
„Ég er auðvitað bara 
stoltur af því að þau fyrirtæki 
sem ég hef stjórnað séu eftir-
sóknarverð,“ segir Óskar 
Magnússon sem vék í gær úr 
forstjórastóli Tryggingamiðstöðv-
arinnar fyrir Sigurði Viðarssyni. 

Þetta er í fjórða sinn sem Óskar 
hættir sem forstjóri fyrirtækis 
eftir að Baugur eignast í þeim 
beint eða óbeint. Árið 1998 keypti 
Baugur Hagkaup þar sem Óskar 
var forstjóri. Hann fór til 
Þyrpingar sem félag Baugs 
keypti í árslok 2000. Þaðan fór 
Óskar til Íslandssíma en hætti 
eftir að Baugur keypti í því 
félagi. FL Group, sem Baugur á 
stóran hlut í, keypti svo  nýlega 
TM þaðan sem Óskar flúði í gær.

Óskar segir að í öllum þessum 
tilvikum hafi orðið samkomulag 
um að hann hætti.

Flýr Baug í 
fjórða sinn

100 myndir
á 2500 krónur í október

®

Kringlukastsblaðið kemur 
á öll heimili í dag

20-50%
AFSLÁTTUR AF
NÝJUM VÖRUMKostir og gallar við 

opið vinnurými
Fimmtán gljáandi, urrandi Harley Davidson-
mótorfákar með íslenskum knöpum brunuðu 
um hlykkjótta sveitavegi austurrísku Alpanna í
september.

„Mótorhjólaklúbburinn HOG stendur fyrir Harley 

Owners Group og er stærsti mótorhjólaklúbbur ver-
aldar með yfir milljón meðlimi,“ segir Jón Örn Vals-
son, framkvæmdastjóri Harley Davidson Íslandi, sem
ásamt fimmtán meðlimum í Íslandsdeild HOG gekk
frá hjóli sínu í gám til Frankfurt, þaðan sem brunað
var á hjólunum niður Móseldalinn í átt til austurrísku
Alpanna.

„Íslandsdeild HOG fer utan ár hvert, ásamt því að
reiða farþega í kringum Tjörnina á menningarnótt til
styrktar langveikum börnum. Nú fórum við á Harley-
mót til Faak am See, austurrísks fjallaþorps í 550
metra hæð. Alls mættu 50 þú dum er kk

aðeins stoppað á bensínstöðvum. Svona ferðalag snýst
um hjólaleiðina að áfangastað og til baka, en það er 

mótorhjóladellan í okkur að vera á góðum hjólum á
mismjóum, bugðóttum sveitavegum. Maður upplifir
náttúruna beint í æð, eins og alla lykt, hvort sem hún
er af nýsleginni töðu eða kúaskít,“ segir Jón Örn hlæj-
andi, en að meðaltali ók hópurinn 250 kílómetra leið á 

dag.
„Við áttum einungis bókaða gistingu fyrstu og síð-

ustu nótt ferðarinnar. Því var ekkert stress að keyra á
milli náttstaða heldur létum við hvern dag ráðast og
stoppuðum í hvert sinn sem eitthvað freistaði,“ segir 

Jón Örn sem