVARNA
STÎÈ SEM RÒSSNESK STJËRNVÎLD HAFA
BOÈIÈ "ANDARÅKJAMÎNNUM AÈ NOTA TIL
AÈ VERJAST HUGSANLEGUM ¹R¹SUM FR¹
¥RAN OG FLEIRI LÎNDUM

,®'2%',5-, Íslendingar hafa að
undanförnu fengið hótunarbréf í
tölvupósti sem virðist vera frá
leigumorðingja þar sem viðtakanda er hótað lífláti greiði hann
ekki háa upphæð á bankareikning
erlendis. Ríkislögreglustjóri hefur
sent frá sér viðvörun vegna
þessa.
Alríkislögreglan í Bandaríkjunum, FBI, og New Scotland Yard í
Bretlandi hafa fengið margar
kvartanir frá fólki vegna þessara
sendinga. Ekki hafa borist fregnir
af því að fólk hafi tapað peningum
á þessu eða að nokkrum hafi verið
unnið mein.
Svikahrapparnir beita ýmsum

4), ,®'2%',5 &ËLKI ER BENT ¹ AÈ LEITA
TIL LÎGREGLU EF ÖVÅ BERST SAMB¾RILEGUR
PËSTUR OG HÁR ER LÕST

brögðum og er nýleg aðferð þeirra
að senda tölvupóst í nafni erlendra
lögreglustofnana eins og FBI. Þar
kemur fram að nafn viðtakenda
hafi fundist í fórum handtekins
leigumorðingja sem myrt hafi einstaklinga í Bandaríkjunum og
Bretlandi sem hafi skorast undan
að borga féð sem krafist var fyrir
að þyrma lífi þeirra. Er viðtakandi
beðinn um að svara tölvupóstinum
til að hjálpa til við frekari rannsókn málsins. Svikahrapparnir
velja netföng af handahófi og
varar ríkislögreglustjóri fólk við
að svara bréfunum, ella geti hótanirnar haldið áfram.
JSS

!46)..5-, Jon Erik Reinhard-

sen, sem er yfirmaður vaxtarverkefna Alcoa, fundar á
mánudag með forsvarsmönnum
Norðurþings og iðnaðarráðuneytisins vegna vinnu við þriðja
áfanga hagkvæmniathugunar
fyrir álver á Bakka við Húsavík.
Unnið er að hagkvæmniathuguninni en tveimur áföngum af
þremur er þegar lokið.
Fundurinn er hefðbundinn
samráðsfundur, samkvæmt
upplýsingum upplýsingafulltrúa
Alcoa. Reinhardsen mætir til
fundarins til þess að heyra frá
fyrstu hendi viðhorf heimamanna
í Norðurþingi til verkefnisins. MH

Takmarkaður stuðningur
við tillögur lögreglustjóra
Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins segir að eitthvað muni undan láta ef skemmtanalífi miðbæjarins verður
áfram blandað við íbúabyggð. Tillögur hans að úrbótum hljóta ekki hljómgrunn hjá stjórnmálamönnum og
hagsmunaaðilum. Allir eru þó sammála um að sýnileg löggæsla hefði gefist vel og henni eigi að halda áfram.
-)¨"/2'). „Það verða alltaf til
skemmtanaglaðir Íslendingar og
það eru fjölmargir skemmtistaðir
utan miðbæjarins sem ganga vel,“
segir Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins.
Á miðborgarþingi fjallaði Stefán um aðgerðir lögreglu í miðborginni um helgar. Hann fjallaði
um níu atriði sem snúa að því
hvernig auka megi eftirlit og bæta
þannig umgengni gesta miðbæjarins og öryggi borgaranna. Meðal
atriðanna voru aukinn sýnileiki
lögreglu, götueftirlit með sölu og
neyslu fíkniefna og forvarnastarf.
En Stefán telur þessa möguleika
ekki leysa vandamálið. „Móta þarf
skýra stefnu um miðborgina.
Hversu lengi staðir eiga að vera
opnir, hverrar gerðar þeir eiga að
vera og hversu margir.“
Á þinginu lagði hann til að opnunartími skemmtistaða í miðborginni yrði færður fram til klukkan
tvö um helgar og að staðir með
lengri opnunartíma yrðu færðir út
fyrir miðbæinn og braust út mikið
lófaklapp meðal gesta þingsins.
„Ef menn vilja halda áfram að
blanda saman atvinnustarfsemi,
íbúabyggð og skemmtanalífi mun
eitthvað láta undan að lokum,“
segir Stefán.

-)¨"2 2%9+*!6¥+52 ,ÎGREGLUSTJËRI
SEGIR ËFREMDAR¹STAND RÅKJA Å MIÈBORG
INNI -ÎNNUM GREINIR ¹ UM HVERNIG
B¾TA MEGI UMGENGNI GESTA
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b¡G HELD AÈ
ÖAÈ SÁ VERIÈ
AÈ DREIFA
VANDAM¹L
INU EN EKKI
LAGA ÖAÈ
-AÈUR
SKYLDI ¾TLA
'5¨&)..52 3
AÈ ÖAÈ SÁ
+!2,33/.
AUÈVELDARA
AÈ HAFA EFTIRLIT MEÈ EINU
SV¾ÈI HELDUR EN TÅU m SEGIR
'UÈFINNUR 3 +ARLSSON EIG
ANDI 0RIKSINS %F LOKUNARTÅM
ANUM VERÈUR BREYTT BYRJAR
FËLK BARA FYRR AÈ DREKKA ¡G
VEIT EKKI HVORT ÖAÈ SÁ BETRA
/FBELDI Å MIÈB¾NUM HEFUR
MINNKAÈ SÅÈAN OPNUNAR
TÅMINN VAR LENGDUR OG LIGGUR
LAUSNIN AÈ MÅNU MATI Å
AUKNU SAMSTARFI LÎGREGLU OG
BORGARYFIRVALDA VIÈ SKEMMTI
STAÈI OG DYRAVERÈI ,ÎGREGLA
GETUR VERIÈ Å SAMBANDI VIÈ
DYRAVERÈI OG FENGIÈ ÖANNIG
 TIL  MANNA LIÈSAUKA ¡G
SKIL EKKI HVERNIG OPNUNAR
TÅMI KEMUR M¹LINU VIÈ ¶AÈ
SEM ÖARF ER AÈ TALA SAMANm

b¶ESSAR
HUGMYNDIR
LÎGREGLU
STJËRA ERU
EKKI NÕJAR AF
N¹LINNI 6IÈ
ERUM AÈ
SKOÈA ÖETTA
*²,¥53 6¥&),,
EN ENGAR
).'6!233/.
¹KVARÈ
ANIR HAFA VERIÈ TEKNAR m
ERU VIÈBRÎGÈ *ÒLÅUSAR 6ÅFILS
)NGVARSSONAR FORMANNS
-IÈBORGAR 2EYKJAVÅKUR VIÈ
TILLÎGUM LÎGREGLUSTJËRA b6IÈ
ERUM NÒNA Å SAMR¹ÈSFERLI
VIÈ REKSTRARAÈILA OG ÅBÒA
%N ¹ÈUR EN R¹ÈIST VERÈUR Å
BREYTINGAR SKULUM VIÈ FYRST
ATHUGA HVAÈA ¹HRIF EFTIRLIT
OG UTANUMHALD HEFUR ¹
UMGENGNI Å MIÈBORGINNI 
MIÈBORGARÖINGINU VARP
AÈI EINN ÅBÒI FRAM ÖEIRRI
HUGMYND AÈ TAKMARKA
OPNUNARTÅMA SKEMMTISTAÈA
Å HLIÈARGÎTUM ,AUGAVEGS
¶AÈ ÖYKIR OKKUR VERA
NOKKUÈ SEM VIÈ ÖURFUM AÈ
FARA YFIR OG LÅKLEGT ER AÈ VIÈ
ÒTF¾RUM ÖAÈ N¹NARm

b!FGREIÈSLU
TÅMI ER
ÎFLUGT T¾KI
¶AÈ HLÕTUR
AÈ ÖURFA
AÈ LÅTA TIL
REYNSLUNNAR
OG ATHUGA
(),$)'5..52
HVORT HANN
«,!&3$«44)2
HAFI ¹HRIF
¶AÈ VIRÈAST ALLIR SAMM¹LA
UM AÈ HANN HAFI ÖAÈ m
SEGIR (ILDIGUNNUR «LAFS
DËTTIR SJ¹LFST¾TT STARFANDI
AFBROTAFR¾ÈINGUR b®NNUR
TILLAGA G¾TI VERIÈ AÈ LEGGJA
MEIRI ¹BYRGÈ ¹ HERÈAR ÖEIRRA
VEITINGAMANNA SEM HAFA
STAÈI SÅNA OPNA LENGI ¥
"ERGEN ÖARF STARFSFËLK SLÅKRA
STAÈA AÈ S¾KJA SÁRSTAKT
N¹MSKEIÈ ¶EIR L¾RA AÈ
AFGREIÈA EKKI DAUÈADRUKKIÈ
FËLK OG STÎÈVA ¹GREINING OG
LEYFA HONUM EKKI AÈ HALDA
¹FRAM ÒTI ¹ GÎTU EÈA INNI ¹
N¾STA STAÈ !È F¾RA STAÈINA
ÒT FYRIR MIÈB¾INN ER LÅKA
¹HUGAVERÈ TILLAGA -IKILV¾G
AST ER ÖË AÈ SKOÈA M¹LIÈ Å
HEILDm

b!È HAFA
OPNUNARTÅMA
TIL KLUKKAN
ÖRJÒ VAR
NËGU SL¾M
HUGMYND
EN TIL TVÎ ER
ENNÖ¹ VERRI
*«(!..
HUGMYND m
3)'&²33/.
SEGIR *ËHANN
3IGFÒSSON FORMAÈUR BIFREIÈA
STJËRAFÁLAGSINS TAKS
b¶AÈ ÖYRFTI AÈ FJÎLGA BÅLUM
UM SVONA  FYRIR AÈEINS
EINN TIL TVO KLUKKUTÅMA 6IÈ
DEKKUM ÖAÈ EKKI OG OKKUR
LÅST EKKI ¹ ÖETTA %N ÖAÈ ER
EKKI VITLAUS HUGMYND AÈ
F¾RA STAÈINA Å ÒTHVERFIN ¶AÈ
ER ERFITT AÈ KEYRA ALLTAF NIÈUR
Å MIÈB¾ ¶AÈ HAFA MARGAR
HUGMYNDIR VERIÈ UM ÖAÈ
Å GEGNUM TÅÈINA EN HAFA
ALDREI N¹È MARKMIÈINU
(RIFNASTUR V¾RI ÁG AF ÖVÅ AÈ
VEITINGAMENN MYNDU VELJA
SÁR ËLÅKAN OPNUNARTÅMA OG
DREIFA ÖANNIG ¹LAGINU YFIR
NËTTINA %N ÁG HELD AÈ MENN
MUNI ALDREI LEYSA ÖENNAN
MIÈBORGARVANDAm

b-IÈBORGIN
ER AFMARKAÈ
SV¾ÈI OG SÕNI
LEG LÎGG¾SLA
ER EITT AF
LYKILATRIÈUN
UM EINS OG
HEFUR KOMIÈ
$!'52 "
Å LJËS AÈ
%''%2433/. UNDANFÎRNU ¡G
HELD AÈ ÖAÈ EIGI AÈ L¹TA REYNA
BETUR ¹ ÖAÈ ¶¹ ÖARF AÈ ÒTF¾RA
REYKINGABANNIÈ Å SAMVINNU
VIÈ SKEMMTISTAÈINA 6IÈ HINAR
HUGMYNDIRNAR GERI ÁG FYRIRVARA
%F ALLIR SKEMMTISTAÈIR LOKA
KLUKKAN TVÎ HVERT ER Ö¹ VERIÈ
AÈ BEINA SKEMMTUNINNI m
SEGIR $AGUR " %GGERTSSON
BORGARFULLTRÒI 3AMFYLKINGAR
6ARÈANDI AÈ DREIFA SKEMMTI
STÎÈUM Ö¹ ÖARF AÈ HUGSA
ÖAÈ VANDLEGA ¥ FYRSTA LAGI ERU
ENGIN ÅBÒÈAHVERFI SEM VILJA
TAKA VIÈ SKEMMTISTÎÈUM ¶¹
S¾KJAST F¹IR EFTIR ÖVÅ AÈ OPNA
SKEMMTISTAÈ Å IÈNAÈARHVERF
UM ¶AU ERU ILLA LÕST OG ÁG
HELD AÈ F¹IR FORELDRAR VILJI VITA
AF BÎRNUM SÅNUM ¹ R¹FI UM
ÖAU Å LEIT AÈ LEIGUBÅLm

Góðar minningar eru betri á gæðapappír en hörðum diski. Komdu með myndavélina, minniskortið
eða geisladiskinn í verslanir okkar og við komum minningunum úr sumarfríinu beint í albúmið.

www.hanspetersen.is
» Laugavegur 178
105 Reykjavík
Sími 570 7500

» Bankastræti 4
101 Reykjavík
Sími 570 7500

» Kringlan
103 Reykjavík
Sími 570 7500

» Smáralind
201 Kópavogur
Sími 570 7500

» Fjörður
220 Hafnarfjörður
Sími 570 7500
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Svaf í hundrað tuttugu og sex rúmum

Stefnubreyting

Nýtt tækifæri

b(VEN¾R KOMAST SJ¹LFST¾ÈIS
MENN AFTUR Å RÅKISSTJËRNm

b DAUÈA MÅNUM ¹TTI ÁG VON
FREKAR EN AÈ ÁG F¾RI AFTUR AÈ
VINNA  ¹RA GÎMULm
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nær og fjær

b.Ò FER FERÈATÅMABILINU AÈ LJÒKA EFTIR STANSLAUS
FERÈALÎG OG  GISTIN¾TUR Å  MISMUNANDI
RÒMUM ÒTI ¹ LANDI m SEGIR «LAFUR 3CHRAM LEIÈ
SÎGUMAÈUR b¡G HELD AÈ RÒMIN ¹ (ËTEL ,AKA Å
%FRI 6ÅK HAFI VERIÈ BEST EN KANNSKI VAR ÁG BARA
ÖREYTTASTUR ÖEGAR ÁG KOM ÖANGAÈm
(ANN SEGIR SUMARIÈ HAFA VERIÈ MJÎG GOTT OG NÒ
TAKI VIÈ ÎNNUR TEGUND AF FERÈAMÎNNUM b¶EIR
SEM KOMA TIL LANDSINS NÒNA ERU MIKLU MEIRA
¾VINTÕRAFËLK SEM VILL ETJA KAPPI VIÈ N¹TTÒRUNA
FREKAR EN AÈ SKOÈA HANA 3NJËSLEÈA¹HUGAMENN
GÎNGU OG KLIFURFËLK FËLK SEM VILL GISTA Å KÎLDUM
SK¹LUM OG ELDA SJ¹LFT ÖAÈ ER FËLKIÈ SEM ER AÈ
KOMA NÒNA m SEGIR HANN b3UMARFERÈAMENNIRNIR
ERU ¹ ALDRINUM   ¹RA OG VILJA KYNNA SÁR
SÎGU SÎFN OG N¹TTÒRUNA 9NGRA FËLKIÈ VILL MEIRA
SKEMMTA SÁR OG STUNDA LÅKAMLEGA AFÖREYINGUm
!F ÎÈRUM FRÁTTUM SEGIST «LAFUR HAFA LOKIÈ
ÖEIM ¹FANGA Å BYRJUN SUMARS AÈ KEYRA SÅÈASTA

VEGSPOTTA SEM HANN ¹TTI ËKEYRÈAN ¹ LANDINU
(ANN VAR Å «FEIGSFIRÈI VIÈ (ÒSAR¹RFOSS b¡G HELD
AÈ VIÈ SÁUM EKKI MARGIR SEM
HÎFUM GERT ÖETTA EN
ÁG ¹ SAMT NOKKRAR
HEIMTRAÈIR EFTIR ¡G
LEGG SAMT EKKI Å
ÖAÈ ÖVÅ ÁG GERI R¹È
FYRIR AÈ ÖAÈ BÒI EKKI
AÈRIR EN FRAMSËKNAR
MENN ÖARm
¶ESS M¹ GETA AÈ
SÅÈASTI VEGSPOTTINN HLAUT
NAFNIÈ b«LIkS %NDm ÖAR SEM
FERÈAMÎNNUNUM SEM
VORU MEÈ «LAFI Å FÎR
GEKK ILLA AÈ BERA FRAM
NAFNIÈ «FEIGSFJÎRÈUR

-),, %.$3
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N -INNSTI
ALMENNINGS
GARÈUR Å HEIMI
SAMKV¾MT
(EIMSMETABËK
'UINESS ER
-ILL %NDS 0ARK
Å 0ORTLAND Å /REGON RÅKI "ANDA
RÅKJANNA (ANN ER STAÈSETTUR ¹
UMFERÈAREYJU OG ER T¾PUR ÖRIÈJ
UNGUR ÒR FERMETRA AÈ FLATARM¹LI
'ARÈURINN VAR GRËÈURSETTUR ¹RIÈ
 ¹ DEGI HEILAGS 0ATREKS OG
¹TTI AÈ VERA NÕLENDA FYRIR ¹LFA OG
SNIGLA AUK ANNARRA RIÈ  VAR
GARÈURINN FORMLEGA VIÈURKENNDUR
SEM ALMENNINGSGARÈUR OG ÖAR
MEÈ S¹ ALLRA MINNSTI Å HEIMINUM
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2EFASKYTTAN OG ÒTSELIRNIR TVEIR 3¹
ST¾RRI ER  KÅLË OG HINN 
KÅLË ¶EIR VERÈA URÈAÈIR
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Refaskytta í gæsaleit
skaut tvo stóra útseli
Magnús Ölver Ásbjörnsson
refaskytta skaut tvo útseli
er hann var að leita að gæsum á Ströndum í síðustu
viku. Stærri selurinn vó 325
kíló. Magnús fær rúmar
þrjátíu þúsund krónur í
verðlaun frá hringormanefnd en selirnir verða
urðaðir.
„Ég var bara að kíkja að gamni
hvort ég sæi einhverjar gæsir,“
segir Magnús Ölver Ásbjörnsson
refaskytta, sem á miðvikudag
veiddi óvænt tvo gríðarstóra
útseli.
Magnús, sem er frá Drangsnesi
á Ströndum, var einn á ferð í bíl
sínum er hann kom auga á útsel í
norðanveðri Kaldbaksvík. Hann
segir fremur sjaldgæft að útselir
sjáist svo innarlega í Húnaflóa.
„Ég sá einn svona hundrað metra
frá landi og skaut hann. Ég var með
veiðistöng og spún og ætlaði að

húkka í hann en ég sá að ég dreif
ekkert,“ segir Magnús, sem beið
þess að selinn ræki nær landi og
útbjó spotta til að binda selinn er
hann næði til hans.
„Þá sá ég að það var annar, enn
þá stærri, úti á víkinni þannig að
ég náði bara í riffilinn og plammaði
hann líka,“ segir Magnús, sem við
svo búið stökk upp í bíl og keyrði í
loftinu inn á Drangsnes til að ná í
Ásbjörn Magnússon föður sinn og
fékk hann með sér norður eftir. Er
þangað var komið hafði selina báða
rekið á land og feðgarnir hjálpuðust að við að bisa skepnunum upp á
bílpallinn. Vó annar þeirra 325 kíló
en hinn 232 kíló.
Hringormanefnd greiðir að sögn
Magnúsar þrjú þúsund krónur
fyrir hvern selskjálka og fimmtíu
krónur að auki fyrir hvert kíló sem
dýrin vega.
„Þannig að þetta eru rúmar þrjátíu þúsund fyrir þá báða,“ segir
Magnús, sem býst ekki við að kjötið af selunum verði nýtt. „Alla vega
langar mig ekki í það. Ég bauð
handverkskonu að hirða skinnið og

²43%,)2
b²TSELUR (ALICHOERUS GRYPUS ER
ÎNNUR TVEGGJA SELATEGUNDA SEM
K¾PA HÁR VIÈ LAND HIN TEGUNDIN ER
LANDSELUR 0HOCA VITULINA m SEGIR ¹
6ÅSINDAVEF (¹SKËLA ¥SLANDS
b3T¾RSTU ÒTSELSBRIMLARNIR GETA
ORÈIÈ ALLT AÈ ÖRÅR METRAR ¹ LENGD OG
VEGIÈ YFIR  KÅLË OG ERU ÖVÅ MUN
ST¾RRI EN LANDSELIR SEM VERÈA VART
MEIRA EN RÒMLEGA  KÅLË (ÁR VIÈ
LAND ERU ÖEKKT TILVIK ÖAR SEM ÒTSEL
IR HAFA N¹È MEIRA EN  ¹RA ALDRI
RIÈ  VAR STOFNST¾RÈ ÒTSELS
VIÈ ¥SLAND METIN Å KRINGUM 
DÕR OG VIRÈIST STOFNINN HAFA FARIÈ
MINNKANDI ¶AÈ ÖARF ÖVÅ EKKI AÈ
KOMA ¹ ËVART EF STJËRNVÎLD GRÅPA TIL
EINHVERRA VERNDARAÈGERÈA VEGNA
ÖESSA ¹ N¾STU ¹RUMm
(EIMILD 6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS

hún var alveg himinlifandi en svo
kom hún og skoðaði og sá að hún
þyrfti kranabíl til að snúa honum
svo hún hætti við. Ég verð bara að
láta urða þetta.“
GAR FRETTABLADIDIS

DY NAMO REYKJAVÍK

NÁMSMAN
NAÞJÓNUSTA
BYRS

BYRjaðu daginn vel með rétta
kreditkortið fyrir námsmenn!
• Kreditkort sem er þér alltaf að kostnaðarlausu
• Engin færslugjöld
• 5000 króna ferðaávísun fylgir með
• Í hvert sinn sem þú notar kortið innanlands
safnar þú punktum

Líttu við á www.byr.is og BYRjaðu rétt!

Aukasöfnun hjá yfir 60 fyrirtækjum
Apple IMC
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¥ G¾R HÁLDU MEIRA EN ÖÒSUND BÒDDA
MUNKAR Å "ÒRMA ÒT ¹ GÎTUR TVEGGJA
BORGA TIL AÈ MËTM¾LA HERSTJËRN
LANDSINS SEM HEFUR VERIÈ ÖAR VIÈ VÎLD
Å N¾RRI H¹LFA ÎLD 3TJËRNIN HÁLT ÖEIRRI
VENJU SINNI AÈ BERJA NIÈUR ÎLL MËTM¾LI
HARÈRI HENDI OG BEITTI T¹RAGASI ¹
MUNKANA

(VERNIG ER STJËRNARFARIÈ
(ERFORINGJASTJËRNIN Å "ÒRMA HEFUR
STJËRNAÈ MEÈ HARÈRI HENDI LEYFIR ENGIN
MËTM¾LI OG ENGA STJËRNARANDSTÎÈU
(ERSTJËRNIN OG HERINN HAFA VERIÈ
SÎKUÈ UM GRËF MANNRÁTTINDABROT
,ANGFLESTIR ÅBÒAR LANDSINS ERU "ÒRMAR
EN FJÎLMARGIR MINNIHLUTAÖJËÈFLOKKAR
HAFA ¹TT Å STRÅÈI VIÈ STJËRNARHERINN
VEGNA KÒGUNAR 3TJËRNIN VILL AÈ LANDIÈ

HEITI -JANMAR EN STJËRNARANDSTAÈAN
VILL HALDA SIG VIÈ GAMLA NAFNIÈ ÖR¹TT
FYRIR AÈ UPPRUNA ÖESS MEGI REKJA TIL
NÕLENDUSTJËRNAR "RETA

(VERS VEGNA HËFUST MËTM¾LIN
.ÕJA MËTM¾LAALDAN Å "ÒRMA HËFST Å
SÅÈASTA M¹NUÈI VEGNA ÖESS AÈ STJËRNIN
H¾KKAÈI ALLT ELDSNEYTISVERÈ SKYNDILEGA
OG MIKIÈ (UNDRUÈ MANNA HÁLDU ÒT ¹
GÎTUR Å *ANGON ST¾RSTU BORG LANDSINS
3TJËRNIN BR¹ST VIÈ MEÈ ÖVÅ AÈ HANDTAKA
ÖRETT¹N ANDSPYRNULEIÈTOGA EN ÖEIM
HANDTÎKUM VAR SVARAÈ MEÈ ENN FREKARI
MËTM¾LUM %NN SÁR EKKI FYRIR ENDANN
¹ MËTM¾LAÎLDUNNI

!F HVERJU MUNKARNIR
-UNKARNIR ERU AÈ MËTM¾LA ÖVÅ AÈ

STJËRN LANDSINS HAFI EKKI
BEÈIST AFSÎKUNAR ¹ ÖVÅ AÈ
HERINN HAFI BEITT HUNDRUÈ
MUNKA BARSMÅÈUM FYRIR
H¹LFUM M¹NUÈI ÖEGAR
MUNKARNIR TËKU Ö¹TT Å
VÅÈT¾KUM MËTM¾LUM
GEGN VERÈH¾KKUNUM
ELDSNEYTIS -UNKARNIR
HÎFÈU GEFIÈ STJËRN
INNI FREST ÖANGAÈ TIL
¹ M¹NUDAG TIL AÈ
BIÈJAST AFSÎKUNAR
"ÒDDAMUNKAR NJËTA
MIKILLAR VIRÈINGAR Å
"ÒRMA OG HARÈAR
AÈGERÈIR GEGN ÖEIM
G¾TU H¾GLEGA KOMIÈ
STJËRNINNI Å KOLL

Haukinn Abe þraut örendið
Shinzo Abe þraut örendið
í embætti japanska ríkisstjórnarleiðtogans innan við
ári eftir að hann tók við því.
Afsögn hans er til marks
um að japanski stjórnarflokkurinn LDP er í miklum
kröggum.

$2/0,!5' «,!&3$«44)2

,ÅFFR¾ÈINGUR

Villast oft á
grunnsævi
!NDARNEFJUR TV¾R HAFA GERT SIG
HEIMAKOMNAR Å HÎFNINNI Å 6EST
MANNAEYJUM $ROPLAUG «LAFSDËTTIR
ER LÅFFR¾ÈINGUR HJ¹ (AFRANNSËKNA
STOFNUNINNI
(VERS KONAR HVALIR ERU ANDARNEFJ
UR
!NDARNEFJA TILHEYRIR FJÎLSKYLDU
NEFJUNGA OG ER ÖVÅ SKYLD SNJ¹LDRUM
!NDARNEFJAN ER ¹SAMT H¹HYRNINGI
N¾STST¾RSTI TANNHVALURINN Å .ORÈUR
!TLANTSHAFI !NDARNEFJUR F¾ÈAST
UM   M LANGAR 6ÎXTUR KYNJANNA
ER NOKKUÈ JAFN FYRSTU SEX ¹RIN OG
¹ ÖEIM TÅMA N¹ ÖEIR UM SJÎ METRA
LENGD (¾STI ALDUR SEM VITAÈ ER TIL
AÈ ANDARNEFJA HAFI N¹È ER  ¹R EN
ÖAÈ VAR TARFUR SEM VEIDDIST VIÈ +AN
ADA ¹RIÈ  %LSTA KÕR SEM VITAÈ ER
UM VAR  ¹RA
(VAR HALDA Ö¾R SIG TIL
!NDARNEFJUNA ER EINGÎNGU AÈ FINNA
Å .ORÈUR !TLANTSHAFI OG ER NOKKUÈ
ALGENG VIÈ ¥SLAND !NDARNEFJAN ER
DJÒPSJ¹VARHVALUR OG HELDUR SIG MEST
¹ ÒTHAFINU ¹ UM EÈA YFIR ÖÒSUND
METRA DÕPI
6ILLIST ANDARNEFJAN OFT UPP AÈ
LANDI
¶AÈ ER EKKI EINSD¾MI SAMANBER
ANDARNEFJAN SEM SYNTI UPP 4HAMES
OG REYNT VAR AÈ BJARGA Å BEINNI
SJËNVARPSÒTSENDINGU FYRIR NOKKRUM
MISSERUM  HVERJU ¹RI FRÁTTIST AF
DAUÈUM ANDARNEFJUM REKNUM ¹
FJÎRUR HÁR VIÈ LAND ¶AÈ SEM AF ER
ÖESSU ¹RI HAFA FREGNIR BORIST UM
ÖRJ¹R REKNAR ANDARNEFJUR ¶ESSI DÕR
HAFA ANNAÈHVORT VILLST UPP ¹ GRUNN
S¾VI EÈA REKIÈ DAUÈ UM LANGAN VEG
UPP AÈ STRÎNDINNI

Þegar Shinzo Abe tók við forystuhlutverkinu í japanska stjórnarflokknum LDP (Frjálslynda lýðræðisflokknum) og ríkisstjórninni
fyrir ári var strax ljóst að hann átti
erfitt verk fyrir höndum. Fyrirrennari hans, Junichiro Koizumi,
hafði notið gríðarlegra almenningsvinsælda og hafði fylgt eftir
umbótastefnu sinni af sannfærandi
ákveðni, einnig gagnvart „fúnum
viðum“ í eigin flokki, þegar hann
ákvað að hætta.

+LÅKUFURSTARNIR RISU UPP
Fyrstu alvarlegu veikleikamerkin
sýndi Abe í desember í fyrra,
þegar hann hleypti ellefu gömlum
flokkshestum LDP, sem Koizumi
hafði vikið úr flokknum vegna
andstöðu þeirra við einkavæðingu
japönsku póstþjónustunnar, aftur
„inn í hlýjuna“. Að mati stjórnmálaskýrenda var þessi ákvörðun
teikn um að forsætisráðherrann
hefði gefið upp á bátinn að fylgja
eftir umbótastefnu Koizumis og að
hann mætti sín lítils gagnvart
gömlu
klíkufurstunum
innan
flokksins. Fljótlega leit enn fremur út fyrir að Abe hefði heldur
ekki stjórn á eigin ráðherraliði,
þegar ráðherrarnir tjáðu sig opinberlega eins og þeim sýndist, þótt
það kæmi forsætisráðherranum
illa. Hneykslismál urðu hverjum
ráðherranum á fætur öðrum að
falli og einn þeirra stytti sér aldur.
Abe reyndi að bæta úr málunum
en flæktist þar með sjálfur í þversagnir. Vinsældir hans og traust
meðal kjósenda þvarr. LDP beið
niðurlægjandi ósigur í kosningum
til efri deildar Japansþings í lok
júlí og var þá farið að fjúka í flest
skjól fyrir Abe.
Fyrst eftir embættistökuna
hafði stuðningur við forsætisráðherrann mælst yfir 70 prósent en í
sumar fór sá stuðningur vel niður
fyrir 30 prósent og mjakaðist
aðeins lítillega upp á við eftir allróttæka uppstokkun í stjórninni í
lok ágúst. Eins og í ljós kom er Abe
boðaði afsögn sína í síðustu viku
og var síðan lagður inn á sjúkrahús, að sögn vegna örmögnunar,
var sú uppstokkun örvæntingarskref af hans hálfu sem svo reynd-

Háþrýstiþvottatæki
Úrvals háþrýstitæki á góðu verði.
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ist ekki nóg til að hann sæi sér
fært að sitja áfram.

3TEFNU HAUKANNA HAFNAÈ
Í afsagnarræðu sinni tilgreindi
Abe að með því að víkja vonaðist
hann til að stjórn og stjórnarandstaða gætu komið sér saman um að
framlengja þátttöku Japana í fjölþjóðlega friðargæsluverkefninu í
Afganistan, en Japanar hafa stutt
það með því að hafa herskip á Indlandshafi sem eldsneytisstöð fyrir
bandarísk herskip sem styðja við
aðgerðir fjölþjóðlega herliðsins í
Afganistan. Þátttaka Japana í
verkefninu rennur út að óbreyttu
1. nóvember. Öll stjórnarandstaðan, sem nú hefur meirihluta í efri
deild þingsins, er mjög ákveðin í
að ekki beri að framlengja þessa
táknrænu þátttöku Japanshers í
hinu „hnattræna stríði gegn
hryðjuverkum“ eins og Bandaríkjastjórn lítur á aðgerðirnar í
Afganistan og Írak.
Þannig tengist opinber afsagnarástæða Abes stefnu sem hann og
samherjar hans á hægrijaðri LDP
hafa reynt að setja í forgang allt
frá því hann tók við völdum en
hefur hlotið misjafnar undirteknir.
Hún snýst um að gera þjóðernishyggju hærra undir höfði í Japan
og viðleitni til að hrista þær hömlur af hernum og japanskri utanríkisstefnu sem á hann/hana eru lagðar samkvæmt stjórnarskránni sem
Bandaríkjamenn þvinguðu upp á
Japani eftir síðari heimsstyrjöld.
Allt í því skyni að gera Japan meira
gildandi í alþjóðamálum, ekki sízt
með það fyrir augum að láta Kína
ekki eftir að verða allsráðandi
stórveldi Asíu.
Áherzlan á að gera þjóðarstolti
hærra undir höfði nýtur reyndar
víðtæks stuðnings meðal japansks
almennings, en síður sú mikla
áherzla sem Abe og félagar leggja
á að hvika hvergi frá nánu bandalagi við Bandaríkin. Að Abe skyldi
hafa reynt að þrýsta Okinawabúum til að sætta sig við stækkun
bandarískrar herstöðvar þar varð
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&RJ¹LSLYNDI LÕÈR¾ÈISFLOKKURINN Å
*APAN *IYU -INSHUTO ¹ JAPÎNSKU
SEM ALÖJËÈLEGA ER ÖEKKTUR UNDIR
ENSKU SKAMMSTÎFUNINNI ,$0 VAR
STOFNAÈUR ¹RIÈ  OG HEFUR HALDIÈ
UM STJËRNTAUMANA Å LANDINU N¾RRI
ÖVÅ ALLA Ö¹ RÅFLEGA H¹LFU ÎLD SEM
HANN HEFUR VERIÈ STARFANDI (ANN ER
BORGARALEGUR H¾GRIFLOKKUR
&LOKKURINN MYNDAÈI FYRSTU MEIRI
HLUTA H¾GRISTJËRNINA Å *APAN EFTIR
STRÅÈ STRAX ¹RIÈ SEM HANN VAR STOFN
AÈUR EFTIR KOSNINGASIGUR ¹ SËSÅALIST
UM SEM ¹ EFTIRSTRÅÈS¹RUNUM NUTU
MIKILS FYLGIS Å LANDINU &LOKKURINN
HÁLT SÅÈAN ËSLITIÈ UM STJËRNTAUMANA
FRAM TIL ¹RSINS  ÖEGAR KLOFNING
UR Å FLOKKNUM OG FLEIRI ¹ST¾ÈUR OLLU
KOSNINGAËSIGRI HANS &LOKKABANDA
LAGIÈ SEM Ö¹ TËK VIÈ VÎLDUM VAR ÖË
SVO ËSAMST¾TT AÈ ,$0 SNERI STRAX
¹RIÈ EFTIR Å STJËRN OG AÈ FULLU SEM
MEIRIHLUTASTJËRN ¹RIÈ 
3TYRKUR ,$0 BYGGÈIST EKKI SÅZT ¹
ÖVÅ AÈ TAKAST AÈ BYGGJA UPP MJÎG
STÎÈUGT SAMR¹ÈSKERFI VIÈ MËTUN
STJËRNARSTEFNU ÖAR SEM HAGSMUNIR
STËRFYRIRT¾KJA LÅTILLA OG MEÈALSTËRRA

til þess að LDP tapaði stórt í því
kjördæmi í kosningunum til efri
deildarinnar í júlí.
Að sama skapi nýtur þátttaka
Japanshers í illa skilgreindum
aðgerðum í nafni hinnar hnattrænu baráttu gegn hryðjuverkum
ekki mikil stuðnings í landinu.
Það þykir því ljóst að arftaki
Abes muni ekki fylgja eftir áherzlu
hans á að framlengja verkefni herskipanna í Indlandshafi.

!RFTAKINN MIÈJUMAÈUR
Fyrst eftir afsögn Abes virtist Taro
Aso, 66 ára fyrrverandi utanríkisráðherra, vera sennilegur arftaki í
embætti bæði flokksformanns og
forsætisráðherra. En ekki leið á
löngu unz Yasuo Fukuda, einn af
öldungunum í forystu flokksins (og
sonur fyrrverandi forsætisráðherra), kom fram sem það arftaka-
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FYRRVERANDI UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG 9ASUO
&UKUDA  ¹RS FLOKKSÎLDUNGUR ¹ FUNDI
MEÈ FLOKKSSTJËRN ,$0 Å 4ËKÕË UM
HELGINA
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FYRIRT¾KJA LANDBÒNAÈAR FAGSTÁTTA OG
ANNARRA HËPA VORU SAMR¾MDIR
RIÈ  SAMEINUÈUST STJËRN
ARANDSTÎÈUFLOKKAR Å ,ÕÈR¾ÈISFLOKKI
*APANS $0* SEM HEFUR UNNIÈ ¹ Å
ÖEIM KOSNINGUM SEM HALDNAR HAFA
VERIÈ SÅÈAN ¥ SÅÈUSTU KOSNINGUM TIL
NEÈRI DEILDARINNAR ¹RIÈ  FÁKK
,$0  S¾TI EN $0*  S¾TI ¥
KOSNINGUM TIL EFRI DEILDARINNAR Å JÒLÅ
 MISSTI ,$0 MEIRIHLUTA SINN ÖAR

efni sem líklegast þótti að hljóta
myndi meirihlutastuðning innan
flokksins til að taka við. Hann er
ekki einn af hægrijaðar-haukunum
sem Abe setti mest traust sitt á,
meiri miðjumaður sem þannig
þykir líklegri til að byggja brýr
sem Abe tókst að brenna að baki
sér. Enda lýsti Aso því yfir um
helgina að hann teldi víst að Fukuda
hefði betur ef kosið yrði á milli
þeirra. Hann myndi þó áfram gefa
kost á sér þó ekki væri nema til að
veita flokksmönnum tækifæri á
opnu formannskjöri. Ákveðið hefur
verið að það fari fram 23. september.
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Lyf og orka
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veir ráðherrar, iðnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra, hafa nú með nokkurra daga bili lagt línur hvor
á sínu sviði um mikilvægar kerfisbreytingar. Um jafn
ólíka hluti og lyf og orku hafa þeir leitað lausna með
því að leggja á ráðin um að brjóta upp skipulag sem
ekki svarar kröfum nýs tíma.
Það er ekki á hverjum degi sem ráðherrar takast á við viðfangsefni sem við blasa með hugmyndafræðilegri greiningu og
áræði til að takast á við skipulag sem er hvort tveggja í senn fast
í viðjum vana og hagsmuna. Þetta er eigi að síður að gerast með
eftirtektarverðum hætti.
Margt hefur breyst til betri vegar á lyfjamarkaðnum. Á sumum
sviðum hans hefur tekist að lækka verð. Það er hins vegar ekki
algilt. Fákeppni sætir eðlilegri gagnrýni. Samkeppnisyfirvöld
skoða ásakanir um óvönduð meðul í glímum á því sviði.
Frumkvæði heilbrigðisráðherra að því að brjóta aftur tæknilegar hindranir í viðskiptum og opna heimamarkaðnum leið inn
á stærri alþjóðlegan markað er lofsvert. Árangurinn verður að
vísu ekki mældur fyrirfram. En aðferðafræðin er rökrétt og
skynsamleg.
Orkubúskapurinn er um margt miklu flóknara fyrirbæri. Þær
breytingar sem gerðar voru í byrjun aldarinnar á lagaumhverfi
á þessu sviði voru ófullnægjandi. Ein af ástæðunum fyrir því
er sú að þáverandi iðnaðarráðherra varð vegna hagsmunaþrýstings að víkja frá upphaflegri stefnumótun í ýmsum veigamiklum atriðum.
Það á til að mynda við um aðskilnað einokunar og samkeppni.
Afar hröð þróun í orkubúskapnum er fyrir vikið í einhvers
konar kerfislegri bóndabeygju. Nútíma kröfur um réttmæta
samkeppnishætti komast ekki að í orkuiðnaðinum. Nútíma hugmyndir um notkun skattpeninga almennings í áhættufjárfestingu eru gleymdar og grafnar. Nútíma sjónarmið um möguleika
á mismunandi eignarhaldi einokunarbundinnar almannaþjónustu annars vegar og samkeppnisrekstrar hins vegar rúmast
ekki í ríkjandi skipulagi. Aukheldur eru ólík sjónarmið um eignarhald á auðlindum illleysanleg að óbreyttu.
Sú hugmyndafræði sem iðnaðarráðherrann hefur nú kynnt
opnar möguleika á að losa þennan vaxtarbrodd í efnahagsstarfsemi landsins úr skipulagslegum fjötrum. Um leið verða leiðir
færar til þess að fella mál í farvegi sem líklegt er að almenn sátt
geti tekist um.
Mikilvægast er að ráðherrann telur rétt að skilja á milli einokunarbundinnar almannaþjónustu og samkeppni. Hitt er svo ekki
síður kjarnaatriði að hann telur eðlilegt að opna möguleika á að
líta á þau orkuréttindi sem eru í opinberri eigu sem sjálfstæða
rekstrareiningu.
Yrði þetta að veruleika gætu ríki og sveitarfélög leigt orkuréttindi sem þau eiga. Orkuframleiðslufyrirtæki á samkeppnismarkaði gætu þar af leiðandi starfað sem hlutafélög á frjálsum
grundvelli. Í öllum höfuðatriðum svara þessar hugmyndir kalli
og þörfum nýs tíma. Um leið taka þær tillit til þess almenna og
eðlilega sjónarmiðs að ríki og sveitarfélög afsali sér ekki orkuréttindum sínum í stórum stíl.
Satt best að segja eru þessar fersku hugmyndir um skipulag
lyfja og orku eins og hressandi haustgustur eftir sumarlægð
stjórnmálaumræðunnar.
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2ËBERT 7ESSMAN FORSTJËRI !CTAVIS
SKR¹ÈI SIG Å METAB¾KURNAR ÖEGAR
HANN LAGÈI TIL EINN MILLJARÈ
KRËNA SEM HLUTAFÁ Å NÕSTOFN
AÈAN ¶RËUNARSJËÈ (¹SKËLANS
Å 2EYKJAVÅK (AFT ER
FYRIR SATT AÈ ÖETTA SÁ
ST¾RSTI STYRKUR SEM
EINSTAKLINGUR HEFUR
VARIÈ Å EITT VERKEFNI
!UÈJÎFRARNIR
ÅSLENSKU HAFA HVER
¹ F¾TUR ÎÈRUM
STIMPLAÈ SIG INN
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GJÎRÈARMAÈUR ÖYKIR HINS VEGAR
EKKI FANGA VIÈURGJÎRNING AF ÖESSARI
ST¾RÈARGR¹ÈU OG ÖVÅ HEFUR HUGTAKIÈ
bGËÈJÎFURm VERIÈ SLEGIÈ FYRIR 2ËBERT
7ESSMAN %IGUM VIÈ EKKI AÈ VONA AÈ
ÖEIR VERÈI FLEIRI
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Hagstjórn í upplausn
F

átt er um góðar fréttir af sviði
hagstjórnar þessa dagana.
Verðbólga er á uppleið og
viðskiptahalli vaxandi á nýjan
leik. Fullkomið ráðleysi virðist
ríkja á stjórnarheimilinu í bland
við afneitun og ráðherrum verður
það helst fyrir að kenna annað
hvort Seðlabankanum, krónunni
eða bara einhverju öðru en
ríkisstjórninni um.
Til að bíta höfuðið af skömminni gengur nýskipaður viðskiptaráðherra á undan með vondu
fordæmi og talar gjaldmiðil
þjóðarinnar niður. Þar heggur sá
er hlífa skyldi. Viðskiptaráðherra
eða ríkisstjórnin í heild getur haft
þá skoðun að tími þess að reka
sjálfstæða hagstjórn með eigin
gjaldmiðli og efnahagslegum
stýritækjum sé liðinn. En það
verður að gera þá kröfu að
áhrifamenn ræði um slíka hluti af
lágmarksraunsæi og þekkingu,
virði þá staðreynd að það að kasta
krónunni getur vegna eðlis
þeirrar aðgerðar aldrei orðið til
lausnar bráðavanda í hagstjórn
og er flóknara mál en kann að
virðast í fyrstu.

BYRGÈARLAUST EVRUTAL
Innganga í Evrópusambandið,
hvað þá upptaka evru í kjölfarið,
er langt ferli. Fyrst þyrfti að taka
til skoðunar, ræða og helst kjósa
um, hvort þjóðin vildi leggja upp í
slíkan leiðangur. Í öðru lagi fara í
viðræðurnar sjálfar og ná þar
niðurstöðu. Í þriðja lagi að bera
samningsniðurstöðuna undir
þjóðina. Þó aðild yrði samþykkt
hér þarf einnig til samþykki og
fullgildingu allra aðildarríkja
ESB, sem nú eru víst 27. Að því
loknu færi í hönd reynslutími þar
sem Ísland yrði að sanna að
efnahagsmálin væru í fullnægjandi jafnvægi og við fær um að
uppfylla öll skilyrði fyrir
inngöngu í myntbandalagið og
upptöku evru. Með öðrum orðum:
margra, margra, margra ára ferli
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og á meðan þurfum við í öllu falli
að notast við krónugreyið. Ætli sé
þá ekki í þágu þjóðarhags að
áhrifamenn reyni að viðhalda
tiltrú á gjaldmiðlinum fremur en
tala hann niður? Leitin að
sökudólg þjónar sömuleiðis
engum tilgangi. Allra síst er við
hæfi að ríkisstjórnin, er fylgir
fram óbreyttri stjórnarstefnu frá
þeirri sem hefur orsakað hér
stórfellt jafnvægisleysi í efnahagsmálum, kenni öðrum um.
Varðandi hugsanlega upptöku
evru, að ekki sé nú talað um
einhliða og án undangenginnar
aðildar að Evrópusambandinu, þá
legg ég til að viðskiptaráðherra
og þess vegna ríkisstjórnin öll
fari á námskeið hjá Ingimundi
Friðrikssyni seðlabankastjóra.
Hann fer á afar yfirvegaðan og
málefnalegan hátt yfir þá hluti í
viðtali við Viðskiptablað Morgunblaðsins fimmtudaginn 13.
september. Ingimundur hvetur til
málefnalegrar umræðu og að
farið sé að öllu með gát. Þau orð
mega ýmsir sannarlega taka til
sín.

3KULDIR AUKAST
Hið alvarlega er að á meðan öll
viðbrögð einkennast af afneitun
og leit að sökudólgum flýtur allt
að feigðarósi vaxandi erlendrar
skuldir þjóðarbúsins. Þarf ekki
annað en að lesa Hagtölur
Seðlabankans því til sannindamerkis. Erlend skuldastaða
þjóðarbúsins er nú verri en

nokkru sinni fyrr. Er þar ekki síst
svakalegt að sjá hversu erlendar
skammtímaskuldir hafa aukist og
eru geigvænlega hátt hlutfall af
útflutningstekjum, gjaldeyrisforða Seðlabankans eða hvaða
viðmiðun annarri sem tekin er.
Yfir þetta fer Þorvaldur Gylfason
ágætlega í grein hér í Fréttablaðinu sl. fimmtudag.
Hinn kaldi veruleiki er sá að
við getum ekki rekið þjóðarbúið
endalaust með bullandi halla
útávið. Við getum ekki haldið
áfram að safna skuldum út í hið
óendanlega. Það verður að nást
hér jafnvægi sem ekkert bendir
hins vegar til, því miður, að
núverandi ríkisstjórn, fremur en
sú síðasta, hafi metnað til að
endurheimta. Fullkomin lausatök
hennar á fyrstu mánuðum við
völd og algjört alvöru- eða
andvaraleysi lofar ekki góðu.
Það verður að átelja harðlega
að ríkisstjórnin skuli ekki hafa
notað tækifærið á fyrstu vikum
og mánuðum valdaferils síns til
að senda sterk skilaboð út í
efnahagslífið og þjóðlífið allt um
að nú verði tekið á málum.
Opinberar heimsóknir og
kynnisferðir forystumanna
ríkisstjórnarinnar um lönd og
álfur eru að sjálfsögðu góðra
gjalda verðar og slíku er þarft að
sinna ásamt öðru. En ef það er
virkilega svo að ráðherrarnir telji
það mikilvægara en að sinna
brýnustu verkefnum íslenskra
þjóðmála hér heima fyrir, þá eru
þeir á miklum villigötum.
Nú verður að krefjast þess að
ríkisstjórnin geri grein fyrir
áformum sínum í þessum efnum
og hvernig hún ætli að leggja sitt
af mörkum til að hér náist á nýjan
leik viðunandi stöðugleiki í stað
þess að ástandið versni eins og
nýjustu mælingar á verðbólgu og
viðskiptahalla benda til.
Höfundur er formaður
Vinstri grænna.

Svo skal böl bæta
um alþjóðlegar aðgerðir um framhald
Kyoto-bókunarinnar. Annar hægrimaður, Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra
Svíþjóðar, beitir sér nú fyrir hækkun
bensínskatts til að draga úr losun
ú verður ekki lengur hjá því komist að
gróðurhúsalofttegunda og telur loftsviðurkenna að loftslagsbreytingar eru
lagsmálin mikilvægasta viðfangsefni
staðreynd. Tugmilljónir manna munu
sinnar ríkisstjórnar. Leiðtogi íhaldsflosna upp og lenda á vergangi verði ekki
manna í Bretlandi keppir nú við Gordon
dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda hið
Brown um hylli kjósenda með yfirboðfyrsta. Vísindasamfélagið er einhuga um
um í loftslagsmálum. Sennilega er Geir
að helminga verði útblástur í heiminum
H. Haarde eini leiðtogi hægrimanna í
fyrir miðja þessa öld miðað við 1990.
2.) &)..33/.
Evrópu sem enn hefur ekki látið að sér
Enn eru þó nokkrar eftirlegukindur
kveða í umræðu um loftslagsmál. Skýringin er
eftir sem ekkert vilja aðhafast. Eftir að hafa um
vafalaust sú að innan Sjálfstæðisflokksins eru
áraraðir vitnað í hvern tóbaksvísindamanninn á
áhrifamiklir einstaklingar sem ekki má styggja
fætur öðrum um markleysi loftslagsbreytinga
og geta ekki viðurkennt að þeir höfðu rangt fyrir
vitna nú sumir hægrimenn ákaft til skrifa Bjørns
sér þegar þeir trúðu málpípum olíurisans Exxon
Lomborgs – sem ekki dregur loftslagsbreytingar
Mobil. Þessir menn eru nú komnir í sömu stöðu
í efa. Heldur er kenning Lomborgs sú, að hvað
og gömlu kommarnir sem ekki vildu viðurkenna
sem loftslagsbreytingum líði, þá borgi sig ekki að
tilvist Gúlagsins en töluðu þeim mun meira um
gera neitt í málinu – það þýði ekkert og sé alltof
illvirki Bandaríkjamanna. Lomborg er þessum
dýrt. Að hans mati eru önnur vandamál meira
hægrimönnum huggun harmi gegn – en það
knýjandi. „Svo skal böl bæta að benda á eitthvað
verður skammgóður vermir.
annað,“ er rökfærsla Lomborgs.
Til allrar hamingju eru slík sjónarmið ekki
lengur ráðandi meðal hægrimanna. Angela
Höfundur er formaður
Merkel, kanslari Þýskalands, hefur tekið forystu
Náttúruverndarsamtaka Íslands.
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Fegursta borg Evrópu
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Iðandi matur og mannlíf
Hann hefur innbyrt lifandi kolkrabba og snöggsteikar púpur silkiorma innan um kurteisa
Kóreubúa sem numið hafa af honum fagurfræði
hárskurðar.

Verð kr.

33.790

– ﬂug & gisting
Flug, gisting, skattar og íslensk fararstjórn. M.v. gistingu í tvíbýli í
3 nætur á Hotel Ilf með morgunmat. Netverð á mann.
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„Það lögðu ekki allir í að fara en mér þótti það spennandi og hef síðan farið þrjár ferðir til Suður-Kóreu,“
segir Jakob Ragnar Garðarsson, hárskeri og stjórnarmaður í Alþjóðasamtökum hársnyrtiskóla (IAHS).
„Samtökin eru alltaf af stækka og með aðildarbeiðni Suður-Kóreu kom fyrirspurn um hvort einhver vildi koma og leiðbeina þeim við kennslu í klippingu,“ segir Jakob sem féll strax fyrir landi og þjóð.
„Suður-Kórea er töfrandi land og fólkið kurteist,
alúðlegt og gestrisið. Kóreumenn eru vinnusamir og
skipulagðir, en léttir í lund og má margt af þeim
læra,“ segir Jakob, sem hefur upplifað sig sem
stjörnu í Kóreu.
„Íbúarnir líta mikið upp til Vesturlanda og skreyta
sig með gestum úr vestrinu. Hvarvetna hópast að
manni börn sem vilja mynd með manni og vegna
þess hve ferðamannastraumur er lítill rekur maður
sjálfur upp stór augu ef maður sér annan Vesturlandabúa,“ segir Jakob, en Bandaríkjaher er með
herstöð í námunda við Teakyung-háskólann sem
Jakob kenndi við í suðurhluta Suður-Kóreu.
„Skólinn er risastór með fjölbreyttum námsleiðum. Þar má læra til lífvarðar, kvikmyndagerð, leiklist, hárgreiðslu og hótelrekstur, svo eitthvað sé
nefnt. Okkur eiganda skólans hefur orðið vel til vina,

 

en hann er auðmaður sem á einnig hátæknisjúkrahús
í nágrenni skólans,“ segir Jakob sem heillaðist ekki
síst af matargerð landsmanna.
„Kórea er mitt á milli Japans og Kína, sem kemur
fram í eldhúsinu. Réttirnir eru ómótstæðilegir og
afar heilnæmir. Mikið er hugsað um hollustu og innihald enda fylgir hverjum rétti útskýring á eiginleikum réttarins til að fyrirbyggja sjúkdóma og öðlast
líkamlega vellíðan,“ segir Jakob sem er spenntur
fyrir sérkennilegum mat.
„Ég hika ekki við að prófa nýjar matarupplifanir
og hef aldrei fengið í magann eftir slíkar tilraunir.
Ég borðaði snöggsteiktar púpur silkiorma og lifandi
kolkrabba sem telst til áhættusömustu máltíða
heims. Kolkrabbi er tekinn lifandi upp og skorinn í
bita en hver einasti biti reynir að sleppa af disknum.
Maður verður að vera snöggur að tyggja því kolkrabbi getur sogað sig upp í góminn og ofan í hálsinn. Mér þótti hann afar bragðgóður og minna á
skötusel svona lifandi og hrár,“ segir Jakob, sem
ætlar að reyna sig við hundakjötið næst.
„Ég hvet fólk til að heimsækja Suður-Kóreu því
þar er margt svo fallegt að skoða,“ segir Jakob. Hann
rekur heildverslunina ISON sem flytur inn þekkt
vörumerki á sviði hárs og fegurðar.
„Kóreumenn eru mjög framarlega á því sviði og
ég flyt inn sléttujárn, rakhnífa og skæri frá Kóreu.
Þeir eru vandasöm og mannbætandi þjóð. Heilsa
náunganum með því að hneigja sig og sýna virðingu
fyrir öðrum út í ystu æsar.“
THORDIS FRETTABLADIDIS
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"UDDA ER ÖJËÈR¹È FYRIR KLINK SEM VILL OFT SAFNAST FYRIR ¹ FERÈA
LÎGUM !UÈVELDARA ER AÈ FINNA KLINKIÈ ÖEGAR MAÈUR ÖARF ¹ ÖVÅ AÈ
HALDA OG LÅKLEGRA AÈ ÖAÈ KOMI AÈ GAGNI

Ford Fiesta eða sambærilegur

Vika í Danmörku
frá

23.800

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.
b-ÁR FINNST SÒ LÅFSSPEKI ¥SLENDINGA SEM FELST Å ORÈUNUM bÖETTA REDDASTm OG bEKKERT M¹Lm D¹LÅTIÈ SKEMMTILEG m SEGIR ,AUKKI
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Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

522 44 00 • www.hertz.is

Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

Hveragerði perla Íslands
Hún er finnsk og frískleg og
heitir fullu nafni Laura Kuvaja
en kallar sig Laukki. Hefur
víða farið en kann best við sig
á Íslandi, þar sem hún á sína
eftirlætisstaði.
„Ég kom fyrst hingað til Íslands
2003 og dvaldi mest í Hveragerði,
þar sem ég var sjálfboðaliði á
heilsustofnuninni. Það var besta
árið í lífi mínu,“ segir Laukki glaðlega. „Síðan var ég í burtu í fjögur
ár og dvaldi í Finnlandi, Þýskalandi
og Hollandi. Það var í Þýskalandi
sem ég fann hvað ég saknaði
Íslands. Þar eru borgirnar svo stórar og fjölmennar og það á ekki við
mig. Mun betur leið mér í Lapplandi, þar sem ég dvaldi eitt sinn í
tólf mánuði. En þegar ég frétti
skyndilega að ég gæti fengið vinnu

í Hótel Skaftafelli í sumar var ég
fljót að taka ákvörðun. Það var
mjög mikið að gera en ég naut
vinnunnar því ég gat notað þau
tungumál sem ég kann, ensku,
þýsku og sænsku, en móðurmálið
finnskuna gat ég bara notað
þrisvar. Svo er líka gaman að vera
í fallegu umhverfi eins og í Skaftafelli.“ Laukki kveðst þó líta á
Hveragerði sem perlu Íslands en
nefnir líka Landmannalaugar, Snæfellsnes, Þórsmörk og jarðböðin
við Mývatn sem stórkostlega staði.
Nú hafa skólabækurnar tekið
völdin hjá Laukki því hún nemur
landfræði við Háskóla Íslands. Viðtalið er tekið í Odda og þó að Laukki
búi nærri Fréttablaðinu þiggur hún
ekki far heim því leiðin liggur á
bókasafnið til að lesa. „Ég á í smá
vandræðum með að skilja íslenskuna í tímum en ef ég er búin að lesa
kaflana áður, gengur það betur,“

segir hún brosandi. „Það versta
var að fullbókað var í íslenskudeildina fyrir erlenda nemendur
svo ég komst ekki þar inn. En ég
stefni á að vera hér tvö ár í landfræði. Ég verð bara að vera dugleg
og fljót að læra.“
Laukki lýkur miklu lofsorði á
bekkjarfélagana og segir þá með
afbrigðum hjálpsama. „Íslendingar eru svo vinalegir við útlendinga
og það er létt að tala við þá. Mér
finnst líka sú lífsspeki Íslendinga
sem felst í orðunum „þetta reddast“ og „ekkert mál“ dálítið
skemmtileg. Finnar eru formfastari, feimnari og hljóðari. En nú
hefnist mér fyrir það hvað ég var
löt að læra íslensku fyrsta árið sem
ég var hér. Þá hélt ég að ég kæmi
aldrei aftur og ég hefði enga þörf
fyrir að kunna þetta mál. Nú er
annað komið á daginn.“
GUN FRETTABLADIDIS

Fótgangandi
í Berlín
Þeir sem vilja kynnast Berlín
betur geta farið í skipulagðar
gönguferðir með leiðsögn um
borgina.

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Á vefsíðunni http://www.berlinwalks.de má finna upplýsingar um
fimm mismunandi gönguferðir
með leiðsögn sem hægt er að fara
um höfuðborg Þýskalands. Í
gönguferðunum má meðal annars
fræðast um Potsdam, gamla gyðingahverfið, þriðja ríkið, Berlínarmúrinn og Brandenburgarhliðið.
Allar ferðirnar fimm eru farnar
daglega og sumar nokkrum sinnum á dag. Hægt er að panta ferðir
og greiða fyrir þær á síðunni en
það er ekki nauðsynlegt og því
alveg nóg að mæta bara þangað
sem lagt er af stað. Einnig er hægt
að panta ferðir sérstaklega fyrir
hópa, hvort sem þeir eru litlir eða
stórir.
EÎ

"RANDENBURGARHLIÈIÈ ER MEÈAL ÖESS SEM
SAGT ER FR¹ Å GÎNGUFERÈUNUM

(ÁR ERU HRESSIR STR¹KAR SEM VORU AÈ LJÒKA VIÈ AÈ PRÅLA UPP ¹ (RAUNDRANGA Å ®XNADAL
¶EIR HEITA &REYR )NGI *ÎKULL "ERGMANN *ËN (EIÈAR OG 3TEVE (OUSE

Ekki bara ofurhugar
Alpaklúbburinn ætlar að
kynna starfsemi sína í kvöld
á efri hæð Klifurhússins að
Skútuvogi 1g.
„Nú á að breiða út fagnaðarerindið og fræða alla sem hafa áhuga á
fjallamennsku um starfsemi Alpaklúbbsins,“ segir Freyr Ingi
Björnsson glaðlega þegar forvitnast er um kynningarkvöldið. Hann
segir klúbbinn að sjálfsögðu snúast mest um klifur og fjallaferðir
og í kvöld verði sýndar fjórar
stuttar myndir, ein af hverri eftirtalinna greina: ísklifri, klettaklifri,

fjallaskíðamennsku og fjallamennsku. Þó tekur hann fram að
klúbburinn sé ekki bara fyrir einhverja ofurhuga. Hann ætti að
vita það þar sem hann kveðst titlaður formaður.
„Við höldum meira saman að
vetrinum en á sumrin,“ segir hann.
„Á veturna er meiri tími fyrir
námskeið og samverustundir.
Menn sýna hver öðrum myndir
sem þeir hafa tekið bæði hérlendis og erlendis og fram undan eru
námskeið í vetrarfjallamennsku,
kletta- og ísklifri, fjallaskíðamennsku og fjallgöngum.“
GUN
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"ÅLASKRAUT GETUR LÅFGAÈ UPP ¹ BÅLINN OG VAKIÈ K¹TÅNU (¾GT
ER AÈ F¹ SKRAUT MEÈ ILMI HLJËÈI EÈA HVERJU SEM ER ¶AÈ FER BARA
EFTIR SMEKK HVERS OG EINS

Flux-bíllinn þótti bera af
Flux-bíllinn er hugarfóstur hins
ítalska Mihai Panaitescu sem
bar sigur úr býtum í hönnunarkeppni Peugeot 2007.
Mihai er aðeins tuttugu ára gamall og yngsti keppandinn sem
unnið hefur hönnunarkeppni
Peugeot sem var nú haldin í
fjórða sinn. Flux-bílnum er lýst
sem skemmtilegu farartæki sem
hentar mismunandi lífsstíl fólks í
dag og er á heimavelli innan
borga og bæja.
Þrjátíu hönnunarverkefni voru
send í keppni Peugeot en Flux
þótti standa upp úr að mati dómnefndar og í netkosningu.
Módel af bílnum í fullri stærð
verður búið til á næstunni og sýnt

&LUX BÅLLINN ER EINSTAKLEGA GL¾SILEGA
HANNAÈUR OG V¾RU EFLAUST MARGIR
TILBÒNIR TIL AÈ AKA ¹ SLÅKRI KERRU

«NÕTUR STÕRISENDI
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á næstu bílasýningu í Frankfurt,
en einnig verður bíllinn í aðalhlut-

Mannýgt naut
Reventón fangaði athygli allra á
bílasýningunni í Frankfurt en
hann er framleiddur í takmörkuðu
upplagi og kostar litlar 1,3 milljónir Bandaríkjadala.
Lamborghini Reventón var
leynilega hannaður og þykir listræn útgáfa af Murciélago með
dúndurboddí og nefndur eftir
mannýgu nauti. Reventón verður
knúinn vél sem styðst við eitt
hönnunarafbrigði
hinnar
12
strokka, 6,5 lítra LP640-vélar, en
sú vél var gerð áður en Lamborghini Miura kom til sögunnar. Með
enn vandaðri samsvörun í innra
byrði nást nú 650 hestöfl út úr vélinni á 8000 snúningum, sem er 10
hestöflum meira en LP640 gefur,
og nær hún því nákvæmlega
hinum eftirsóttu 100 hestöflum á

"EYGLAÈ BREYTTI
3LITNIR BREMSUKLOSSAR

,AMBORGHINI 2EVENTËN ER INN
BL¹SINN AF &  2APTOR ÖOTU

Það fer ekki á milli mála
að þetta er Lamborghini,
en Reventón er ólíkur öllum
fyrirrennurum sínum úr ítölsku
lúxusbílaverksmiðjunni.

%R BROTIÈ LJËS

lítrann. Þrátt fyrir það er Reventón skráður með sama hámarkshraða og hröðunartölur og LP640.
Reventón þykir skrautfjöður í
hatt hönnuða Lamborghini og gefa
innsýn í framtíðarbíla fyrirtækisins. Manfred Fitzgerald, forstjóri
hönnunardeildar, sagði meistaraverkið Reventón innblásið af F-22
Raptor-þotu, en Fitzgerald stormaði með allt hönnunarlið sitt til
flugstöðvar NATO á Norður-Ítalíu
til að skoða þotuna í þaula. Afraksturinn má sjá í straumlínulögun
Reventón og að innan er umhorfs
eins og í stjórnklefa geimþotu.
Lamborghini óttaðist ekki að
sitja uppi með bílinn og eru þeir
tuttugu sem falir voru nú þegar
seldir, en á löngum biðlista eru
Lamborghini-eigendur sem eru
tilbúnir að stökkva til ef einhver
hættir við. Þetta þykir ekki amalegt fyrir eina af þeim fjórum bíltegundum heims sem kosta meira
en milljón dollara, en hinir eru
Bugatti Veyron, Mercedes-Benz
CLK-GTR og Ferrari FXX.
ÖLG

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

verki í tölvuleik sem á að hanna
fyrir Xbox360-tölvuna.
SIG
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ÒTLIT MEÈ MEIRI STAÈALB EN ¹ÈUR +OMDU
Å REYNSLUAKSTUR Å DAG

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ LAUGARD  
WWWXIS

(ÎFÈABÅLAR
&OSSH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHOFDABILARIS

-INI #OOPER  (® ¹RG  EKINN 
ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU GLERTOPPUR LFELGUR
LOFTK¾LING LEÈUR OFL  -JÎG VEL MEÈ FAR
INN 'ETUR FENGIST ¹ YFIRTÎKU L¹NS 5PPL
Å S  

,INCOLN #ONTINENTAL k %K  ÖÒS
!ÈEINS ¹HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   !TH 3KIPTI

4OYOTA 9ARIS  ¹RGl  GÅRA  DYRA
EK  ÖÒS "ÅLL Å TOPPSTANDI SUMAR OG
VETRADEKK SETT 6  Ö 5PPL Å S 
   

4OYOTA ,AND #RUISER  DIESEL NÕSKR
 EKINN  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR m
X  LEÈUR NAVI BAKKMYNDAVÁL FILM
UR SPOILER SAMLITUR KRËKUR HÒDDMERKI
TÎLVUKUBBUR TOPPLÒGA BILL MEÈ ÎLLU VERÈ
 3  

$AEWOO ,ANOS  SJ¹LFSKIPTUR EK 
ÖÒS FALLEGUR OG GËÈUR BÅLL VERÈ 
STGR 5PPL Å S  

$/$'% 2!-  ,ARAMI ¹RG 
EKINN ¶,EÈUR 4OPPLÒGA 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ 4),"/¨   3 
WWWPLUSGALLERYIS

3KODI &ELICIA k EK  ÖÒS   BSK
GËÈUR VINNUBÅLL BÅLLINN ER ¹ VSK NÒM
ERUM VERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 

0!,,(µ3) 4), 3®,5

67 ,4  MANNA ¹RGl EK 
ÖÒSKM MIKIÈ ENDURNÕJAÈ TÕ TÒRBÅNA
OG FLEIRA SKl  L¹N VERÈ KR
 3  

-ERCEDES "ENZ #  + #LASSIC 
 EK  Ö KM 3SK /BSIDIANSVARTUR
%30 STÎÈUGLEIKAKERFI  SPËLVÎRN 6ERÈ KR
 4ILBOÈSVERÈ KR 
 BÅLAL¹N MÎGULEGT

)NTERPORT EHF
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWINTERPORTIS

67 4RANSPORTER DOUBLE CAB DIESEL 4$)
SYNCRO EK  ÖÒSKM MANNA VSK
BÅLL SKl  L¹N VERÈ KR 
3  

"REIÈAN EHF
3ÅMI  
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"ÅLAR ËSKAST
«DÕR BÅLL ËSKAST ¹   ÖÒS 5PPL Å S
 
#HRYSLER 3EBRING  EKÖ6EL VIÈ
HALDINN BÅLL ËSKAÈ ER EFTIR TILBOÈUM 3
 
3ANTA &E TIL SÎLU ¹R BEIN EKÖ
-IKIÈ ENDURNÕJAÈUR OG Å 4/0034!.$)
3KIPTI ¹ ËDÕRARI 3

4IL SÎLU 9AMAHAA '0  2  HÎ 
MANNA 4ILBOÈ STGR 5PPL Å S  

$AI #HARADE   SSK RGl EK
ÖÒS 'OTT EINTAK 6ERÈ  Ö 5PPL Å
S  

+ORANDO ¹RG  EKINN Ö KM G
BEINSKIPTUR DÅSEL m BREYTTUR 4ILBOÈ
KR 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS ¹RG  SJ¹LF
SKIPTUR SETT VERÈ Ö UPPL Å 3


WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾

 YFIRTAKA ¹ L¹NI

4IL SÎLU )ZUSU 4ROOPER  4URBO
)NTERCOOLER  SK k EK  
MANNA ¹LF m LITAÈ GLER CD DR¹TTAR
BEYSLI 5PPL Å S  

- "ENZ # #$) DISEL ¹RG k EK
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

$ODGE SPRINTER  RG k %K RÒM
LEGA  Ö 3  
#HRYSLER .EON ¹RG k %K  Ö 3SK
4ILBOÈ ËSKAST 3  

6ANTAR ÖÁR GËÈAN BÅL Ö¹ ER ÖETTA RÁTTI
BÅLLINN 4OYOTA #OROLLA k "EINSK
6ETRARD ¹ FELGUM FYLGJA5PPL Å S
 

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ HAUSTÒTSÎLUM 
*EEP 'RAND #HEROKEE &ORD %XPLORER
$ODGE $URANGO *EPPAR FR¹ ÖÒS
PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

  ÖÒS
4ERRANO  ARG  E ÖKM MANNA
TOPP ¹STANDI ¹SETVÖ TILBOÈ Ö


)NNRÁTTING ËSKAST Å -"  3 


4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA   GÅRA ¹RG
k DR¹TTARBEISLI EK  Ö -JÎG GËÈUR
BÅLL 6  Ö 3  

 MILLJËNIR

!UDI S ¹RG k SK k EK  ÖÒS
V ÖÒS 3  

)NNRÁTTING ËSKAST

4OYOTA #OROLLA ¹RG k 'L¾NÕ HEILS¹RS
DEKK FYLGJA &¾ST GEGN  ÖÒS ÒT OG
YFIRTÎKU ¹ L¹NI 5PPL Å S  

  MILLJËNIR
67 0OLO 4$I RGERÈ k COMFORTLINE
 DYRA EKIN Ö KM VERÈ Ö


3UZUKI 6ITARA  SJ¹LFSK MËNÕTT
HEDD TIL SÎLU4ILBOÈ ËSKAST 5PPLÅ SÅMA


(ONDA !CCORT k SK k SSK -JÎG
GËÈUR BÅLL 6ERÈH  Ö 5PPL Å S 


4IL SÎLU &ORD & 8  EK 
KM  HÎ 3VARTUR LEÈUR RAFMAGN 6
DIESEL , 4URBO )NTERCOOLER  m PÒST
5PPL Å S  

*EPPAR

0AJERO $ISEL   RGl EKINN ÖÒS
DYRA SKl .Õ TÅMAREIM OG FL VERÈ
ÖÒS UPPL S 

(YBRID GEFUR ÖÁR AUKINN KRAFT MEÈ MINNI
EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN SPARNEYTNI
+YNNTU ÖÁR (9"2)$ FR¹ 4OYOTA &ORD
'-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUSCOM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ
&R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

  ÖÒS

&923452 +%-52
&923452 &2

6OLVO 6 2 8 ¹RG  %K  Ö KM
LEÈUR TOPPLÒGA LEIÈSÎGUKERFI OFL 6ERÈ
 ÖÒS S  

4IL SÎLU &ORD &  (ARLEY $AVIDSON
-EÈ ÎLLU ¹RG k %K  ÖÒS 6ERÈ 
VSK 5PPL Å S  

3UBARU ,EGACY k EK  Ö GOTT VIÈ
HALD ¹LFELG FYLGJA #$ SNYRTILEGUR VERÈ
Ö 3  

0AJERO 3PORT ¹RGl 3Kl  GÅRA EK
 ÖÒS 2AFMAGN Å ÎLLU DR¹TTARKRËKUR
"ÅLL Å TOPPSTANDI SETT VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S     

$ODGE -AGNUM 3% NÕSKR %KINN
AÈEINS  ÖÒSKM %++%24 ²4 &¾ST ¹
YFIRTÎKU CA  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI 3L¾R ,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG
SPARNEYTNI  HÎ  ,KM 
FR¹ ÖÒS  PANTIÈ NÒNA .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

"¥,!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
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(ËPFERÈABÅLAR

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4ÎLVUR

'RAFA OG VÎRUBÅLL MEÈ
KRABBA
6ANTAR YKKUR AÈ L¹TA MOKA
GRUNNA EÈA GERA GARÈINN FLOTT
AN KOMUST EINNIG Å SM¹GRÎFU
!LLT KEMUR TIL GREINA
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGËLFUR Å
SÅMA  

0ARTALAND S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER 6 ¹RG 
EK ÖKM &R¹B¾R BÅLL ,JËST LEÈUR¹KL
CD-P 3ELST VFLUTN SETT ÖKR
GOTT STAÈGR VERÈ 3  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
-" #LUBSTAR6ÁL   GÅRA MIKIÈ END
URNÕJAÈUR 3ÅMI  

-ËTORHJËL
)CEBIKEIS AUGLÕSIR

&ORD %XPLORER 8,4 6  EK ÖKM
.Õ SÎLUSKOÈAÈUR  MANNA DR¹TTARB
TOPPLÒGA NÕ m DEKK OMFL "ÅLL Å TOPP
STANDI 6ERÈ Ö "ÅLLIS S 

4IL SÎLU ER MIKIÈ ÒRVAL AF MËTORHJËLUM
FJËRHJËLUM AUKAHLUTUM ¹ MËTORHJËL
DEKK ¹ MËTORHJËL OG FJËRHJËL FATNAÈUR
OG MARGT FLEIRA 3ÅMI    

4IL SÎLU 0W CC BARNAHJËL OG 4HUMPSTAR
PITBIKE "¾ÈI HJËL Å TOPPSTANDI 5PPL Å S
 

'ARÈAÖJËNUSTA ('

"ÅLAPARTAR EHF
3  

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  

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

'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

-¹LARAR

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3      PARTASOLURIS

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTASOLURIS

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

6ÁLSLEÈAR

KEYPT
& SELT

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER 
%K  ÖKM 6 LEÈUR STIGBRETTI SSK
FILMUR XCD TJËNLAUS ¹RS ¹BYRGÈ OMFL
!4( 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS %KKERT
PRÒTT ENGIN SKIPTI 5PPL S  

4IL SÎLU

./4!¨ /' .µ44

&ARTÎLVUR
BORÈTÎLVUR OFL "-3
4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT  3ÅMI
 

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

(JËLHÕSI
-AGNHÒS EHF

«SKAST EFTIR AÈ KAUPA
(OBBY 0RESTIGE  EÈA
0RESTIGE  HJËLHÕSI

4OYOTA ,ANDCRUISER  ¹RG  6ERÈ
 5PPL ¥ SÅMA  
TIL SOLU 3UZUKI 3IDEKIC ARG 
EKINNÖUS UPPL I SIMA 

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

(ÒSAVIÈHALD

6ERSLUN

3KIDOO 3UMMIT  CC m EINN M
ÎLLU 6  Ö L¹N ®HLINS DEMPARA X 
3KIDOO 3UMMIT ¹  Ö 5PPL Å S 
 EÈA ¹ SBALDURS SIMNETIS
 ,.  ,.  ,. *%%0
'2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/ 2' 
%+).. ¶ +- ,.  &9234! '2 ¥
.«63   777PLUSGALLERYIS

«SKA EFTIR AÈ KAUPA NOTAÈ
(OBBY 0RESTIGE  UMFE TÕPU
EÈA 0RESTIGE  HJËLHÕSI !LLT
KEMUR TIL GREINA
"IRGIRS   BIRGIR BIRGIR
ORG

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

0ÅPULAGNIR

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

,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  

-ÒRVERKTAKAR

-ÒRVERTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG ALLT ALMENT
MÒRVERK EÈA MÒRVIÈGERÈIR -ARGT KEMUR
TIL GREINA 3  

-ÒRVERK

"¹TAR

0ALLBÅLAR

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL
4ARROT  DRAUMR¹ÈNINGAR
,EIÈSÎGN UM ¹STIR VIÈSKIPTI OG
FJ¹RM¹L
3ÅMI     
6ISA-ASTER#ARD /PIÈ TIL 
ALLA DAGA 'EYMIÈ ÖESSA AUG
LÕSINGU

&LÅSALAGNIR

4ÎKUM AÈ OKKUR MÒRVERK FLÅSALAGNIR OG
VIÈGERÈIR 9FIR  ¹RA REYNSLA Å FAGINU
5PPL Å S  

²TGERÈARMENN !4(
'R¹STLEPPUÒTVEGUR TIL
SÎLU

ÞJÓNUSTA

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

(REINGERNINGAR

(ÒSASMÅÈAMEISTARI ËSKAR EFTIR SMIÈUM
OG VERKAMÎNNUM VIÈ NÕSMÅÈI OG VIÈ
HALD 5PPL Å S  

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

!LSP¹  

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

$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

(ANNA  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

+LARA

,¹RA ER FARIN Å FRÅ OG +LARA TEKIN VIÈ /PIÈ
FR¹   3     

 

3ÅMASP¹

&AST VERÈ STGR !4( 4ÅMA PANTANIR FR¹ KL
  ALLA DAGA

2AFVIRKJUN

3TÅFLUÖJËNUSTA

"ÅLAÖJËNUSTA
.ÕTT 0RO FORM  ORBITREK ALHLIÈA
¾FINGAT¾KI 3ELST ¹ MJÎG GËÈU VERÈI
3  

6ARAHLUTIR

2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDIBÅL
AR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö &RYSTIKISTA ¹  Ö .ÕR FLOTTUR ELDAVÁLA
H¹FUR ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹  ¶URKARI
¹  Ö 4ÎLVUFLATSKJ¹R ¹  Ö ,OFTVIFTA ¹ 
Ö m TV ¹  Ö m ¹  Ö "ARNAKERRA
¹  Ö ,EÈURSTËLL ¹  Ö ,ÅNUSKAUTAR ¹ 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 'LERSK¹PUR ¹  Ö
"ARSTËLAR ¹  Ö 3  

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  
&LUTNINGS EÈA ÖRIF EFTIR IÈNM MIKIL
REYNSLA &ÎST VERÈT ¥SLANDSÖRIF SÅMA


«SKAST KEYPT
(JËNARÒM ËSKAST Å GËÈU ¹SIGKOMULAGI
(ELST ËDÕRT EÈA GEFINS 3  


4RÁSMÅÈI

2¾STINGAR

3MIÈUR

(REINNA

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

'ARÈYRKJA

4),+9..).'!2

4ÎLVUVIÈGERÈIR

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

.UDD

¶VOTTAVÁLAR OG ¶URKARAR

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

4ÎLVUR

.UDD
6ATNSLOSANDI ILMOLÅUNUDD OG
NUDD VIÈ VÎÈVABËLGU
5PPLÕSINGAR Å S  

-ASSAGE -ARIA TEL  

VANUR SMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM INNI OG EÈA ÒTI 5PPL Å SÅMA
 

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

µMISLEGT

/RLOFSNEFND HÒSM¾ÈRA Å 2EYKJAVÅK
&ARIÈ VERÈUR ¹ SÎGUSLËÈIR "ERLÅNAR   OKTËBER
N¾STKOMANDI "ËKUN HJ¹ "¾NDAFERÈUM Å SÅMA
 HIÈ FYRSTA &ULLGREIÈA ÖARF FERÈINA VIÈ BËKUN

&ALLEGT  LÅTRA FISKABÒR MEÈ SK¹P TIL
SÎLU UPPLÕSINGAR Å SÅMA 

(LJËÈF¾RI

0ARÅSARFERÈ   NËVEMBER N¾STKOMANDI "ËKUN HJ¹
&ERÈASKRIFSTOFU 'UÈMUNDAR *ËNASSONAR Å SÅMA 

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

*ËLAFERÈ TIL 2UDERSHEIM Å ¶ÕSKALANDI   DESEMBER
N¾STKOMANDI "ËKUN HJ¹ "¾NDAFERÈUM Å SÅMA 

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

)NNIFALIÈ &LUG ÚUGVALLARSKATTUR GISTING MORGUNVERÈUR
SKOÈUNARFERÈIR EINN KVÎLDVERÈUR OG ÅSLENSK FARARSTJËRN
!LLAR UPPLÕSINGAR HJ¹ FERÈASKRIFSTOFUNUM
%FNT VERÈUR TIL KYNNINGARFUNDA FYRIR ALLAR FERÈIRNAR
3TJËRNIN

3P¹DËMAR

WWWLEITIS SMELLIÈ ¹ 2ISTILVANDAM¹L
%' 4ËNAR ²RVAL AF HARMONIKUM AUK
FYLGIHLUTA FR¹ KR !KUREYRI 3
    2EYKJAVÅK 3 
   +ENNSLA FYRIR BYRJENDUR

,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  

-)¨6)+5$!'52  SEPTEMBER 



3-!5',µ3).'!2
6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

"ARNAG¾SLA

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 
 MÅNÒTUR Å ÖYNNRI ÖIG &RÅ LÅKAMSGREIN
ING $AGNÕ $AVÅÈSD 3$! (ERBALIFE
 
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

b!MMAm ËSKAST Å HVERFI

"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

JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI 
LAUS NÒ ÖEGAR 3  

,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

(ÎFUM HAFIÈ MËTTÎKU TIL VETRARGEYMSLU
HJËLHÕSA TJALDVAGNA FELLIHÕSA OG
B¹TA 'EYMUM FLEST ALLT TIL LENGRI EÈA
SKEMMRI TÅMA 3TAÈFESTI ELDRI PANTAN
IR &ASTAKÒNNAR HAFA FORGANG 0ANTIÈ
AFHENDINGATÅMA 'ARÈAFELL EHF 3ÅMI 


&RÅSTUNDAHEIMILI

ATVINNA

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

!TVINNA Å BOÈI
(ÒSN¾ÈI ËSKAST
-AX    VANDAÈ ÅSL ANTIK SËFASETT
FR¹  OG FALLEGT ÒTSKORIÈ DANSKT SËFA
BORÈ Å STÅL FR¹ CA   STK ANTIK BORÈ
STOFUSTËLAR OG 6ANDAÈIR BORÈSTOFUTËL
AR  STAKKËSTËLAR  ELDHÒSST RÒM 
X  GËÈ DÕNA  NÕIR 2OCKËKËSTËLAR
'ETUR SELST ALLT UPPGERT MEÈ FULLRI ¹BYRGÈ
OG MEÈ ¹KL¾ÈI AÈ EIGIN VALI EÈA ËDÕRT Å
NÒVERANDI ¹SIKOMULAGI 5PPGERÈIR MJÎG
VANDAÈIR SKRIFSTOFUSTËLAR MEÈ FULLRI
¹BYRGÈ MJÎG ËDÕRT 5PPL Å SÅMA 
 (AFSTEINN
,ÅTILL FALLEGUR OG HENTUGUR FATASK¹PUR TIL
SÎLU ¹  KR 5PPL Å S  

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
3ËLARHRINGURINN KR  VIKAN ¹
KR LEO INTERNETIS
3 
 ,EË WWWVADLABORGIRIS

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

&RYSTIKISTA ELDRI GERÈ OG GARDÅNUKAPPAR
ÒR VIÈ F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT
3  

.¹MSKEIÈ
3ILFURLEIR SKARTGRIPAGERÈ

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

µMISLEGT
4IL SÎLU MJÎG LÅTIÈ NOTAÈAR )")3 STURTU
HURÈIR FR¹ LFABORG &¾ST ¹  KR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL SÎLU  ËNOTAÈIR RAFMAGNS HURÈAOPN
ARAR FYRIR IÈNAÈARHURÈIR X M %INNIG 
STËRIR NÕLEGIR HEITAVATNSBL¹SARAR 5PP Å
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

HÚSNÆÐI

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

'EFINS

.UDD

&JÎLSKYLDA ER KOMA HEIM FR¹ $ANMÎRKU
OG ËSKAR EFTIR   HERB ¥BÒÈ HELST Å
NEÈRA "REIÈHOLTI 5PPL Å S  

'ISTING

(EIMILIST¾KI
RS GAMALL SIEMENS BARKALAUS ÖURKARI
TIL SÎLU .ÕR  ÖÒS &¾ST ¹  Ö 5PPL
Å S  

«SKA EFTIR STUDIO EÈA JA HERB ÅBÒÈ Å
2VK 3KILVÅSUM GREIÈSLUM OG REGLUSEMI
HEITIÈ REYKLAUS S  

,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  
JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU ,AUS FR¹ 
OKTËBER 3J¹ HEIMASÅÈU (EIMKYNNA EHF
WWWHEIMKYNNIIS

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

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  

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

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

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

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

#AFE #ONDITORI
#OPENHAGEN
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  

$YRAVÎRÈUR
,EITUM AÈ DYRAVERÈI Å HELGAR
VINNU ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ VEITIR S  

&!34%)'.)2

KRAFTUR :: TR AUST :: ÁR ANGUR

VIÐ NÁUM ÁRANGRI
Í FASTEIGNAVIÐSKIPTUM
UÊ0>ÀvÌÕÊ>sÊÃi>

SÖL

FRÍ

UVE

UÊ`ÕÊÌÊ>ÀÊisÊi}>ÊÍ>Ê
ÊÊÊÛsÊÛiÌÕÊÌ««ÍÕÃÌÕÊ}Ê?ÕÊ?À>}À

TT

RÐM

AT

www.inhouse.is

UÊÀ}`ÕÊÖ>

Hafdís: 895 6107
Berglind: 694 4000
Hafdís Rafnsdóttir

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Berglind Hólm Birgisdóttir

Bergsteinn Gunnarsson
Löggiltur Fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

berglind@remax.is

895 6107

694 4000

RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax: 520 9599
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Þjónusta ofar öllu

;hia{\
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-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR

¥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 

/LÅUDREIFING EHF ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA Å
FRAMTÅÈARVINNU MEÈ AÈSETUR Å
2EYKJAVÅK 5M FJÎLBREYTT STARF
ER AÈ R¾ÈA VIÈ OLÅUDREIFINGU
BEINT ¹ VINNUVÁLAR OG TANKA
/LÅUDREIFING GREIÈIR !$2 N¹M
SKEIÈ OG LAUN ¹ N¹MSKEIÈSTÅMA
FYRIR Ö¹ BÅLSTJËRA SEM EKKI HAFA
!$2 RÁTTINDI 3TARFIÈ STENDUR
B¹ÈUM KYNJUM TIL BOÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGI
%GONSSON Å SÅMA   EÈA
HELGIM ODRIS

ATH

:GIÃÖÏHyAJ=J<A:>Á>C<JB4

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

9gVjbV]hW_ÂVhZa_ZcYjb[VhiZ^\cV[VhiVa{\VhajÄ`cjc#
H`dÂVÂj`_g^cd``Vg!]g^c\bncY^gd\higVga_hbncY^g{/
lll#YgVjbV]jh#^hZÂV]g^c\Yj
hbV*(%&-%%d\[{Âj[gZ`Vg^jeeaÅh^c\Vg#

699 6165

3ÅMADÎMUR ËSKAST

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

Sími 533 4800

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA EINNI VANTAR Å HELG
ARVINNU "¾ÈI KARLMENN OG KVENFËLK ¹
ALDRINUM   ¹RA 5PPL GEFUR %INAR S
  MILLI KL  

2AFVIRKJAR
2AFVIRKJANEMAR

'ULLNESTI 'RAFARVOGI

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Hofsvallagata 59 – Opið hús
Frum

#AFÁ "LEU
«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 


&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

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

2AFVIRKJAR EÈA RAFVIRKJANEMAR ËSKAST TIL
STARFA 'ËÈ LAUN Å BOÈI OG N¾G VERKEFNI
FRAMUNDAN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


Góð 98,7 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjórbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi,eldhús, stofu, baðherbergi, geymslu og
sameiginlegt þvottahús í sameign. Sér inngangur.
V. 27,9 millj.
Opið hús í dag milli kl. 18:00 og 18:30

SJÎ NÅU 

,EIKSKËLINN 

6ORUM AÈ OPNA NÕJAN SKEMMTISTAÈ
SJÎ NÅU  VANTAR OFURHRESSA VANA BAR
ÖJËNA OG DYRAVERÈI 5PPL Å S  
)NGUNN
3JÒKRALIÈI EÈA STARFSMAÈUR VANUR
UMÎNNUN ËSKAST NÒ ÖEGAR Å FULL STARF
EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI ¹ ¶ORRASEL
DAGDEILD ALDRAÈRA ¶ORRAGÎTU 6INNUTÅMI
  VIRKA DAGA.¹NARI UPPLÕS
INGAR GEFA 'UÈBJÎRG SÅMI  OG
$ROPLAUG 

/LÅUDREIÙNG EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFS
BÅLSTJËRA Å FRAMTÅÈARVINNU MEÈ AÈSETUR Å 2EYKJAVÅK
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA VIÈ OLÅUDREIÙNGU BEINT
¹ VINNUVÁLAR OG TANKA

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG
HELGARVINNU 5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S
  "RYNJA
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÒTKEYRSLUSTARFA
MIKIL VINNA FRAMUNDAN MEIRAPRËF ¾SKI
LEGT 5PPL Å S   (RANNAR

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI ¹ SËLBAÈSSTOFU
Å MIÈB¾NUM Å FULLT STARF EKKI YNGRI EN
 ¹RA 2EYNSLA KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
UPPL Å S   6ILLA

OPIÐ HÚS, ÁLFKONUHVARF 27 - 2. HÆÐ

!TVINNA ËSKAST
6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN
(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA
ÖJËNUSTA S  

(ÒSASMIÈJAN 'RAFARHOLTI
«SKAR EFTIR HELGARSTARFSMÎNN
UM OG FÎSTUM STARFSMÎNNUM Å
TIMBURSÎLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 ¹RA FJÎLSKYLDUMAÈUR ËSKAR EFTIR FRAM
TÅÈARSTARFI ER REYKLAUS STUNDVÅS OG HEIÈA
LEGUR GET BYRJAÈ STRAX UPPL Å  
3MIÈIR ËSKA EFTIR VINNU 6ILJA MIKLA
VINNU %KKI MËT 3  

/LÅUDREIÙNG EHF SÁR UM DREIÙNGU ¹ ÚJËTANDI ELDSNEYTI FYRIR
. OG /LÅS &ÁLAGIÈ HEFUR STARFAÈ FR¹  JANÒAR 
3J¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR UM FYRIRT¾KIÈ ¹ WWWOLIUDREIÙNGIS
4ra herb. 120 fm glæsileg endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er byggð af ÞG-verk og er vönduð í alla
staði. Fallegt útsýni. Sér þvh. Hornbaðkar. Stór geymsla.
Verð 30,8 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
MIÐVIKUDAG FRÁ 17.30-18.00.

"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
¥SLENSKUKUN¹TTA NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

Vagnhöfði – Reykjavík
Frum

%NERGIA KAFFIHÒSVEIT
INGAHÒS 3M¹RALIND
6ANTAR ÖJËNA Å SAL OG ¹ KAFFIBAR
&ULLTSTARF OG OGEÈA HLUTASTÎRF
EINGÎNGU -IKIL VINNA FYRIR DUG
LEGT OG KRAFTMIKIÈ FËLK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ STAÈNUM 'UÈNÕ

/LÅUDREIÙNG GREIÈIR !$2 N¹MSKEIÈ OG LAUN ¹
N¹MSKEIÈSTÅMA FYRIR Ö¹ BÅLSTJËRA SEM EKKI HAFA !$2
RÁTTINDI 3TARÙÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM TIL BOÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGI %GONSSON Å SÅMA
 EÈA HELGIM ODRIS

Frum

«SKAR EFTIR FÎSTUM STARFSMÎNN
UM OG HELGARSTARFSMÎNNUM ¹
KASSA Å VERSLUN (ÒSASMIÈJUNNAR
Å 'RAFARHOLTI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!46)..!
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'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

(ÒSASMIÈJAN

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

6ERKAMENN

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

SEM ER LÅTILL EINKAREKINN LEIK
SKËLI ËSKAR EFTIR LEIKSKËLAKENN
ARA EÈA STARFSMANNI Å FULLT STARF
5PPLÕSINGAR GEFUR (ULDA Å S
    

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Mjög gott 1224 fm. atvinnuhúsnæði
á góðum stað á höfðanum. Eignin
er á þremur hæðum hver hæð rúmlega 400 fm. Efsta hæðin er í útleigu, góðar leigutekjur. Á miðhæðinni eru þrjú bil, góðar innkeyrsludyr. Kjallarinn er með ágætis lofthæð, rampur er niður í kjallarann frá
Vagnhöfða en frá Dverghöfða er
kjallarinn nánast jarðhæð. Húsnæði
sem býður upp á mikla möguleika.
Nánari upplýsingar veitir Leifur
Aðalsteinsson í síma 820 8100

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Við hjá BIRNA concept shop erum að leita
að skemmtilegum starfskröftum til starfa
6IÈ
HJ¹ ")2.!
3HOP ERUM
í verslunum
okkar#ONCEPT
í Kaupmannahöfn
og
AÈ
LEITA AF STARFSMANNI Å HLUTASTARF
Reykjavík.
ÅBIRNA
VERSLUN
OKKAR
Å VETUR
er ungt fyrirtæki
í örum vexti.
Ef þú ert 23 ára eða eldri,
sjálfstæð, sveigjanleg, samviskusöm, hefur ríka þjónustulund og
gaman af mannlegum samskiptum, þá erum við að leita að þér.
%F ÖÒ ERT  ¹RA EÈA ELDRI SJ¹LFST¾È SVEIGANLEG
SAMVISKUSÎM HEFUR RÅKA ÖJËNUSTULUND OG GAMAN AF
Reykjavík: Hlutastarf til 1.júní
MANNLEGUM SAMSKIPTUM Ö¹ ERUM VIÈ AÈ LEITA AF ÖÁR
Fullt starf frá 1.júní til 1.september 2007

Kaupmannahöfn: Framtíðarstarf. Góð dönskukunnátta er skilyrði.

5MSËKNIR SENDIST ¹ IBH BIRNANET
Umsóknir sendist
á ibh@birna.net
3KILAFRESTUR
ER TIL
SEPTEMBER
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar.
Taka skal fram hvort sótt er um starf á Íslandi eða í Danmörku.

Skólavörðustígur 2
www.birna.net

-)¨6)+5$!'52  SEPTEMBER 



!46)..!

MÚRARAR

6ELFERÈARSVIÈ

3TARFSMENN ¹ HEIMILI FYRIR HEIMILISLAUSA KARLMENN
6ELFERÈARSVIÈ ËSKAR EFTIR STARFSMÎNNUM TIL STARFA
¹ HEIMILI FYRIR HEIMILISLAUSA KARLMENN 5M ER AÈ
R¾ÈA HEIMILI FYRIR ¹TTA HEIMILISLAUSA KARLMENN
(ELSTU VERKEFNI
o 3TUÈNINGUR VIÈ HEIMILISMENN VARÈANDI SAMSKIPTI VIÈ
SAMFÁLAGAÈILA INNAN OG UTAN HEIMILISINS
o !ÈSTOÈ VIÈ HEIMILISMENN Å DAGLEGUM STÎRFUM
HEIMILISINS SS ÖRIF MATSELD OG ÖESS H¹TTAR
o BYRGÈ ¹ ÖRIFUM HEIMILISINS OG MATSELD
o ¶¹TTTAKA Å TEYMISVINNU STARFSMANNA
o ¶¹TTTAKA Å HÒSFUNDUM HEIMILISMANNA
o ®NNUR ÖAU STÎRF SEM STARFSMANNI KUNNA AÈ VERÈA
FALIN AF FORSTÎÈUMANNI

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

(¾FNISKRÎFUR
o 3KILNINGUR OG ÖEKKING ¹ VANDA EINSTAKLINGA MEÈ
LANGVARANDI FÁLAGSLEGAN VANDA VEGNA NEYSLU
¹FENGIS OG ANNARRA VÅMUEFNA
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG ¹HUGI FYRIR
M¹LEFNUM ÅBÒA HEIMILISINS
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKUR
BORGAR OG %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %RLA "JÎRG 3IGURÈARDËTTIR Å SÅMA
 
NETFANG ERLABJORGSIGURDARDOTTIR REYKJAVIKIS
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ 6ELFERÈARSVIÈ 2EYKJAVÅKUR
4RYGGVAGÎTU   2EYKJAVÅK FYRIR  SEPTEMBER NK

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

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

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


  
 
'RÎFUMAÈUR
¹ HJËLAVÁL

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
"YGGINGARFÁLAG
'YLFAbyggingastjóra
OG 'UNNARS ËSKAR EFTIR
óskar
eftir að ráða
VÎNUM MANNI ¹ NÕLEGA HJËLAGRÎFU SKILEGT
(verkstjóra).
Viðkomandi þarf að geta
ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF ÚJËTLEGA
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
UPPL GEFUR
*ËN (¹KON
Å SÅMA eða

veita.¹NARI
Sigurður
í síma
693-7368
Guðjón í síma 693-7305

&IRMA "9'').'!2&'9,&! '5..!23 (&


  
 
POSZUKUJE OPERATOROW SPRZETU CIEZKIEGO Z

Byggingarfélag
Gylfa
og LADOWARKI
GunnarsKOPARKI
hf
UPRAWNIENIAMI NA
KOPARKO
OBROTOWE
DOað
 TON
I WIECEJ:APEWNIAMY
óskar
eftir
ráða
byggingastjóraPRACE NA
DLUGI OKRES CZASU.ASZA ÙRMA TO JEDNA Z WIEKSZYCH I
(verkstjóra).
Viðkomandi þarf að geta
DOBRZE PROSPERUJACYCH W ISLANDII:APEWNIAMY DOBRE
hafið störf mjög fljótlega.
WARUNKI Nánari uppl.
7SZELKIE
INFORMACJE MOZNA
UZYSKAC
POD NUMERM !REK
veita Sigurður
í síma
693-7368
eða
PO POLSKU$ZIEKUJEMY ZA KONTAKT
Guðjón í síma 693-7305

 0ÅPULAGNIR
 

 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
"YGGINGARFÁLAG
'YLFA byggingastjóra
OG 'UNNARS AUGLÕSIR EFTIR
óskar
eftir að ráða
PÅPULAGNINGARMÎNNUM
STARFA
(verkstjóra). ViðkomandiTILþarf
að-IKIL
geta
M¾LINGARVINNA (J¹ OKKUR ER GËÈUR AÈBÒNAÈUR
hafið
störf
mjög
fljótlega.
Nánari
uppl.
OG VIRKT STARFSMANNAFÁLAG .¹NARI UPPLÕSINGAR
veita Sigurður
í síma
693-7368
VEITIR «LAFUR
Å SÅMA
 eða
Guðjón í síma 693-7305
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Fermingarfrelsi í tuttugu ár
5-2¨!.
"ORGARALEG
FERMING

99kr SMS. Vinningar afhentir í BT Smáralind, Með þátttöku ert þú kominn í SMS klúbb

N

ú í vetur
mun
Siðmennt,
Félag
siðrænna húmanista,
halda
(/0% +.²433/.
upp á 20 ára
afmæli Borgaralegrar fermingar hér á landi. Fyrsti hópurinn
byrjaði í borgaralegri fermingarfræðslu síðla árs 1988 og voru 16
ungmenni fermd vorið 1989. Síðan
þá hafa um þúsund unglingar og
fjölskyldur þeirra kosið þennan
valkost og um 13.000 manns verið
viðstaddir athafnirnar. Undanfarin ár hafa rífega 100 unglingar
verið í hverjum árgangi.
Á hverju ári sendir Siðmennt
lítinn A5 kynningarbækling til
um 4000 fjölskyldna með börn á
fermingaraldri til að upplýsa þau
um hvað Borgaraleg ferming sé
og hvernig hægt sé að skrá sig
ef þau hafa áhuga á að taka þátt.
Þetta hefur reynst besta leiðin til
að kynna fræðslunámskeið okkar
fyrir væntanlegum þátttakendum.
Borgaraleg ferming er valkostur fyrir þá sem t.d. eru ekki
reiðubúnir að strengja trúarheit
eða fyrir þá sem af öðrum ástæðum vilja ekki taka þátt í hefðbundinni kirkjulegri fermingu.
Tilgangur Borgaralegrar fermingar er að efla heilbrigð og farsæl viðhorf ungmenna til lífsins.
Þátttakendur rækta meðal annars með sér jákvæðni og ábyrgðarkennd gagnvart sjálfum sér
og samborgurum sínum. Fermingarámskeiðið
samanstendur
af einni tvöfaldri kennslustund,
vikulega í samtals 12 vikur, fyrir
unglinga á höfuðborgarsvæðinu.
Fyrir unglinga á landsbyggðinni
er í boði helgarnámskeið sem

rið
e
úm ómiða
n
á bí
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S
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s
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s
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stendur í tvær helgar og einnig er
boðið upp á fjarnám fyrir fermingarbörn sem búa erlendis. Þátttakendur læra margt gagnlegt
um hvað það er að vera fullorðin
og taka ábyrgð á eigin hegðun
og skoðunum. Meðal annars er
fjallað um mannleg samskipti,
gagnrýna hugsun, siðfræði, að
taka ákvarðanir, mismunandi
lífsskoðanir og lífsstíl, unglinga
í neyslu- og auglýsingasamfélagi,
fordóma og fjölmenningu, trúarheimspeki, samskipti unglinga
og fullorðinna, sorg og sorgarviðbrögð, ofbeldi og einelti, hamingjuna og tilgang lífsins, sjálfsmynd og samskipti kynjanna og
skaðsemi vímuefna.
Að námskeiðinu loknu fer fram
falleg og virðuleg athöfn og taka
sum fermingarbörnin virkan þátt
í henni með tónlistarflutningi,
ljóðalestri og ávörpum. Einnig
kemur þekkt fólk úr íslensku samfélagi fram sem ræðumenn.
Sem formaður Siðmenntar tek

Unglingar úr fjölskyldum sem
aðhyllast mörg mismunandi
trúarbrögð hafa tekið þátt í
Borgaralegri fermingu vegna
þess að námsefnið er óháð trú
og trúarbrögðum.
ég við símtölum fyrir skráningu
í Borgaralega fermingu. Eftir að
við hófum að senda út kynningarbæklinga árlega hefur stöku
foreldri hringt í mig, stundum
jafnvel á nóttunni, til þess eins
að tjá óánægju sína yfir því að
fá bæklinginn sendan heim. Því
miður hafa flestir þessir foreldrar ekki rætt málin kurteislega
heldur hafa þeir fundið þörf fyrir
að vera með dónaskap og hótanir í minn garð. Sumir hafa sagst
vera móðgaðir vegna þess að þeir
séu mjög trúaðir og túlka þennan

kynningarbækling sem persónulega árás á sig. Ég undrast það
að fólk sem gefur sig út fyrir að
vera kristið og búa yfir kristnu
umburðarlyndi fer í vörn yfir upplýsingum um aðrar lífsskoðanir,
en engin gagnrýni á önnur trúarbrögð er að finna í bæklingi okkar.
Er það svo óöruggt um sína eigin
lífsskoðun? Sumir þeirra hafa
haldið því fram að það væri ólöglegt að dreifa kynningarefni með
þessu móti. Staðreyndin er sú að í
frjálsu og lýðræðislegu samfélagi
mega félög og fyrirtæki senda
kynningarefni hverjum sem er.
Siðmennt hefur farið nákvæmlega
eftir reglum Hagstofu og ekki
sent þeim sem merkt er við þar
að vilji ekki fjölpóst. Ég er ekki
kristin en ég fæ oft í póstkassann
auglýsingar og kynningarefni frá
ýmsum kristilegum kirkjum og
trúarhópum. Þetta efni höfðar
alls ekki til mín en ekki dettur
mér í hug að hringja í presta eða
forstöðumenn þessara söfnuða og
æpa á þá eða hóta þeim! Ég bara
hendi þessu efni eins og ég geri
með auglýsingabæklinga í póstinum sem höfða ekki til mín.
Unglingar úr fjölskyldum sem
aðhyllast mörg mismunandi trúarbrögð hafa tekið þátt í Borgaralegri fermingu vegna þess að
námsefnið er óháð trú og trúarbrögðum. Það er ekkert kennt í
námskeiði okkar sem er gegn trú
eða kristni.
Skráning í Borgaralega fermingu fyrir vorið 2008 er nú í fullum gangi og á þessum tímapunkti
má þess geta að aldrei í 20 ára
sögu hennar hafa fleiri ungmenni
verið skráð en nú. Slagorð Siðmenntar eru „það er dýrmætt að
eiga val“ og „Það er allt í lagi að
vera öðru vísi“.
Höfundur er formaður Siðmenntar
og stofnandi Borgaralegrar fermingar á Íslandi.

Vegur milli Þingvalla og Laugarvatns
5-2¨!.
3AMGÎNGUR

U

ndanfarið
hafa
birst greinar í
F rét tablaði nu
um
fyrirhugaðan nýjan veg
*«. /44) *«.33/.
milli Þingvalla
og Laugarvatns. Ekki er allt rétt,
sem þar kemur fram. Eiginlega
er hér um að ræða tilfærslu á
vegarstæði þar sem hingað til
hefur verið notast við hinn 100
ára gamla kóngsveg, sem er að
öllu leyti alls ófullnægjandi vegarstæði fyrir bílaumferð. Pétur
M. Jónasson, vatnalíffræðingur,
hefur verið með harðan áróður
gegn lagningu þessa nauðsynlega
vegar og fullyrðir að Þingvallavatn geti orðið fyrir skemmdum.
Við þekkjum öll þær staðreyndir að vegir liggja allt í
kringum vatnið og um þjóðgarðinn og eru orðnir flestir eldgamlir. Af hverju er þá vatnið í
lagi? Það er enga skemmd að sjá
þrátt fyrir mikla umferð í áratugi. Pétur forðast að gefa á því
skýringar. Hamagangur Péturs
gegn þessari framkvæmd er alls
óskiljanlegur í ljósi þess að vegurinn mun liggja að mestu fjarri
Þingvallavatni. Hann kemur frá
Laugarvatni og mun liggja við
rætur Lyngdalsheiðar og tengjast veginum, sem liggur að aust-

anverðu meðfram vatninu. Sá
vegur hefur verið umferðaræð
um langan tíma, marga áratugi.
Ég vil benda á að umræddur
vegur var og er hluti af hinum
vinsæla og fjölfarna Þingvallahring:
Reykjavík-ÞingvellirSogið-Hveragerði og svo til
Reykjavíkur um Hellisheiði.
Pétri hefur tekist að æsa ýmsa
menn upp, m.a. nokkra náttúrufræðinga. Búast mætti við að vel
menntaðir menn sæju í gegnum
slíkan hugarburð gamals manns.
Slæmt er þegar aðstoðarritstjóri
Fréttablaðsins fellur í þá gryfju
að taka undir með Pétri og rangtúlkar legu nýja vegarins og
segir hann eigi að liggja meðfram vatninu. Ekki er gæfulegt
fyrir Fréttablaðið að birta slíkt
bull í leiðara.
Öllu ömurlegra er að sjá skrif
Guðmundar Andra Thorssonar
um þessi mál í sama blaði 3. sept.
sl. Guðmundur virðist halda að
nú eigi að gera ógurlega hraðbraut með allra þyngstu umferð
sem hugsast getur! Guðmundur hallmælir Vegagerðinni og
stjórnendum hennar eins og þeir
einir beri ábyrgðina. Vegagerðin hefur þau verkefni að hanna
vegi og hefur í þessu tilviki tekist
vel upp að færa vegarstæðið frá
gamla kóngsveginum á heppilegri stað. Svo reynir Guðmundur að fá umhverfisráðherrann til
að rifta umhverfismatinu og þar
með að gera þessu máli mikið

ógagn. Ég hvet ráðherrann til að
láta ekki verða af slíku og taka
raunsætt mið af raunveruleikanum. Mér finnst að Guðmundur Andri Thorsson ætti að halda
sig við skáldskap og láta vera að
skrifa um alvörumálefni.
Í grein í Fréttablaðinu 31.08.
sl. vitnar blaðamaður í Umhverfisstofnun. Þar er fjallað um rask
og lýti. Um hvaða rask er stofnunin að tala? Var kóngsvegurinn
rask á sínum tíma? Ég efast stórlega um að Vegagerðin muni vaða
um svæðið eins og naut í flagi.
Ég sé ekki betur en að Vegagerðin gangi almennt vel um í
sínum framkvæmdum. Vegagerðin á þakkir skildar fyrir að
halda þessari vesældar leið sem
kóngsvegurinn er í eins þolanlegu ástandi og unnt er. Lagning
þessa nýja vegar þolir ekki lengri
bið. Tafir hafa verið alltof miklar, m.a. vegna stífni og sérvisku
fyrri Þingvallanefndar og svo nú
vegna kærugleði Péturs M. Jónassonar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar þarf betri samgöngur vegna
skylduverkefna.
Ferðaþjónustan og rútubílaeigendur bíða í
óþreyju. Þessi vegur mun tengja
saman þekktustu ferðamannastaði á Suðurlandi. Bættar samgöngur á þessari leið mun létta
mjög á umferð um Suðurlandsveg
og Hellisheiði.
Höfundur er prentari.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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„Maður á í raun ekki heimili fyrr en maður eignast
börn og það heimili mótast
af börnunum.“
*EREMY )RONS F¾DDIST Å B¾NUM
#OWES ¹ ENSKU EYNNI )SLE OF
7IGHT (ANN HEFUR LEIKIÈ Å FJÎL
MÎRGUM MYNDUM OG UNNIÈ TIL
MARGRA VERÈLAUNA (ANN FÁKK
TIL AÈ MYNDA «SKARINN SEM
BESTI LEIKARINN ¹RIÈ  FYRIR
HLUTVERK SITT Å MYNDINNI 2E
VERSAL OF &UTURE

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Ókeypis tónleikar í Central Park

 'ULLSKIPIÈ (ET 7APEN VAN

4IL ER PLATA MEÈ ÖJËÈLAGA OG
ROKKDÒETTINUM 3IMON OG 'AR
FUNKEL SEM HEITIR b4ËNLEIKARN
IR Å #ENTRAL 0ARKm 0LATA ÖESSI
VAR TEKIN UPP  SEPTEMB
ER ¹RIÈ  ÖEGAR 3IMON OG
'ARFUNKEL SAMEINUÈUST ¹ NÕ
EFTIR HLÁ OG HÁLDU ËKEYPIS TËN
LEIKA ¹ STËRU GRASFLÎTINNI THE
'REAT ,AWN Å #ENTRAL 0ARK Å
.EW 9ORK
9FIR  MANNS KOMU ¹
TËNLEIKANA OG Å MARS SAMA ¹R KOM PLATAN ÒT (ÒN
VAR ÒTSETT AF 0AUL 3IMON OG $AVE 'RUSIN OG FRAM
LEIDD AF 0AUL 3IMON !RT 'ARFUNKEL 0HIL 2AMONE
OG 2OY (ALEE
!UK ÖESSA VAR GEFIÈ ÒT MYNDBAND AF TËNLEIKUN
UM OG ¹ ÖVÅ ERU TVÎ LÎG SEM EKKI VORU ¹ PLÎT
UNNI ¶ETTA ERU LÎGIN b4HE ,ATE 'REAT *OHNNY

!CEm OG b,ATE IN THE %VEN
INGm &LUTNINGURINN ¹ LAGINU
UM *OHNNY !CE VAR TRUFLAÈUR
ÖEGAR ¾STUR AÈD¹ANDI RÁÈIST
INN ¹ SVIÈIÈ
3IMON OG 'ARFUNKEL KYNNT
UST Å GRUNNSKËLA ¹RIÈ 
ÖEGAR ÖEIR VORU B¹ÈIR AÈ
LEIKA Å LEIKRITINU b,ÅSA Å 5NDRA
LANDIm 3ÅMON LÁK HVÅTU KAN
ÅNUNA OG 'ARFUNKEL LÁK KÎTT
INN RIÈ  MYNDUÈU ÖEIR
HËPINN b4OMMA OG *ENNAm OG BRÎGÈUÈU Å FYRSTA
SINN ¹ FR¾GÈINNI MEÈ LAGI SÅNU b(EY 3CHOOLGIRLm
¶AÈ VAR ÖË EKKI FYRR EN ¹RIÈ  SEM ÖEIR SLËGU
Å GEGN MEÈ LAGINU b3OUNDS OF 3ILENCEm ¶AÈ JËK
ENN ¹ VINS¾LDIR ÖEIRRA ER TËNLIST ÖEIRRA HLJËMAÈI
Å KVIKMYNDINNI b4HE 'RADUATEm SEM Å LÁKU MEÈAL
ANNARRA $USTIN (OFFMAN OG !NNE "ANCROFT

!MSTERDAM STRANDAÈI ¹
3KEIÈAR¹RSANDI OG FËRUST
UM  MANNS 3KIPIÈ VAR
HLAÈIÈ DÕRUM FARMI SEM
ALDREI HEFUR FUNDIST
 "LAÈIÈ ¥SAFOLD KOM ÒT Å
FYRSTA SINN
 ¶ÕSKUR KAFB¹TUR 5 KOM
TIL 2EYKJAVÅKUR MEÈ ÖRJ¹
MENN SEM HÎFÈU SLASAST
Å ¹R¹S ¹ BRESKT FLUTNINGA
SKIP (INN  SEPTEMBER
SAMA ¹R HAFÈI ÖESSI B¹TUR
SÎKKT BRESKA FARÖEGASKIP
INU !THENIA
 4UNGUFOSS SÎKK ¹ SIGLINGU
YFIR %RMARSUND HÎFN VAR
BJARGAÈ
 4AÅLENSKI HERINN FRAMDI
VALDAR¹N Å "ANGKOK OG
NAM STJËRNARSKR¹NA ÒR
GILDI

Ástkær eiginmaður minn, faðir og sonur,

Konráð Þórisson
Móaflöt 37, Garðabæ,

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju í Garðabæ
fimmtudaginn 20. september kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er
bent á Bandalag íslenskra skáta og Slysavarnafélagið
Landsbjörg.
Vala Dröfn Hauksdóttir
Oddný Þóra Konráðsdóttir
Oddný Dóra Jónsdóttir

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

Guðmundur Valur
Guðmundsson
Safamýri 13, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
fimmtudaginn 13. september. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju fimmtudaginn 20. september kl. 11.00.
Vilhelmína K. Magnúsdóttir
Magnús Már Guðmundsson
Sigurbjörg Sigurðardóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Kjartan Ingvason
Níels Rafn Guðmundsson
Sigrún Arnardóttir
Njáll Hákon Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabarn.

b¥3,%.3+ 34*«2.6®,$ 6ILDU GJARNAN SEMJA VIÈ "RETA EN ÖORÈU ÖAÈ EKKI AF ËTTA VIÈ INNANLANDS¹LITIÈ m SEGIR SAGNFR¾ÈINGURINN 'UÈNI
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"ËKIN SNÕST EKKI BARA UM HINA
SL¾MU "RETA OG GËÈU ¥SLENDINGA
Ástkær bróðir okkar,

Kristján Ari Guðmundsson
lést þann 10. september á Landspítalanum. Jarðarförin
hefur farið fram í kyrrþey. Okkar innilegustu þakkir
til starfsfólks Lungnadeildar Landspítalans fyrir góða
umönnun.
Systkini og frændfólk

„Ég hef lengi haft áhuga á þorskastríðum. Ekki síst af því að afi minn, Guðni
Thorlacius, var í Landhelgisgæslunni
frá stríðsárunum fram á sjöunda áratuginn,“ segir Guðni Th. Jóhannesson
sagnfræðingur. Hann er höfundur nýútkominnar bókar um fiskveiðideilur
Breta á Norður-Atlantshafi á árunum
1948-1964. Guðni var við nám í Bretlandi frá 1998-2003 og bókin er doktorsritgerð hans, aðeins aukin og endurbætt og kemur út á ensku. „Bretar
stóðu í stappi við Íslendinga, Norðmenn, Sovétmenn og Dani en mestur
var hasarinn milli okkar og Breta því
hér voru mikilvægustu miðin og hér
voru líka stjórnvöld tregust til að gefa
eftir,“ segir hann.

Guðni kveðst hafa leitað fanga í
skjalasöfnum víða um heim og talað
við fjölda manns sem tóku þátt í átökunum. Hvað skyldi honum hafa þótt athyglisverðast? „Það kom mér á óvart
hversu mikill áherslumunur var innan
breska stjórnkerfisins á því hvernig taka ætti á fiskveiðideilunum. Þar
voru margar skoðanir uppi. Ágreiningur um aðferðir var líka mikill hér
heima því stjórmálamenn vildu gjarnan semja en þorðu það ekki af ótta við
innanlandsálitið.“
Guðni kveðst hafa fengið vissa
samúð með Bretunum. „Auðvitað var
geysilegt hagsmunamál fyrir Íslendinga að fá full yfirráð yfir miðunum
en saga landhelgismálsins hér er hálf-

gerð helgisaga þar sem við sjáum fyrir
okkur einhuga þjóð í baráttu við ofureflið. En málið er miklu flóknara. Það
snerist ekki bara um hina góðu Íslendinga og slæmu Breta,“ segir hann.
Þar sem bók Guðna er doktorsritgerð lýtur hún öllum þeim fræðilegu
kröfum sem gerðar eru til slíks verks.
„Ritgerðin er ekki skrifuð með hinn
almenna lesanda í huga. Hins vegar
stendur til að skrifa sögu þorskastríða
Íslendinga og landhelgismálsins á íslensku. Hún verður miklu skemmtilegri,“ segir Guðni og bætir við: „Þessi
nær líka bara til tólf mílna deilunnar
en ekki hinna hörðu átaka á áttunda
áratugnum.“
GUN FRETTABLADIDIS

Móðir okkar, amma og langamma,

90 ára afmæli

Guðrún Jóhanna Einarsdóttir
Laugarnesvegi 84,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli laugardaginn
15. september. Útförin fer fram föstudaginn
21. september kl. 15.00 í Fossvogskirkju.
Jónas Gústafsson
Hulda S. Gústafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Sigmann
Tryggvason
sjómaður og smiður frá Hrísey, er
níræður í dag. Manni er nú til heimilis
að Jöklagrunni 2, dvalarheimilinu
Hrafnistu, Reykjavík.
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100

MILLJÓNIR

17. júní árið 1994 breyttist heimurinn. Kannski
ekki eins og þegar Tvíburaturnarnir hrundu
eða Díana dó. Og þó.
Dagurinn er greyptur í
minningu þeirra sem á
horfðu. Þennan morgun
kom íslenska þjóðin sér fyrir í fjölskyldubílnum og reyndi að fikra sig
nær Þingvöllum ásamt fimmtíu þúsund öðrum Íslendingum. Krakkarnir
sátu kirfilega bundnir í aftursætinu,
málaðir í íslensku fánalitunum og
báru fram óskir um rétti dagsins;
kandífloss, pylsu með öllu og risavaxna snuddu gerða úr bræddum
sykri. Og ekki mátti gleyma helíumblöðrunni með einhverri Disney-fígúrunni framan á.

Um leið og bíllinn mjakaðist
áfram fyrstu fimm metrana steig
O.J. Simpson upp í rauðan Ford
Bronco og keyrði eftir vegi númer
405 í Kaliforníuríki. Leiðin hans
var greið, ólíkt Þingvallaveginum.
Þegar fjölskyldubifreiðin hafði
komist áfram um tíu metra voru
tugir lögreglubíla á eftir O.J. með
blá blikkandi ljós. Og þyrlur sjónvarpsstöðvanna sveimuðu yfir.
Allt í beinni útsendingu. Bandaríska þjóðin stóð á öndinni, rétt
eins og krakkinn á Þingvöllum sem
á sama augnabliki mændi yfir
mannhafið og hugsaði með sér að
nú myndi hann týnast. Gamla ruðningshetjan, þessi „næs gæ“ sem
lék óheillakrákuna Nordberg í
Naked Gun, var grunaður um

morð. Ekki eitt heldur tvö ástríðumorð.
Og þegar fáninn hafði verið dreginn að húni og þjóðsöngurinn kyrjaður var O.J. kominn á bak við lás og
slá. Helmingur bandarísku þjóðarinnar fylgdist með og hafði ekki hugmynd um að á sama tíma og ameríski draumurinn var settur í steininn
fagnaði lítil eyjaþjóð frelsi sínu á
bílahátíð allra landsmanna. Hún
söng út um gluggann og trallaði,
veifaði fánum sínum og hirti lítið um
hin skelfilegu örlög O.J. Simpson.
Herveldið í vestri hefur nú þurft
minna tilefni til að hefja stríðsrekstur en þá vanvirðingu sem Íslendingar sýndu þegar þeir héldu upp á lýðveldisafmæli sitt á Þingvallaveginum,
sama dag og O.J. var klófestur.
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Britney Spears missir forræðið

 !&,µ3)2 4«.,%)+!&%2¨

Kevin Federline, fyrrum eiginmaður
Britney Spears, fær nánast fullt
forræði yfir strákunum þeirra tveimur,
þeim Jayden James og Sean Preston.
Þessu hélt bandaríska fréttastofan Fox
fram í gær.
Spears er sögð vera með vonlaust mál
í höndunum í forræðisdeilu sinni og
ekki bætti úr skák þegar lögfræðingateymi hennar sagði upp störfum
skömmu áður en réttarhöldin áttu að
hefjast. Lögfræðingarnir gáfu þá
skýringu á uppsögninni að söngkonan
væri „vandræðargemsi“. Forræðisdeilan tók nokkuð óvænta stefnu
þegar fyrrum lífvörður Spears,
Tony Baretto, gaf út vitnisburð
sinn þar sem hann sagðist hafa
séð Spears neyta eiturlyfja
fyrir framan syni sína. hún

2APPARINN  #ENT HEFUR AFLÕST
TËNLEIKAFERÈ SINNI UM %VR
ËPU VEGNA ËFYRIRSJ¹AN
LEGRA ¹ST¾ÈNA  HAFÈI
HEITIÈ ÖVÅ AÈ H¾TTA Å TËN
LIST EF +ANYE 7EST SELDI
FLEIRI PLÎTUR EN HANN OG NÒ ER
SPURNING HVORT HANN STENDUR VIÈ
STËRU ORÈIN

FOLK FRETTABLADIDIS

hefði sært blyggðunarkennd þeirra og
stefnt öryggi þeirra í hættu. Baretto
var rekinn eftir að hann heyrði ekki
skipun Spears um að taka upp hattinn
hennar. Búist er við því að dómari kveði
upp sinn úrskurð á mánudaginn.
Til að bæta gráu ofan á svart
tilkynnti útgáfufyrirtæki Spears að þeir
hefðu slitið öllu samstarfi við hana.
„Britney Spears hefur mikla hæfileika
en í ljósi kringumstæðna þá sjáum við
okkur ekki fært að geta unnið að
hennar málum af heilum hug,“ sagði
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, Jeff
Kwatinetz.
"2)4.%9 30%!23 ,EIÈ HENNAR HEFUR LEGIÈ
LËÈRÁTT NIÈUR OG NÒ ER TALIÈ N¹NAST ÎRUGGT
AÈ HÒN MISSI FORR¾ÈIÈ YFIR SONUM SÅNUM
./2$)#0(/4/3'%449

Pistols koma aftur saman
Pönkararnir í The Sex Pistols
ætla að halda tónleika í London 8.
nóvember í tilefni af þrjátíu ára
útgáfuafmæli
plötunnar
Nevermind The Bollocks. Olli
platan miklum deilum þegar hún
kom út í Bretlandi í október árið
1977 og voru meðlimir sveitarinnar útmálaðir sem algjörir
stjórnleysingjar.
Upprunalegir meðlimir The
Sex Pistols, John Lydon, Steve
Jones, Paul Cook og Glen Matlock
spila allir á tónleikunum.

(EIDI +LUM VAR
GULLFALLEG Å KJËL
FR¹ $IOR
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Vörður tryggingar hf.
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Borgartúni 25

I

sími 514 1000

I

www.vordur.is

Emmy-verðlaunahátíðin sem
fram fór í Los Angeles á sunnudag var fyrsta tækifæri haustsins
til að klæða sig upp í síðkjól og
demanta fyrir stjörnurnar. Þær
voru enda hver annarri glæsilegri á að líta, eins og þessar
myndir bera vitni um. Það var
mikið um kjóla í látlausum litum
á Emmy-verðlaunahátíðinni í ár.
Inn á milli mátti þó sjá litsterka
kjóla sem hresstu upp á rauða
dregilinn.

6INNINGSHAFINN
!MERICA &ERRERA
GEISLAÈI Å BL¹U
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Rómantík í rúminu Vilja bæta ímynd ungmenna
Eva Longoria sagði
blaðamanni
Access
Hollywood frá nýafstöðnum hveitibrauðsdögum sínum og Tony
Parker á rauða dregli
Emmy-verðlaunanna á
sunnudaginn. „Við læstum okkur inni í húsi á
einkaströnd á einkaeyju,“ sagði Longoria.
„Við horfðum á þriðju
þáttaröðina af Lost alla
daga. Við lágum uppi í
rúmi og horfðum á
myndbönd. Það var
mjög rómantískt,“ sagði
leikkonan.
Aðspurð hvað hefði
verið rómantískast við

brúðkaupið sjálft, sagði
Longoria það hiklaust hafa
verið kossinn. Hún viðurkenndi að sér hefði þó
fatast flugið á einum stað í
athöfninni. „Ég fór með
heitin mín á frönsku og ég
ruglaðist í þeim,“ sagði
Longoria. „Öllum fannst
það sætt að ég hefði
gleymt þessu, en þetta var
ótrúlega erfitt orð,“ bætti
hún við.
2«-!.4¥3+)2 (6%)4)"2!5¨3
$!'!2 (JËNIN NÕBÎKUÈU %VA

,ONGORIA OG 4ONY 0ARKER VÎRÈU
HVEITIBRAUÈSDÎGUM SÅNUM
UPPI Å RÒMI VIÈ Ö¹ IÈJU AÈ
HORFA ¹ ,OST OG ÎNNUR MYND
BÎND
./2$)#0(/4/3'%449

Hljómsveitirnar
Jeff
Who?,
Reykjavík!, Skakkamanage og
Retro Stefson verða á meðal þeirra
sem koma fram á styrktartónleikum fyrir Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna í Listasafni Reykjavíkur
í kvöld.
Ungmennaráð Íþrótta- og tómstundaráðs miðbæjar og vesturbæjar heldur tónleikana í samstarfi við ungmennaráð Unicef á
Íslandi. Með tónleikunum vilja
ungmennaráðin bæta ímynd unglinga ásamt því að safna fé fyrir
starfsemi Unicef og vekja fólk til
umhugsunar um lífskjör og réttindi barna víðs vegar um heiminn.
„Við vorum á ungmennaráðsfundi fyrir ári og vorum þá að tala
um að það væri oft gefin svo vond

2%42/ 34%&3/. (LJËMSVEITIN 2ETRO 3TEF

SON SEM SPILAR ¹ STYRKTARTËNLEIKUNUM
TËK LAGIÈ ¹ BLAÈAMANNAFUNDI ÖAR SEM
VERKEFNIÈ VAR KYNNT
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

mynd af unglingum í fjölmiðlum,“
segir Hilma Rós Ómarsdóttir hjá
ungmennaráðinu. „Okkur langaði
að bæta þessa ímynd og þá kom
upp sú hugmynd að halda styrktartónleika fyrir Unicef. Þeir voru
að pæla í því sama þannig að við
ákváðum að vinna saman.“
Tónleikarnir hefjast kl. 18.30 og
lýkur þeim kl. 21.30. Aðgangseyrir er 1.500 krónur og hægt er að
kaupa miða í félagsmiðstöðvum
ÍTR, Hinu húsinu og á skrifstofu
Unicef.
Tónleikunum
verður
útvarpað beint af Rás 2. Hinir vinsælu Unicef-bolir, sem hannaðir
eru af Kronkron, verða seldir á
staðnum auk þess sem önnur fjáröflun verður í höndum ungmennaráðsins.
FB

Vörður er ítraust
eigu Byrs-sparisjóðs,
fyrirtæki í eigu Landsbankans
Byrs-sparisjóðs,
og
SP-Fjármögnunar.
Landsbankans
og SP-Fjármögnunar.
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Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

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
kl. 5:30 - 8 - 10:30

MR. BROOKS

16

BRATZ THE MOVIE

kl. 6

L

VACANCY

kl. 8 -10

12

ASTRÓPÍÁ
VEÐRAMÓT

kl. 6
kl. 8 - 10

L

MR. BROOKS VIP
BRATZ
KNOCKED UP
DISTURBIA

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

L

ASTRÓPÍÁ

kl. 6 - 8 - 10:10

L

BRATZ THE MOVIE

kl. 8

L

ASTRÓPÍÁ
VIP
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 6
kl. 5:30

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

12

L

KNOCKED UP
DISTURBIA

12

14

 +2!.(*²+5- (LJËMSVEITIN 3IGUR 2ËS SENDIR ¹ N¾STUNNI FR¹ SÁR HEIMILDARMYNDINA (EIMA SEM VAR MA TEKIN UPP ¹ +¹RA

KEFLAVÍK
E

14

HNJÒKUM

12

SELFOSSI

K
KRINGLUNNI

MR. BROOKS
BRATZ

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

16

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

L

kl. 6 - 8
kl. 6

7

kl. 8
kl. 10:10

7

LICENSE TO WED
ASTRÓPÍÁ

LICENSE TO WED
BOURNE ULTIMATUM

BOURNE ULTIMATUM
TRANSFORMERS

kl. 10
kl. 10:30

14

14

L

DIGITAL

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

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

-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
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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
kl.6
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10
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kl. 6
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 10.30

HAIRSPRAY
14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
14

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

Hljómsveitin Sigur Rós
frumsýnir heimildarmynd sína, Heima, hinn
27. september á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni.
Freyr Bjarnason ræddi
við trommarann Orra Pál
Dýrason um gerð myndarinnar.
Heimildarmyndin var tekin upp á
tónleikaferð Sigur Rósar um Ísland
síðasta sumar, þar sem þeir spiluðu
á tíu stöðum á tveimur vikum. Á
meðal viðkomustaða voru Ásbyrgi,
Kárahnjúkar, Djúpavík og Klambratún í Reykjavík, þar sem um þrjátíu þúsund manns horfðu á.

,EIÈINLEGAR TËNLISTARMYNDIR
Að sögn Orra hafði þá félaga í
Sigur Rós alltaf langað að endurtaka leikinn síðan þeir fóru í tónleikaferð um Ísland árið 1999.
Ákváðu þeir því að slá tvær flugur
í einu höggi með því að halda
ókeypis tónleika og gera mynd í
leiðinni. „Það er gott að við gerðum það því annars hefði þetta
orðið hefðbundin tónlistarmynd,
sem við vildum ekki því okkur
finnst flestar tónlistarmyndir
frekar leiðinlegar. Við höfum
verið að byggja upp þetta form á
tónleikum í mörg, mörg ár með
Amiinu-stelpunum og brassbandinu og sjónræna þættinum. Við
vildum skrásetja það á filmu og
eftir það gætum við farið að gera
eitthvað alveg nýtt.“

'ËÈ VIÈBRÎGÈ GËÈUR BËNUS
Heima hlaut frábærar viðtökur á
forsýningu fyrir blaðamenn sem
var haldin á Akureyri. Ritstjóri
breska tímaritsins Q sagði myndina eina af fimm bestu tónlistarmyndum sögunnar og eru það
ekki slæm meðmæli svona rétt
fyrir frumsýningu. „Þegar maður
er búinn að vinna að henni svona
lengi, og þá sérstaklega síðasta
mánuðinn, þá var maður alveg
búinn að missa sjónar á því hvort
hún væri góð eða slæm. Það er
rosalega gott að fá góð viðbrögð.
Það er góður bónus því maður var
orðinn svolítið stressaður,“ segir
Orri Páll Dýrason.

5MHVERFI Å ALGJÎRRI NIÈURNÅÈSLU
Orri segir að eftirminnilegustu tónleikarnir hafi verið í Djúpavík þar
sem þeir spiluðu í gamalli verksmiðju fyrir framan þrjú hundruð
manns. „Það var alveg frábært því
það búa bara fimm þar allt árið,“
segir hann og hlær. „Þarna var bara
fólk í sumarfríi sem vissi að eitthvað væri að gerast þarna. Það var
fullt af fornbílum þarna inni, svolítið illa förnum, og alls konar gamlar
vélar og drasl. Þetta var mjög „industrial“ umhverfi í algjörri niðurníðslu. Það var mikið líf þarna á
Djúpavík einu sinni en það hefur
örugglega ekkert verið um að vera
þarna síðan verksmiðjan hætti.“

3TRESSAÈUR ¹ TËNLEIKUM
Sigur Rós var nýkomin úr fjórtán
mánaða tónleikaferð um heiminn
til að fylgja eftir plötu sinni Takk
þegar hún ákvað að spila hér
heima. Orri segist ekkert hafa
verið minna stressaður fyrir tónleikana hér heldur en fyrir framan þúsundir manna erlendis. „Ég
er alltaf jafnstressaður fyrir tónleika en ætli ég sé ekki aðeins
meira stressaður þegar fólk er
alveg svona ofan í manni. Þegar
ég hef verið að spila fyrir framan
5.000 manns eða fleiri er alltaf
einhver fjarlægð því maður sér
ekki nein andlit. Hérna heima sá
maður svipbrigði fólks og allt. Það
var gaman að hafa svona
nálægð.“
.Õ PLATA Å UNDIRBÒNINGI
Eftir að Heima verður frumsýnd í
Háskólabíói verður hún sýnd á
kvikmyndahátíðum víða um heim
í næsta mánuði. Orri og félagar
verða þá á faraldsfæti til að kynna
myndina en eftir það ætla þeir að
halda áfram með næstu plötu sína.
Upptökur eru þegar hafnar og
vonast þeir til að ljúka verkinu á
skemmri tíma en nokkru sinni
fyrr, eða í byrjun næsta árs.
Almennar sýningar á Heima
hefjast í Háskólabíói 5. október og
hefst forsala 25. september. Meðfram myndinni verður gefin út
tvöfalda platan Hvarf-Heim sem
hefur að geyma áður óútgefið og
órafmagnað efni frá Sigur Rós.

Að deyja úr hungri er hollt og gott

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÍMI 564 0000

-IKIL N¹L¾GÈ ER STRESSANDI
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Hver segir að ekki sé hægt að
dusta rykið af íslenskum leikritum og sýna þau aftur og aftur?
Sagan um stóru börnin sem þurfa
að fara að minnka til þess að verða
fullorðin er í fullu gildi, enda hugmyndin um að hvolfa hefðbundinni tilveru alltaf góð. Það var
unun að horfa á litlu peysufatakonuna og gaman að sjá hversu
sterk litla mamman var í framgöngu sinni en það er sagan um
félagana Guðmund og Finn sem
fangar athygli áhorfenda.
Þegar vissum gildum er snúið á
haus er nauðsynlegt frá fyrstu
stundu að komast að samkomulagi
við áhorfendur um að svona sé tilveran. Hér var þetta innsiglað vel
í byrjun með því að risastór strákur sté upp úr agnarlitlu húsi, eins
konar Gúlliver en samt ekkert
ógnvekjandi. Leikmynd Finns
Arnars Arnarssonar var einföld
en bráðsnjöll í smekklegri lýsingu
Björns Bergsteins Guðmundssonar.
Dansatriðin voru í höndum
Ástrósar Gunnarsdóttur, sem er
nú orðin þaulreynd í að samhæfa
unga og aldna í ævintýrum á sviði,
og var lokadansinn skemmtilegastur.
Mörgum krökkunum þótti það
alveg ótrúlegt og botnuðu ekkert í
því hvernig aðalpersónan Guðmundur gat staðið öðrum megin á
sviðinu, inni í herberginu sínu, og
æpt svo út um gluggann hinum

megin. Einkar vel til fundinn
áhættuleikur sem féll vel í kram
áhorfenda. En hver var hinn eiginlegi markhópur?
Þegar börn leika fyrir börn eru
þau í ákveðnum stellingum. Þegar
börn leika fyrir fullorðna eru þau
í öðrum stellingum. Þegar fullorðnir og börn sameinast í leik
getur samleikurinn oft orðið hárfín jafnvægisganga, það eru agnarlítil atriði sem geta orðið að svo
miklu ósamræmi. Börnin léku öll
vel, en hugsanlega hefði það gert
heildaryfirbragðið betra ef í
sumum atriðum hefði verið dregið
aðeins úr tali þeirra og þau látin
tjá sig fremur með hreyfingum í
stað þess að þylja langar setningar sem komust ekki alveg til skila,
enda virtust þau ekki skilja alveg
sjálf hvað þau voru að segja.
Gói átti salinn. Guðjón Davíð
Karlsson kann listina að fetta sig
og bretta, snúa upp á sig og detta
þannig að ungviðið tístir og orgar
og vill fá meira að sjá og heyra.
Nýliðinn Hallgrímur Ólafsson,
sem fór með hlutverk gleraugnagámsins Finns sem lét sig hverfa
vegna leiðindanna heima fyrir,
skilaði einnig hlutverki sínu vel.
Einkum voru geiflurnar góðar
þegar hann var að verða blindur
vegna þess að gleraugun voru svo
skítug. Pabbi Finns var trúverðugur leiðindaskarfur, Magnús Ingi
Birkisson hvíldi einstaklega vel í
hlutverki sínu. Kristín Þóra Har-

,%)+,)34
,EIKFÁLAG !KUREYRAR SÕNIR
«VITA EFTIR 'UÈRÒNU (ELGADËTT
UR
,EIKSTJËRI 3IGURÈUR 3IGURJËNSSON
&RUMSÕNING  SEPTEMBER
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'ËÈ SKEMMTUN FYRIR UNGA OG ALDNA

aldsdóttir lék gelgjusysturina
Dagnýju og má segja að hún hafi
verið best sniðin að nútímanum
hvað hreyfingar og talsmáta varðar, með sterka og góða nærveru án
þess að yfirleika.
Búningar Maríu Ólafsdóttur
sögðu vel sína sögu inni í sakleysislegum gervum Rögnu Fossberg
þar sem bæði langafi og litla
peysufatakonan báru náttúrlega
af sem svona uppáhaldsmyndir í
litlu dúkkuhúsi.
%LÅSABET "REKKAN
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 7ILLUM N¾STUR Å SKAMMARKRËKINN
¶ËRIR (¹KONARSON FRAMKV¾MDASTJËRI +3¥ HEFUR VERIÈ
DUGLEGUR AÈ KLAGA ÖJ¹LFARA ,ANDSBANKADEILDARINNAR TIL
AGANEFNDAR +3¥ Å SUMAR VEGNA UMM¾LA SEM TENGJAST
DËMURUM DEILDARINNAR .Ò VELTA MENN FYRIR SÁR HVORT
RÎÈIN SÁ KOMIN AÈ 7ILLUM ¶ËR ¶ËRSSYNI ÖJ¹LFARA 6ALS SEM
SAGÈI 'UÈJËN ¶ËRÈARSON ÖJ¹LFARA ¥! HAFA TEKIÈ
+RISTIN *AKOBSSON DËMARA ÒR SAMBANDI
Å LEIK 6ALS OG ¥! %FTIR ÖAÈ HAFI ALLIR
VAFADËMAR FALLIÈ ¥! Å SKAUT 3J¹LFUR
GAF 'UÈJËN LÅTIÈ FYRIR ÖESSI UMM¾LI
7ILLUMS OG SAGÈI HANN EINAN HAFA
FARIÈ ¹ TAUGUM Å LEIKNUM

SPORT FRETTABLA

,%)+-!¨52  5-&%2¨!2 . $%),$!2)..!2 (!,,$«2 ).'«,&33/. (!5+5-

Neistinn kviknaði aftur síðasta vetur
,ENGI LIFIR Å GÎMLUM GL¾ÈUM ¶ESSI ORÈ EIGA SVO
SANNARLEGA VIÈ Å TILVIKI (ALLDËRS )NGËLFSSONAR SEM
FËR ¹ KOSTUM Å SIGRI (AUKA ¹ ¥SLANDSMEISTURUM
6ALS Å  UMFERÈ . DEILDARINNAR (ALLDËR SEM
ORÈINN ER  ¹RA GAMALL FËR ILLA MEÈ UNGA LEIK
MENN 6ALS SKORAÈI FIMM MÎRK OG
VAR SÅËGNANDI
b¡G ER Å ¹G¾TIS FORMI OG HITTI ¹
GËÈAN LEIK ¶AÈ VAR EKKI VERRA
AÈ ÖAÈ GERÈIST GEGN MEIST
URUNUM m SAGÈI (ALLDËR EN
HANN ÖJ¹LFAÈI NORSKA LIÈIÈ
3TAVANGER Å FYRRA OG LÁK
REYNDAR MEÈ ÖVÅ LÅKA
ÖË SVO HANN HAFI
VERIÈ BÒINN AÈ
LEGGJA SKËNA ¹
HILLUNA -EIÈSL
AVANDR¾ÈI
LIÈSINS VORU

SLÅK AÈ (ALLDËR NEYDDIST TIL AÈ BYRJA AÈ SPILA ¹ NÕ
b¡G HAFÈI SVONA SVAKALEGA GAMAN AF ÖVÅ AÈ
SPILA AFTUR OG S¹ ÖVÅ EKKERT TIL FYRIRSTÎÈU AÈ HALDA
¹FRAM ¹ MEÈAN ÁG ER AÈ MESTU LAUS VIÈ MEIÈSLI
¶AÈ ER ERFITT AÈ H¾TTA AFTUR .EISTINN KVIKNAÈI ¹
NÕ Å FYRRA (UGURINN VILL REYNDAR
OFT GERA MEIRA EN LÅKAMINN R¾ÈUR
VIÈ m SAGÈI (ALLDËR LÁTTUR EN HANN
VERÈUR  ¹RA Å LOK ¹RSINS OG HEFUR
TVISVAR REYNT AÈ H¾TTA ¹ÈUR
bTLI ÖETTA SÁ EKKI SÅÈASTA
TÅMABILIÈ MITT !NNARS ¹
MAÈUR EKKI AÈ SEGJA OF
MIKIÈ ENDA SAGT ÖETTA
¹ÈUR m SAGÈI (ALLDËR KÅMINN
EN HANN STEFNIR ¹ AÈ
ÖJ¹LFA ÖEGAR SKËRNIR FARA
LOKSINS ¹ HILLUNA
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&LEST VARIN SKOT Å UMFERÈINNI
 2OLAND %RADZE 3TJARNAN 
 3VEINBJÎRN 0ÁTURSSON !KUREYRI 
 %GIDIJUS 0ETKEVICIUS (+ 
'RËFASTA LIÈIÈ &RAM OG 3TJARNAN 
MÅNÒTUR UTAN VALLAR
0RÒÈASTA LIÈIÈ !FTURELDING OG !KUR
EYRI UTAN VALLAR Å  MÅNÒTUR
"ESTA SËKNARLIÈIÈ &RAM  MÎRK
"ESTA VARNARLIÈIÈ (AUKAR  MÎRK
(RAÈASTA LIÈIÈ &RAM  HRAÈAUPPH

0ETER +ENYON

&YRSTU UMFERÈ RIÈLAKEPPNI -EISTARADEILDAR %VRËPU LÕKUR Å KVÎLD p -ANCHESTER OG !RSENAL EIGA ERFIÈA LEIKI

Mourinho verður ekki rekinn

Ronaldo og Nani á kunnuglegum slóðum

&«4"/,4) Peter Kenyon, stjórnar-

formaður Chelsea, blæs á
sögusagnir þess efnis að dagar
José Mourinho,
þjálfara
Chelsea, séu
svo gott sem
taldir. „Það
fara alltaf af
stað sögusagnir
um að Mourinho verði rekinn
um leið og við
töpum leik.
*/3¡ -/52).(/
Væntingar eru
vissulega
miklar og eigandinn, Roman
Abramovich, vill gera Chelsea að
stórveldi í Evrópu og það er ekki
spurning hvort heldur hvenær við
vinnum Meistaradeidina og við
sjáum Mourinho fyrir okkur sem
lykilinn að þessum áætlunum.“
ËÖ

&«4"/,4) Fyrstu umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu
lýkur í kvöld og að vanda eru
skemmtilegir leikir í boði. Helst
ber að nefna að Manchester United ferðast til Portúgal og tekur á
móti Sporting, Arsenal mætir
Sevilla á heimavelli og Barcelona
fær Lyon í heimsókn.
Leikur Manchester United og
Sporting er fyrir margar sakir eftirtektarverður. Lið Sporting hefur
átt góðu gengi að fagna gegn ensk-

,%)+)2 +6®,$3).3
2ANGERS 3TUTTGART
"ARCELONA ,YON
2OMA $YNAMO +YIV
3PORTING -AN 5TD
036 #3+! -OSKVA
&ENERBACHE )NTER
!RSENAL 3EVILLA
3LAVIA 0RAG 3TEAUA

3µ.
3µ. %842!

um liðum á heimavelli sínum og er
þar taplaust í fimm leikjum, en
Manchester United, sem stefnir
væntanlega á að landa sínum
hundraðasta sigri í Evrópukeppni
meistaraliða, hefur unnið þrjá,
gert eitt jafntefli og tapað fjórum
sinnum gegn andstæðingum sínum
í Portúgal. Meðal liðsmanna United eru tveir fyrrum leikmenn
Sporting, þeir Christiano Ronaldo
og Nani, sem og reyndar fyrrum
þjálfari Sporting, Carlos Queiroz,
sem nú er aðstoðarþjálfari United.
United verður án Owen Hargreaves, Gary Neville, John O´Shea,
Darren Fletcher, Park Ji-Sung,
Ben Foster og Mikael Silvestre,
sem eru meiddir, en Wayne Rooney verður með að nýju eftir að
hafa meiðst í fyrsta deildarleik
United í ár.
Nýliða í Meistaradeildinni,
Sevilla, bíður erfitt verkefni þegar

AäEJJFEC<ËD8:BJac%`jJà8
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liðið mætir Arsenal á Emiratesleikvanginum, en Arsenal er enn
sem komið er taplaust þar í Meistaradeildinni. Arsenal leikur án
William Gallas, Emmanuel Eboue
og Jens Lehmann, sem eru meiddir.
Barcelona og Lyon setja markið
hátt í ár og vilja eflaust gleyma
síðasta tímabili í Meistaradeildinni, þar sem bæði lið voru slegin
út í 16-liða úrslitum, eftir gott
gengi liðanna í riðlakeppninni.
Barcelona hefur verið sigursælt á
heimavelli í Meistaradeildinni og
aðeins tapað einum af síðustu fjórtán leikjum sínum þar. Meðal liðsmanna Barcelona eru tveir fyrrum leikmenn Lyon, þeir Eric
Abidal og Edmílson.
ËÖ
+/-).. (%)- 2ONALDO KEMUR AFTUR

¹ GAMLA HEIMAVÎLLINN SINN Å KVÎLD
(ANN SÁST HÁR SPILA MEÈ 3PORTING
GEGN -AN 5TD
./2$)# 0(/4/3!&0
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$ËMUR Å LYFJAM¹LI

Dansari féll
á lyfjaprófi
$!.3 Dómstóll ÍSÍ dæmdi á

föstudag hinn 18 ára gamla
dansara, Jón Eyþór Gottskálksson, í sex mánaða keppnisbann en
Jón Eyþór féll á lyfjaprófi sem
var tekið á landsmóti UMFÍ í
sumar. Honum er jafnframt
óheimilt að gegna trúnaðarstörfum fyrir ÍSÍ, sambandsaðila ÍSÍ
eða félög og deildir innan þeirra
til 31. janúar 2008.
Jón Eyþór ku vera fyrsti
dansarinn sem fellur á lyfjaprófi
á Íslandi eftir því sem Fréttablaðið kemst næst.
Jón Eyþór kom hreint fram í
málinu og játaði að hafa reykt
kannabis í fyrsta og eina skiptið
kvöldið fyrir keppni á Landsmótinu. Hann kom af hreinskilni
fram við félag sitt, sem er
dansfélagið Hvönn, og játaði að
loknu prófinu að möguleiki væri á
því að hann félli á því sökum
kannabisreykinganna.
HBG

(- KVENNA Å FËTBOLTA

Þær sænsku
sátu eftir
&«4"/,4) Sænska kvennalandsliðið

komst ekki í átta liða úrslitin á
HM í Kína þrátt fyrir 2-1 sigur á
Norður-Kóreu í lokaleik sínum í
riðlinum. Þetta eru mikil
vonbrigði fyrir sænska liðið sem
komst í úrslitaleikinn á síðasta
HM sem fram fór 2003.
Bandaríkin unnu riðilinn eftir
1-0 sigur á Nígeríu sem rak
lestina. Með þessu er ljóst að
Þýskaland mætir Norður-Kóreu
og Bandaríkin spila við England í
átta liða úrslitunum.
ËËJ

¶ETTA ER BÒIÈ AÈ VERA ROSALEGT ¹R
Eggert Magnússon hefur minnkað við sig hjá West Ham og kemur ekki lengur að daglegum rekstri. Hann
verður áfram stjórnarformaður og er farinn á fullt að skipuleggja byggingu á nýjum og stórum heimavelli.
&«4"/,4) Eggert Magnússon hætti

í gær sem forstjóri hjá West Ham,
starfi sem hann lenti á kafi í án
þess að hafa ætlað sér það í byrjun. Álagið hefur verið mikið á
Eggert síðasta árið en nú hefur
hann fundið sér mann til að sjá um
daglegan rekstur West Ham og
einbeitir sér nú í staðinn að fótboltahliðinni hjá félaginu.
„Ég verða áfram stjórnarformaður og verð á fullu í kringum
félagið þó að ég sé ekki í daglegri
stjórn á klúbbnum. Það fer yfir á
nýja forstjórann en auðvitað verð
ég áfram formaður stjórnar og
verð í því hlutverki sem stjórnarformenn eru yfir höfuð hér í Englandi,“ segir Eggert sem er sáttur
við þessar breytingar.
„Ég er mjög ánægður. Ég hef
ekki getað andað og komst loksins
í vikufrí á dögunum. Ég ætlaði
mér aldrei að vera í starfi 24 tíma
og sjö daga vikunnar. Þetta er búið
að vera rosalegt ár. Þó að ég sé á
besta aldri og í betra líkamlegu
formi en flestir þá verður maður
aðeins að hugsa líka um lífið og tilveruna. Minn maður er mjög
góður, hann er búinn að starfa með
mér í eitt ár og ég veit alveg hvar
hann stendur,“ segir Eggert.
Eggert segir það ekki hafa verið
ætlunina að taka svo mikla vinnu á
sig þegar hann kom inn í West
Ham.
„Þegar ég kom inn í West Ham
þá ætlaði ég mér aldrei að verða
formaður og forstjóri en viku eftir
að ég kom inn í félagið þá þurfti ég
að láta þann mann fara sem var
stjórnarformaður því hann var of
tengdur þeim sem voru að keppa
við okkur að yfirtaka félagið. Ég
labbaði beint inn í það hlutverk en

fékk með mér mann að nafni Scott
Duxbury sem varð aðstoðarstjórnarformaður. Hann er núna að taka
við. Það var allt upp í loft á síðasta
ári af ýmsum ástæðum og það
hefur ekki verið hægt að gera
þetta fyrr en núna. Við erum í
sjötta sæti, öll Tevez-mál eru búin
og ég held að klúbburinn sé í betra
ástandi núna en hann hefur verið
um árabil,“ segir Eggert en West
Ham hefur unnið tvo síðustu leiki
sína 3-0 gegn Reading og Middlesbrough og er taplaust frá því að
liðið lá fyrir Manchester City í
fyrsta leiknum. Eggert horfir
bjartsýnn fram á veginn.
„Við vorum í viðræðum um
Ólympíuleikvanginn sem gengu
ekki upp en borgarstjórinn í London lofaði okkur í staðinn landi til
kaups sem myndi henta okkur vel.
Það land er núna klárt og nú erum
við að fara að horfa til þess að
byggja nýjan og stóran völl og
byggja upp íbúðabyggð í kringum
hann. Ef það gengur upp þá förum
við að byggja upp svæðið sem
völlurinn er á núna. Það er heilmikið í kortunum hjá West Ham og
spennandi tímar fram undan,“
segir Eggert Magnússon en nú er
búist við að Björgólfur Guðmundsson, eigandi West Ham, fari meira
að skipta sér að rekstri félagsins
með beinum hætti. OOJ FRETTABLADIDIS

4¥-) 4), "2%94).'! %GGERT -AGNÒSSON

HEFUR MINNKAÈ VIÈ SIG HJ¹ 7EST (AM
EN VERÈUR SAMT ¹FRAM Å SVIÈSLJËSINU ¹
5PTON 0ARK
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Fyrsti titill KR-inga á nýja parketinu
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meistari í körfubolta eftir 89-73
sigur á ÍR á nýja parketinu í DHLHöllinni í gærkvöldi. KR-ingar
unnu nokkuð öruggan sigur en
komu sér í vandræði þegar þeir
hleyptu Breiðhyltingum inn í leikinn í byrjun fjórða leikhluta.
ÍR-ingar voru frískari framan
af en frábær annar leikhluti færði
Vesturbæingum 15 stiga forskot,
47-32, í hálfleik. KR-ingar komust
mest 19 stigum yfir í þriðja leikhlutanum en ÍR-ingar voru ekkert
á því að gefast upp.
Sveinbjörn Claessen dreif sína
menn áfram og á aðeins sjö mínútna kafla voru þeir búnir að koma
muninum niður í fjögur stig, 69-

65, og leikurinn var orðinn spennandi. Sveinbjörn skoraði 10 stig á
þessum kafla og KR-ingar urðu að
taka leikhlé til að laga sinn leik.
Það tókst vel því KR-ingar skoruðu sex fyrstu stigin eftir leikhléið og komu muninum aftur upp
í 16 stig fyrir leikslok.
Joshua Helm (24 stig og 8
fráköst) og Fannar Ólafsson (16
stig og 6 fráköst) voru sterkir inn
í teig hjá KR, Jovan Zdravevski
skoraði 20 stig á 22 mínútum og þá
sýndi Ellert Arnarson skemmtilega takta og átti meðal annars sex
stoðsendingar.
Hjá ÍR var Ómar Sævarsson
bestur með 12 stig og 14 fráköst,
Sveinbjörn átti frábæran enda-

kafla og þá skoraði Sonny Troutman 25 stig en var lengstum í
sínum eigin heimi.
ËËJ
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-ARCO "ALLOTTA HJ¹ ,AZIO

Er enn að spila
43 ára gamall
&«4"/,4) Marco Ballotta, mark-

vörður Lazio, varð í gær elsti
leikmaður til þess að taka þátt í
riðlakeppni Meistaradeildar
Evrópu, þá 43 ára og 168 daga
gamall og stórbætti þar með met
Alessandro Costacurta.
„Þegar ég ver vel segja menn
að það sé út af reynslu minni, en
ef ég geri mistök er talað um
hversu gamall ég sé, en ég æfi
alltaf af krafti og sé til hversu
langt það skilar mér,“ sagði
Ballotta, sem sló met Dino Zoff í
fyrra, sem elsti leikmaður sem
spilað hefur í efstu deild á Ítalíu.
ËÖ

6/.'«¨52 -ORATTI ¾TLAR )NTER STËRA

HLUTI
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-ORATTI FORSETI )NTER

Ætlum í úrslit
&«4"/,4) Massimo Moratti, forseti

Inter, sér ekki af hverju Inter
ættu ekki að geta spilað til úrslita
í Meistaradeildinni.
„Við erum komin með það
sterkan hóp að ég sé ekki af
hverju við eigum ekki að geta
spilað til úrslita í Meistaradeildinni á þessu tímabili og við
setjum takmarkið á það.“
Inter hefur á síðustu árum
þurft að horfa upp á nágranna
sína í AC Milan njóta meiri
velgengni í Meistaradeildinni. ËÖ

2OSENBORG N¹ÈI JAFNTEFLI ¹ "RÒNNI
Átta leikir fóru fram í fyrstu umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í gær. Ensku liðin Chelsea og
Liverpool náðu bara jafntefli en AC Milan og Real Madrid hófu riðlakeppnina á góðum sigrum.
&«4"/,4) Ensku liðin Chelsea og
Liverpool lentu í basli í fyrstu
umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í gær og gerðu
bæði jafntefli, en núverandi meistarar AC Milan og svo Real Madrid
unnu hvort um sig góða sigra.
Chelsea urðu að sætta sig við
svekkjandi 1-1 jafntefli á heimavelli sínum gegn Rosenborg, en
Chelsea sóttu án afláts í leiknum.
Chelsea lentu óvænt undir um
miðjan fyrri hálfleik, þegar Miika
Koppinen skoraði fyrir Norðmennina, en Andriy Shevchenko
náði að bjarga Chelsea frá vandræðalegu tapi með jöfnunarmarki
í byrjun seinni hálfleiks.
Mourinho, stjóri Chelsea, var
ósáttur með leik sinna manna, en
hrósaði Rosenborg. „Við vorum
klaufar að nýta ekki færi okkar í
leiknum, en Rosenborg vörðust
vel og ég get ekki annað en hrósað
þeim fyrir sinn leik.“
Liverpool og Porto gerðu 1-1
jafntefli í kaflaskiptum leik í
Portúgal. Liverpool lentu snemma
undir í leiknum, þegar Lucho
González skoraði úr vítaspyrnu
fyrir Porto, en Dirk Kuyt jafnaði
stuttu síðar fyrir Liverpool og
leikurinn var í járnum í fyrri hálfleik. Í síðari hálfleik dró til tíðinda
þegar Jermaine Pennant, leikmaður Liverpool, fékk að líta rautt
spjald á 58. mínútu eftir vafasama
tæklingu, en tíu leikmenn Liverpool náðu þó að halda jafnteflinu
og máttu vel við una í leikslok.

spyrnu snemma leiks og Filippo
Inzaghi bætti öðru marki við um
miðjan fyrri hálfleik, en Nuno
Gomez náði að minnka muninn
fyrir Benfica í uppbótartíma.
Real Madrid vann góðan sigur á
Werder Bremen, 2-1, í hörkuleik.
Liðin skoruðu með mínútu millibili snemma í fyrri hálfleik, fyrst
Raúl González fyrir Madrid með
skalla, eftir sendingu frá Ruud
Van Nistelrooy og svo Boubacar
Sanogo fyrir Werder Bremen. Um
miðjan síðari hálfleik skiptu Raúl
og Nistelrooy um hlutverk, þegar
Raúl lagði upp sigurmarkið á
Nistelrooy.
ËÖ

-!2+ -IIKA +OPPINEN KOM 2OSENBORG YFIR GEGN #HELSEA ¹ 3TAMFORD "RIDGE Å G¾R

(ÁR SÁST HANN SKORA MARKIÈ
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RAUTT GEGN 0ORTO
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Rafa Benitez, stjóri Liverpool, var
stoltur af sínum mönnum, að Pennant undanskildum.
„Hann lærir vonandi af þessu,
en ég er stoltur af þeim tíu leikmönnum Liverpool sem eftir voru
á vellinum. Auðvitað viljum við
vinna alla leiki, en jafntefli eru
góð úrslit fyrir okkur úr þessum
leik.“
AC Milan átti ekki í erfiðleikum
með Benfica á heimavelli sínum
þrátt fyrir nauman 2-1 sigur. Andrea Pirlo skoraði beint úr auka-

2!², 3KORAÈI EITT OG LAGÈI UPP EITT Å

SIGRI 2EAL -ADRID ¹ 7ERDER "REMEN
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!LLAN $YRING SEGIR AÈ ÖJ¹LFARI &( HAFI ORÈIÈ MJÎG REIÈUR YFIR VIÈTALI SEM HANN GAF &RÁTTABLAÈINU ¹ DÎGUNUM

Segir Ólaf Jóhannesson þjálfara hafa
rekið sig í kjölfar viðtals við Fréttablaðið
&«4"/,4) Frá því var greint á mánudaginn að FH hefði náð samkomulagi við danska framherjann Allan
Dyring um starfslok hjá félaginu
sem kom nokkuð á óvart í ljósi
þess að samningur Danans við FH
átti að renna út í lok tímabilsins.
Allan segir ástæðuna vera einfalda – Ólafur Jóhannesson þjálfari hafi viljað hann burt frá félaginu eftir að Allan gagnrýndi Ólaf í
viðtali við Fréttablaðið á dögunum.
„Óli var mjög reiður yfir því
sem ég sagði við Fréttablaðið. Það
truflar mig samt ekki neitt því ég
hef ekkert að fela. Ég talaði reyndar aldrei við Óla eftir að viðtalið
var birt en hann talaði við stjórnina og bað hana um að finna lausn
á málinu svo ég þyrfti ekki að
mæta aftur á æfingu hjá honum.
Viðtalið gaf Ólafi góða afsökun til
þess að losa sig við mig,“ sagði
Allan við Fréttablaðið í gær en
hann þurfti ekki að mæta aftur á
æfingu hjá félaginu eftir að viðtalið birtist.
Í viðtalinu gagnrýndi Allan
þjálfarann fyrir að neita að ræða

3!-34!2&)¨  %.$! !LLAN $YRING ER FARINN FR¹ &( (ANN SEGIST SKILJA S¹TTUR VIÈ FÁLAG

IÈ OG STJËRNINA EN BER ÖJ¹LFARA &( «LAFI *ËHANNESSYNI EKKI VEL SÎGUNA
&2¡44!",!¨)¨6!,,) /' ',/2¥!

við sig og sagði hann einnig vera
furðulegan. Hann stendur við þá
gagnrýni. „Ég skil sáttur við félagið og stjórnina sem ég átti alltaf

góð samskipti við en stjórnin varð
að sjálfsögðu að styðja þjálfarann.
Ég skil það vel,“ sagði Allan, en
fær hann góðan starfslokasamn-

ing? „Já, að sjálfsögðu. Annars
hefði ég aldrei samþykkt hann.“
Ævintýrið með Allan Dyring
hefur klárlega kostað FH skildinginn enda Allan atvinnumaður sem
gerir ekkert annað en að spila fótbolta. Slíkir menn hafa ekki undir
hálfri milljón króna í mánaðarlaun. Tveggja ára samningur FH
við Allan hefur því kostað félagið
að lágmarki 12 milljónir króna.
Allan hefur aðeins leikið 43 mínútur í sumar og því má gefa sér að
hver spiluð mínúta leikmannsins í
sumar hafi kostað félagið um 140
þúsund krónur.
Ólafur Jóhannesson gefur lítið
fyrir yfirlýsingar Dyrings sem
hann segir ósannar. „Hann verður
að eiga þessi orð við sjálfan sig.
Staðreyndin er sú að hann óskaði
sjálfur eftir því að verða leystur
undan samningi við FH,“ sagði
Ólafur en hvað fannst honum um
gagnrýni Dyrings á sig? „Okkar
samstarf hefur verið eins og við
alla aðra leikmenn – gott. Ég talaði
við hann eins og alla aðra leikmenn. Ég gef lítið fyrir þessa
gagnrýni.“
HENRY FRETTABLADIDIS
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Hefur þjálfað NBA- og WNBA-meistara
Phoenix
Mercury
tryggði sér sinn fyrsta WNBA-titil
með því að vinna oddaleikinn gegn
meisturunum Detroit Shock. Phoenix lenti tvisvar undir í einvíginu
en vann úrslitaleikinn af miklu
öryggi, 108-92, eftir að hafa byrjað leikinn mjög vel.
Lið Mercury hefur vakið mikla
athygli fyrir hraðan og villtan leik
enda er liðið þjálfað af Paul Westhead sem leggur upp með að taka
eins mörg skot og mögulegt er.
Westhead varð þarna fyrsti þjálfarinn til að vinna titil í bæði NBA
og WNBA en hann gerði Los Angeles Lakers að NBA-meisturum
fyrir 27 árum síðan.

+®2&5"/,4)

%).. !& &*«25- $ONALD "ROWN HEFUR

ÖRJ¹ AÈRA ERLENDA LEIKMENN MEÈ SÁR ¹
+RËKNUM
./2$)#0(/4/3'%449

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Fjórir erlendir á
Króknum

Það var einmitt þegar Magic
Johnson vann titilinn á sínu fyrsta
ári í deildinni. Besti leikmaður
WNBA-úrslitanna í ár, Cappie
Pondexter, er ekki búin að vera
lengi í deildinni en þetta er hennar
annað ár. Pondexter var með 26
stig og 10 stoðsendingar í lokaleiknum en hún er ásamt þeim
Penny Taylor og Diönu Taurasi í
algjöri lykilhlutverki í hinum
hraða leik Mercury. Þær voru
saman með 73 stig, 18 stoðsendingar og 13 fráköst í síðasta leiknum.
Paul Westhead játaði það að það
væri erfitt að velja besta leikmanninn í sínu liði og nefndi sjálf-

-%)34!2!¶*,&!2) 0AUL 7ESTHEAD LEGG
UR ¹HERSLU ¹ HRAÈAN OG SKEMMTILEGAN
KÎRFUBOLTA
./2$)#0(/4/3'%449

ur Kelly Miller. Miller kom einmitt til Íslands síðasta vetur með
franska liðinu Montpellier sem
mætti þá Haukum í Evrópukeppninni. „Það er mjög erfitt að velja
okkar besta leikmann. Ef þú myndir spyrja liðið mitt þá væri Kelly
Miller valin mikilvægust. Hún er
mótorinn í liðinu, keyrir upp hraðann og leyfir ekki liðinu að hægja
á sínum leik,“ sagði Westhead sem
kvartaði yfir því að fyrir 27 árum
reyndi enginn leikmaður að
sprauta yfir hann kampavíni en nú
var það liggur við það eina sem
var á dagskránni á sigurhátíðinni í
leikslok.
ËËJ

+®2&5"/,4) Tindastóll hefur samið
við fjórða erlenda leikmanninn
fyrir baráttuna í Iceland Expressdeildinni í körfubolta í vetur en
sá er Serge Poppe sem er 201 cm
framherji sem hefur belgískt
ríkisfang.
Poppe var til reynslu hjá
Tindastól í síðustu viku en hann
spilaði síðast með Tusculum
skólanum og var með rúm 11 stig
að meðaltali í leik og 5 fráköst.
Fyrir hjá Tindastólsliðinu voru
Donald Brown, 23 ára og 196 cm
framherji frá Bandaríkjunum,
Igor Trajkovski 27 ára og 180 cm
bakvörður frá Makedóníu og loks
Marcin Konarzewski, 25 ára og
203 cm miðherji sem er Kanadabúi með pólskt vegabréf.
ËËJ
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!RSENE 7ENGER STJËRI !RSENAL

Hugsa bara um
úrslit leikjanna
&«4"/,4) Arsene Wenger, þjálfari

Arsenal, sem er nýbúinn að
lengja samning sinn við liðið, lét
sér fátt um finnast þegar hann
var inntur eftir breytingum á
stöðu hluthafa innan félagsins.
„Ég ber ábyrgð á úrslitum
Arsenal, en allt annað kemur mér
ekkert við.“
Rússneski auðjöfurinn Alisher
Usmanov var að auka hlut sinn í
Arsenal og er orðinn annar
stærsti hluthafinn í félaginu.
ËÖ

*UANDE 2AMOS STJËRI 3EVILLA

England spennandi kostur
&«4"/,4) Juande Ramos, stjóri

Sevilla, vill ekki útiloka þann
möguleika að þjálfa lið í ensku
úrvalsdeildinni í framtíðinni, en
hann var orðaður við þjálfarastöðuna hjá Tottenham á dögunum.
„Í dag er ég þjálfari Sevilla, en
í framtíðinni er allt mögulegt.
England er vissulega spennandi
kostur og krefjandi áskorun fyrir
mig sem þjálfara, en ég vil ekki
gefa upp neina dagsetningu á
þessum plönum, því hlutirnir
gerast oft hratt og óvænt í
fótboltaheiminum.“
ËÖ

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg

Njótum þess að hreyfa okkur!
Voltaren Emugel dregur úr verkjum
og minnkar staðbundnarbólgur í
sinum, vöðvum og liðum

Voltaren Emugel® er notað sem stað-bundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyfið má ekki bera á skrámur, opin sár eða á exem, varist snertingu við augu og
slímhúðir, notist eingöngu útvortis og má aldrei taka inn. Þegar lyfið er notað án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á
meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða lyfjafræðings áður en lyfið er notað, þó skal það ekki notað á síðasta þriðjungi meðgöngu. Lítil hætta er á ofskömmtun vegna
útvortis notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

Fæst án lyfseðils
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*OHN # -C'INLEY F¾DDIST Å .EW 9ORK  ¹GÒST 
&ERILL HANS HËFST ÖEGAR KVIKMYNDALEIKSTJËRINN HEIMS
FR¾GI /LIVER 3TONE KOM AUGA ¹ HANN ÖEGAR HANN VAR
ENN Å LEIKLISTARSKËLA Å .EW 9ORK (INN RAUÈH¾RÈI -C'IN
LEY FÁKK HLUTVERK Å MYNDINNI 0LATOON SEM KOM ÒT 
OG SÅÈAN Ö¹ HEFUR HANN LEIKIÈ Å FLESTUM MYNDUM 3TONE
 MEÈAL ÖEIRRA ERU 7ALL 3TREET "ORN ON THE &OURTH OF
*ULY OG .IXON
-C'INLEY FER MEÈ HLUTVERK HINS KALDH¾ÈNA L¾KNIS
DR 0ERRY #OX Å GAMANÖ¾TTINUM
VINS¾LA 3CRUBS SEM ER ¹ DAGSKR¹
2ÅKISSJËNVARPSINS Å KVÎLD
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 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &JÎLSKYLDA MÅN  E
 $ISNEYSTUNDIN
 (ERKÒLES 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR
 &ÅNNI KOSTUR 
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 "R¹ÈAVAKTIN 
 -¾ÈST Å MÎRGU  "RESK

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 3ISTERS 
 7HOSE ,INE )S )T !NYWAY
 ®RLAGADAGURINN 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 ¶AÈ VAR LAGIÈ E
 %XTREME -AKEOVER (OME %DIT
ION 

GAMANÖ¹TTARÎÈ SEM GERIST MEÈAL STJËRN
M¹LAMANNA Å 7ESTMINSTER OG SEGIR FR¹
SKONDNUM SAMSKIPTUM R¹ÈHERRA PËLITÅSKRA
R¹ÈGJAFA HANS OG FJÎLMIÈLAMANNA

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 4HE 3IMPSONS  E
 &RIENDS 
 4ÅSKULÎGGURNAR .µ44  4RINNY

 .ÕGR¾ÈINGAR
 4ÅUFRÁTTIR
 +ILJAN "ËKMENNTAÖ¹TTUR Å UMSJËN
%GILS (ELGASONAR +OLBRÒN "ERGÖËRSDËTT
IR OG 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON ERU ¹LITSGJAF
AR Ö¹TTARINS

 -ËTORSPORT ¶¹TTUR UM ÅSLENSKAR
AKSTURSÅÖRËTTIR 5MSJËNARMAÈUR ER "IRGIR ¶ËR
"RAGASON



4HE &ORGOTTEN
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 2EBUS BAK VIÈ TJÎLDIN ¶¹TTUR UM
GERÈ MYNDANNA UM 2EBUS LÎGREGLUFULLTRÒA Å
%DINBORG 3KYGGNST ER BAK VIÈ TJÎLDIN OG R¾TT
VIÈ HELSTU LEIKARA OG )AN 2ANKIN HÎFUND
SAGNANNA SEM MYNDIRNAR ERU GERÈAR EFTIR
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 %VERBODYS $OING )T
 )CE 0RINCESS
 "REAKIN !LL THE 2ULES
 $EAR &RANKIE
 )CE 0RINCESS
 "REAKIN !LL THE 2ULES
 $EAR &RANKIE
 %VERBODYS $OING )T
 4HE &ORGOTTEN (ROLLVEKJANDI

T



SPENNUMYND +ONA F¾R Ö¾R UPPLÕSINGAR
SKÎMMU EFTIR AÈ ANDL¹T SONAR SÅNS AÈ HANN
HAFI ALDREI VERIÈ TIL



"LOW /UT ))) 3+*2%)..

3+*2%)..

 4HE !VIATOR
 #HILDREN OF THE #ORN 
 4HE &ORGOTTEN

OG 3USANNAH ERU TÅSKULÎGGUR MEÈ MEIRU EN
NÒ ¾TLA Ö¾R AÈ FERÈAST UM "RETLAND OG R¹È
LEGGJA FËLKI UM TÅSKU OG ALLT SEM HENNI FYLG
IR 

 "IG ,OVE  ¶¹ ER KOMIÈ AÈ
ANNARRI SERÅU ÖESSARA FR¹B¾RU Ö¹TTA UM "ILL
(ENRICKSON OG EIGINKONURNAR HANS "ILL LIFIR
MARGFÎLDU LÅFI EN HANN ¹ ÖRJ¹R EIGINKONUR
ÖRJÒ HEIMILI OG  BÎRN !UK ÖESS REKUR HANN
EIGIÈ FYRIRT¾KI SEM KREFST MIKILLAR VINNU ¶AÈ
ER EKKI VON AÈ MAÈURINN SÁ ÖREYTTUR EN
HANN ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ GEFAST UPP 
$ULARFULLT HVARF ÅBÒA Å KOMMÒNUNNI VEKUR
UPP ERFIÈAR SPURNINGAR OG ¹TÎK VIRÈAST VERA Å
V¾NDUM 
 /PRAH !DDICTION 7HY #ANT

4HEY 3TOP (VAÈ F¾R FÅKILINN TIL AÈ FËRNA
ÎLLU FYRIR N¾STA SKAMMT /PRAH R¾ÈIR VIÈ
FÅKLA OG SÁRFR¾ÈINGA UM BAR¹TTUNA VIÈ FÅKN
INA

 'HOST 7HISPERER 
 3TELPURNAR 
 +OMP¹S .µ44
 "ONES 
 ,IFE ON -ARS
 7ELCOME TO -OOSEPORT
 4HE #LOSER 
 -URDER IN 3UBURBIA 
 4HE 3IMPSONS  E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
-EISTARADEILDIN %

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA

 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 #HARMED E
 $R 0HIL
 4HICK  4HIN E
 &AMILY 'UY E
 'IADAS %VERYDAY )TALIAN

 -EISTARADEILD %VRËPU 

3KEMMTILEG MATREIÈSLUÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM
ÖOKKADÅSIN 'IADA $E ,AURENTIIS MATREIÈ
IR FLJËTLEGA HEILSUSAMLEGA OG GËMS¾TA RÁTTI
AÈ H¾TTI ¥TALA !È ÖESSU SINNI MATREIÈIR
'IADA RËMANTÅSKA M¹LTÅÈ 2AVIOLI MEÈ SPÅN
ATI OG SVEPPUM UNAÈSLEGAR OSTRUR OG JARÈA
BERJA TRUFFLUR

3PORTING -AN 5TD "EIN ÒTSENDING

 !NDY "ARKER 0)  "R¹ÈFYNDIN

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
 -EISTARADEILD %VRËPU  !RS

GAMANSERÅA MEÈ H¹ÈFUGLINUM !NDY 2ICHT
ER Å AÈALHLUTVERKI %NDURSKOÈANDI FLYTUR INN
¹ SKRIFSTOFU SEM ¹ÈUR VAR Å EIGU EINKASP¾J
ARA OG FYRIR TILVILJUN FER HANN AÈ F¹ INN ¹ BORÈ
TIL SÅN M¹L TIL RANNSËKNAR SEM ¾TLUÈ VORU
EINKASP¾JARANUM

"ERG

 3P¾NSKU MÎRKIN  
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS 

ENAL 3EVILLA

 -EISTARADEILD %VRËPU  "AR
CELONA ,YON
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERG

 "LOW /UT ))) ,OKAÖ¹TTUR ¶RIÈJA
Ö¹TTARÎÈIN MEÈ H¹RGREIÈSLUMEISTARANUM
*ONATHAN !NTIN SEM F¾ST VIÈ HVERT STËRVERK
EFNIÈ AF ÎÈRU MEÈ SK¾RIN Å ANNARRI HENDI OG
H¹RBL¹SARANN Å HINNI

T

-¾ÈST Å MÎRGU

.Ò STYTTIST Å AÈ VIÈKUNNANLEGI GRÅNISTINN MEÈ
%NGU AÈ SÅÈUR ER TÎLUVERT SÅÈAN ÁG H¾TTI
STËRU HÎKUNA *AY ,ENO YFIRGEFI 3KJ¹ EINN
AÈ FYLGJAST MEÈ *AY ,ENO AÈ EINHVERJU R¹ÈI
OG KVEÈ ÁG HANN ÖVÅ EKKI MEÈ MIKLUM
(UGSANLEGA VERÈUR ÖAÈ FYRIR FULLT OG ALLT OG
ERU ÖESSI TÅÈINDI AÈD¹ENDUM HANS V¾NTAN
SÎKNUÈI 4IL AÈ BYRJA MEÈ VAR SPENNANDI
LEGA ANSI ÖUNGB¾R
AÈ SJ¹ (OLLYWOOD STJÎRNURNAR KÅKJA TIL HANS
¶ËTT ,ENO SÁ MEÈ HRESSARI MÎNNUM HEFUR
Å HEIMSËKN EN ÖEGAR Ö¾R SÎMU VORU FARN
AR AÈ KOMA AFTUR OG AFTUR EINGÎNGU TIL AÈ
HANN VERIÈ GAGNRÕNDUR Å GEGNUM TÅÈINA
FYRIR AÈ TAKA LÁTT ¹ VIÈM¾LENDUM SÅNUM OG
KYNNA NÕJUSTU MYNDIRNAR SÅNAR OG BLAÈRA
SPYRJA Ö¹ EINUM OF Ö¾GILEGRA SPURNINGA UM
UM N¹KV¾MLEGA EKKI NEITT FËR MANNI AÈ
LÅFIÈ OG TILVERUNA ¶YKIR ANDST¾ÈINGUR HANS
STANDA ¹ SAMA
$AVID ,ETTERMAN HAFA VINNINGINN ÖEGAR
(INN BR¹ÈFYNDNI #ONAN /"RIEN TEKUR
KEMUR AÈ INNIHALDSRÅKUM SAMTÎLUM OG ER
VIÈ AF *AY ,ENO EFTIR TVÎ ¹R 6ONANDI F¾R
*!9 ,%./ 'RÅNISTINN *AY ,ENO YFIRGEFUR 3KJ¹ EINN
ÁG ÖVÅ HJARTANLEGA SAMM¹LA ,ENO HEFUR ÖAÈ
HANN T¾KIF¾RI TIL AÈ L¹TA LJËS SITT SKÅNA HÁR
¹ N¾STUNNI
ÖË FRAM YFIR ,ETTERMAN AÈ BRANDARAR HANS Å
LENDIS EN EINHVERN VEGINN EFAST ÁG UM AÈ
BYRJUN HVERS Ö¹TTAR ERU TÎLUVERT FYNDNARI AUK
AF ÖVÅ VERÈI 4IL ÖESS HEFUR /"RIEN LÅKLEGA
ÖESS SEM HLJËMSVEITARSTJËRINN OG PIPAR
OF SVARTAN HÒMOR FYRIR HINN VENJULEGA
¹HORFANDA SEM VILL OFTAR EN EKKI F¹ HLUTINA MATREIDDA OFAN Å SIG
SVEINNINN +EVIN %UBANDS ER MUN SKEMMTILEGRI EN HINN OFURHRESSI
0AUL 3HAFFER
¹REYNSLULAUST A LA *AY ,ENO

T
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 3TARTER 7IFE  "ANDARÅSK MEG
 0REMIER ,EAGUE 7ORLD (EIM
UR ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM
ËV¾NTUM HLIÈUM ,EIKMENN HEIMSËTT
IR GÎMLU STJÎRNURNAR LEITAÈAR UPPI OG SVIP
MYNDIR AF ¾ÈINU FYRIR ENSKA BOLTANUM UM
HEIM ALLAN

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

ASERÅA Å FIMM Ö¹TTUM UM OFDEKRAÈA EIGIN
KONU Å (OLLYWOOD SEM ÖARF AÈ HEFJA NÕTT LÅF
EFTIR AÈ EIGINMAÈURINN SPARKAR HENNI

 *AY ,ENO
 (EARTLAND E
 #3) .EW 9ORK E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 %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

    ¶¹TTUR SEM ER EKKERT MINNA
EN BYLTING Å UMFJÎLLUN UM ENSKA BOLTANN ¹
¥SLANDI 4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG 'UÈNI
"ERGSSON STANDA VAKTINA ¹SAMT VEL VÎLDUM
SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA ÖEIR ALLT
SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹ SKEMMTILEG
AN OG N¹KV¾MAN H¹TT ¥SLENSK DAGSKR¹RGERÈ
EINS OG HÒN GERIST BEST

 ,EIKUR VIKUNAR
 0ORTSMOUTH ,IVERPOOL

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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"IG ,OVE
¶¹ ER KOMIÈ AÈ ANNARRI SERÅU
UM "ILL (ENRICKSON OG EIGIN
KONURNAR HANS ÖRJ¹R "ILL LIFIR
MARGFÎLDU LÅFI EN HANN ¹
ÖRJ¹R EIGINKONUR ÖRJÒ HEIMILI
OG SJÎ BÎRN !UK ÖESS REKUR
HANN EIGIÈ FYRIRT¾KI SEM
KREFST MIKILLAR VINNU ¶AÈ ER
EKKI NEMA VON AÈ MAÈ
URINN SÁ ÖREYTTUR EN HANN
ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ GEFAST
UPP ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS VEKUR
MANNSHVARF UPP ERFIÈAR
SPURNINGAR OG SVO VIRÈIST
SEM ¹TÎK SÁU Å V¾NDUM

 &RÁTTIR
 (OLLYOAKS 
 (OLLYOAKS 
 'ARY THE 2AT
 4HE 7ILL  3PENNANDI RAUN

T

VERULEIKAÖ¹TTUR ÖAR SEM ¾TTINGJAR MILLJËNA
M¾RINGSINS "ILLS ,ONG KEPPA UM ERFÈARRÁTT
INN ¹ STËRUM BÒGARÈI ¥ HVERRI VIKU KEPPA
¾TTINGJARNIR OG Å LOK Ö¹TTARINS ER EINN SEND
UR HEIM 

 % 2ING  3PENNUÖ¹TTUR ÒR
SMIÈJU *ERRY "RUCKHEIMERS MEÈ $ENN
IS (OPPER OG "ENJAMIN "RATT Å AÈALHLUTVERK
UM *4 4ISNEWSKI "ENJAMIN "RATT ER FYRR
UM #)! MAÈUR SEM VINNUR Å 0ENTAGON FYRIR
BANDARÅSKA HERINN

 *USTICE  3PENNANDI LÎG
FR¾ÈIÖ¾TTIR FRAMLEIDDIR AF *ERRY "RUCKHEIM
ER#3)  ¶¾TTIRNIR GERAST ¹ EFTIRSËTTRI LÎG
FR¾ÈISTOFU Å ,OS !NGELES ÖAR SEM STËRU OG
UMTÎLUÈU M¹LIN KOMA INN ¹ BORÈ OG ËSJALD
AN TENGJAST ÖAU RÅKA OG FR¾GA FËLKINU ¶¹TT
UNUM HEFUR VERIÈ LÅKT VIÈ 0RACTICE
 .#)3  (ÎRKUSPENNANDI FRAM
HALDSÖ¹TTUR FR¹ FRAMLEIÈENDUM *AG (ÁR SEGIR
FR¹ SÁRSVEIT SEM RANNSAKAR ALLA GL¾PI SEM
TENGJAST ¹ EINHVERN H¹TT SJËLIÈUM HVORT
SEM UM ER AÈ R¾ÈA Ö¹ H¹TTSETTU EÈA NÕ
LIÈA

 !RRESTED $EVELOPMENT  «BORG
ANLEGIR GAMANÖ¾TTIR MEÈ MÎRGUM AF HELSTU
GAMANLEIKURUM HEIMS ¶¾TTIRNIR FJALLA UM
RUGLUÈUSTU FJÎLSKYLDU "ANDARÅKJANNA OG ÖË
VÅÈAR V¾RI LEITAÈ ¶Ò VEIST ALDREI ¹ HVERJU ÖÒ
¹TT VON FR¹ ÖESSUM HËP 
 3KINS  TAKANLEG BRESK SERÅA
UM HËP UNGLINGA SEM REYNIR AÈ TAKAST ¹
VIÈ DAGLEGT LÅF Å SKUGGA ¹TRÎSKUNAR EITURLYFJA
NEYSLU OG FLEIRI VANDAM¹LA SEM STEÈJA AÈ
UNGLINGUM Å DAG 
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 $OWN TO %ARTH  -ISS -ARPLE 
0ASSPORT TO THE 3UN  #ASH IN THE !TTIC 
3MALL 4OWN 'ARDENS  !S 4IME 'OES "Y
 ,AST OF THE 3UMMER 7INE  4HE 7EEK
THE 7OMEN 7ENT  3MALL 4OWN 'ARDENS
 3ILENT 7ITNESS  4HE )NSPECTOR ,YNLEY
-YSTERIES  #ELEB  4HE +UMARS !T
.UMBER   3ILENT 7ITNESS  %VER
$ECREASING #IRCLES  4HE )NSPECTOR ,YNLEY
-YSTERIES  !S 4IME 'OES "Y

 $ET STORE ½R  .YHEDER P½ TEGNSPROG
 46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONS
#REEK  &LEMMINGS (ELTE  3+5- 46
 0UCCA  4HATS 3O 2AVEN  *UNIOR
 +LASSEN B  4AGKAMMERATER 
!FTENSHOWET  46 !VISEN MED 3PORT 
!FTENSHOWET MED 6EJRET  (VAD ER DET V¾RD
 3ÐREN OG 3ÐREN  -ED SLÐR OG HÐJE
H¾LE  46 !VISEN  0ENGE  3PORT.YT
 %N SAG FOR &ROST  /NSDAGS ,OTTO 
/"3  $2 *OBBUSSEN  ,ANDET SOM STALIN
TOG  &LEMMINGS (ELTE

 3TANDPUNKT  6- FOTBALL  KVINNER
 'ATEFOTBALL  &ABRIKKEN  .2+ NYH
ETER  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK  6FOTBALL  KVINNER  .YHETER P½ TEGNSPR½K
 "ARNE TV  5GLER I MOSEN  $ANNY
OG $ADDY  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 &ORBRUKERINSPEKTÐRENE  *ORDMÐDRENE
 2EDAKSJON %.  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   6IKINGLOTTO  (OUSE
 -IGRAPOLIS &OLK I FARTA  +VELDSNYTT
 6- FOTBALL  KVINNER 6- MAGASIN 
,YDVERKET LIVE   MENN P½  UKER 
+ULTURNYTT

364 
 !NDRA !VENYN CASTINGEN  2APPORT
 'OMORRON 3VERIGE  0ACKAT  KLART
 +ROKODILL  ,ILLA PRINSESSAN  %LLAS
LÎRDAG  6¼RLDENS STÎRSTA KÎR  0ONPON
 $R $OGG  -ITT LIV SOM EN 0OPAT 
2APPORT  5PPDRAG 'RANSKNING  3EX
MED 6ICTOR  -IA OCH +LARA  3TUDIO
 ON THE 3UNSET 3TRIP  3IMMA LUGNT
,ARRY  2APPORT  +ULTURNYHETERNA 
$ÎDEN V¼NTAR I !RKANGELSK  3¼NDNINGAR FR½N
364
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.ÕR BËKMENNTAÖ¹TTUR Å UMSJËN %GILS
(ELGASONAR EN +OLBRÒN "ERGÖËRS
DËTTIR OG 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
ERU ¹LITSGJAFAR Ö¹TTARINS -EÈAL GESTA
Å KVÎLD ERU HJËNIN *UNG #HANG OG
*ON (ALLIDAY SEM SKRIFUÈU UMTALAÈA
¾VISÎGU -AËS *ËHANN 0¹LL 6ALDI
MARSSON BËKAÒTGEFANDI )NGIBJÎRG
3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR UTANRÅKISR¹ÈHERRA
OG AÈ AUKI NÕR HANDHAFI ¥SLENSKU
BARNABËKAVERÈLAUNANNA

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 /KKAR ¹ MILLI
 -ORGUNLEIKFIMI
 "ROT AF EILÅFÈINNI
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 4ËNAR AÈ NËNI
 ²TVARPSSAGAN 6ANS¾MD
 $R 2²6
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 %NDURËMUR ÒR %VRËPU
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 3TEFNUMËT
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 ,ANDNEMASÎGUR
 '¹RUR
 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
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Jógvan óþekkjanlegur með nýja klippingu

„Ég hef nú ekki verið að leggja
neinar tískulínur á þessum
tíma, menn voru svona yfirleitt
síðhærðir þarna. Ég ætla hins
vegar að geyma það til elliáranna að safna hári aftur.“
4ËMAS 4ËMASSON 3TUÈMAÈUR
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„Þetta var orðið nauðsynlegt, ég er
náttúrlega hárgreiðslumaður og því
er nauðsynlegt að breyta til,“ segir
Jógvan Hansen, fyrsti sigurvegari
hins íslenska X-factor, en hið mikla
hár sem söngvarinn skartaði í
þáttunum er nú fokið og eftir er
nauðrakaður og svartur
kollurinn. „Þetta er nú líka
vandamálið með flottustu
klippingarnar, þær eru mesta
vesenið og ég var orðinn
nokkuð þreyttur á henni,“
útskýrir Jógvan og bætir því
við að þetta sé miklu
þægilegra.
Hárið var á sínum tíma eitt
einkennismerkja söngvarans
frá Færeyjum og hann var
auðþekkjanlegur á makka sínum.

En núna segir Jógvan að enginn þekki hann. „Og
ég hef því fengið alveg ótrúlega mikinn frið,“
útskýrir hann. Sitt sýnist hverjum um nýju
hárgreiðsluna og Jógvan hefur fengið
athugasemdir um að hann verði svolítið
barnalegur. „Sumir segja að ég sé eins
og krakki en fyrir 29 ára gamlan
mann er það bara hrós,“ segir
söngvarinn, sem undirbýr sig nú
af krafti fyrir George Michaelsýninguna á Broadway ásamt
Friðriki Ómari. „Ég varð
reyndar að hringja í Friðrik
og spyrja hann hvort
þetta væri ekki í lagi,“
segir Jógvan.
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+ÎNGULËARMANNINN Å NET SÅN
Sigurjón Sighvatsson á nú í viðræðum við bandarísku leikarana
Toby Maguire og Jake Gyllenhaal
um að leika í kvikmyndinni Brothers sem hann framleiðir. Sigurjón
staðfesti þetta í samtali við Fréttablaðið og segir viðræðurnar á
lokastigi en ítarlega er fjallað um
myndina í bandaríska kvikmyndatímaritinu Variety. „Þetta hefur
gengið mjög vel og í raun óvenju
hratt fyrir sig,“ segir Sigurjón en
eins og Fréttablaðið greindi frá í
apríl á þessu ári mun írski leikstjórinn Jim Sheridan leikstýra
myndinni. Brothers er endurgerð
dönsku kvikmyndarinnar Brødre
eftir Susanne Bier en hún segir
frá hermanni sem sendur er til
Afganistan í baráttuna gegn ógnarstjórn talibana og felur bróður
sínum að gæta eiginkonu sinnar
og barna. Líf þeirra flækist til
muna þegar sá verður ástfanginn
af eiginkonunni.
Að sögn Sigurjóns er stefnt að
því að framleiðsla kvikmyndarinnar hefjist í nóvember; enn eigi
þó eftir að semja við leikkonu í
aðalkvenhlutverkið en nokkrar
séu í sigtinu. „Fyrst göngum við
frá þessu,“ útskýrir hann.
Ekki þarf að fjölyrða um að mikill akkur er fyrir Sigurjón að fá
leikara af þessari stærðargráðu til
liðs við sig. Gyllenhaal er í hópi
eftirsóttustu leikara Hollywood af
yngri kynslóðinni en hann lék
aðalhlutverkið í hinni margverðlaunuðu Brokeback Mountain eftir
Ang Lee og var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn sem
smalamaðurinn Jack Twist. Hann
lék síðast í Zodiac sem þegar hefur
verið orðuð við Óskarstilnefningu.
Maguire er ef til vill þekktastur
sem Köngulóarmaðurinn Peter
Parker í kvikmyndum Sams Raimi
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en hefur jafnframt getið sér gott
orð fyrir leik í „vandaðri“ kvikmyndum á borð við Wonder Boys
og The Cider House Rules.
Sigurjón Sighvatsson er bjartsýnn á gott gengi myndarinnar;
segir hana hafa enn meiri skír-

skotun til bandarísks þjóðfélags
en þess danska. „Í Írak eru til að
mynda 500 danskir hermenn en
130 þúsund bandarískir. Brothers
á því mjög mikið erindi til Bandaríkjanna eins og staða heimsmála
er í dag.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Vallarstjóri á bak við grínþætti
„Ég er bara nokkuð ánægður með þetta, ég var
nokkuð ósáttur með kreditlistann en er búinn að
hafa samband við lögfræðinginn minn og vonandi
verður þetta lagað,“ segir Gestur Valur Svansson,
sem á bloggsíðu sinni, gastone.blog.is, greinir frá
því að hann sé hugmyndasmiðurinn að sjónvarpsþáttaröðinni Næturvaktinni en hún var frumsýnd á
Stöð 2 á sunnudagskvöld.
Gestur er vallarstjóri á Vodafone-velli Valsmanna en hugmyndina að gríni á bensínstöð fékk
hann fyrir nokkrum árum eftir að hafa sjálfur
starfað á bensínstöð á sínum yngri árum. „Ég hafði
samband við Ragnar Bragason á sínum tíma og við
áttum nokkra fundi saman en síðan slitnaði upp úr
því samstarfi. Ég varð því nokkuð hvumsa þegar ég
sá að Stöð 2 væri að fara að framleiða Næturvaktina,“ segir Gestur. Eftir samningaviðræður fékk
Gestur þó sitt framlag metið og samdi við Saga
Film, framleiðanda þáttanna, um greiðslur fyrir
það sem hann telur vera höfundarverk sitt.
Ragnar Bragason, leikstjóri þáttanna, sagðist kannast við mál Gests og viðurkenndi að hann
hefði vissulega átt hugmyndina að því að gera grín
á bensínstöð. „Og þegar þetta fór að rúlla fyrir
alvöru þótti mér því sjálfsagt að hann fengi sitt
fyrir að hafa komið snjóboltanum af stað,“ útskýr-

6!..  "%.3¥.34®¨ 'ESTUR 6ALUR VANN ¹ BENSÅNSTÎÈ Å -OS

FELLSB¾ OG ÖAÈAN KVIKNAÈI HUGMYNDIN AÈ .¾TURVAKTINNI

ir Ragnar sem vildi að öðru leyti ekki tjá sig um
þetta, höfundarréttur væri flókið mál en staðfesti að hann kannaðist við óánægju Gests í kjölfar
frumsýningarinnar. „Málið er í ákveðnum farvegi
og mér skilst að hann hafi fengið viðurkenningu
fyrir sitt framlag og greiðslur samkvæmt umræddum samningi.“
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Sultur

ÞÚ ÖÐLAST NÝJAN

A

f eðlislægri forvitni hef ég
stundum leiðst út í tilraunir
sem eiga að miða að bættri heilsu
og betra lífi. Úthaldið hefur nú
reyndar verið minna en trúgirnin
svo enn sem komið er sitja fáar
sérþarfir eftir. Svona tveimur
dögum eftir kaup á rándýrri spírúlínu er ég til dæmis búin að steingleyma henni og kemst þar af leiðandi aldrei að því hvort hún virkar
eins vel og haldið er fram.

SJÓNDEILDARHRING

¥ ./++52 ár hef ég með andakt

fylgst með fólki – sem komið er á
æðra plan í leitinni að tilgangi lífsins – stunda reglubundna föstu.
Það þýðir að í marga daga samfleytt neita þessar staðföstu manneskjur sér um annað en fljótandi
grænmeti, vatn og grænt te. Tilgangurinn er einfaldlega að
hreinsa líkamann af alls kyns
úrgangi og fylla af ferskri orku.
Þetta hljómar alveg nógu einfalt
til að jafnvel ég skilji og auk þess
eru sannfærandi frásagnir fólksins af dásamlegri líðan í hungurverkfallinu.

36/

.² er klukkan 11.32 að morgni
fyrsta sultardagsins og mér er
óglatt af hungri. Það sem af er
dagsins hef ég drukkið frekar
vondan djús sem ég pressaði sjálf
og horfði öfundsjúk á meðan á
annað heimilisfólk úða í sig
rúnnstykkjum og dýrindis kaffi.
Ég fékk hins vegar marga bolla af
hrútleiðinlegu grænu tei og er nú
stútfull af andoxunarefnum og
sjálfsvorkunn. Í blöðum dagsins
má lesa að hundruð bíða eftir
offitumeðferð og dramatískar
offituaðgerðir eru nú líka gerðar á
börnum. Átröskunin á sér margar
myndir. Kannski vegna þess að öll
hugsun mín er í augnablikinu rígbundin við ýmsar kræsingar finnst
mér á dularfullan hátt við öll vera
systkin í þjáningunni.
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uppástunga vinkonu minnar
á dögunum um sameiginlega föstu
fannst mér alveg gráupplögð.
Vegna þess að hún hefur einbeittari sjálfsaga tók hún að sér fræðilega kaflann, las sér til og afhenti
mér svo glósur til að styðjast við í
meinlætinu. Hugmyndin varð
reyndar strax dálítið súrari þegar
ég sá að daglegar stólpípur væru
mikilvægar í ferlinu. Mögulegar
aukaverkanir væru svo andfýla,
höfuðverkur og svimi. Mín prívat
aukaverkun til viðbótar verður
svo átakanleg geðvonska, sem er
persónuleikabrestur sem verður
því miður mjög áberandi þegar ég
er svöng.

RX 350 sameinar glæsileika, fágun, gríðarmikið afl og einstakt öryggi.
Hann er athvarf frá álagi hinna virku daga. Hann er hrein upplifun þar sem
landið hættir að setja þér takmörk og víður sjóndeildarhringur opnar þér
nýja möguleika. Komdu og gefðu Lexus RX 350 færi á að uppfylla ýtrustu

kröfur sem þú gerir til lúxussportjeppa. Niðurstaðan verður gagnkvæm
virðing milli þín og RX 350, bíls sem er smíðaður til að standa undir
ströngustu væntingum.
Verð frá: 5.520.000 kr.
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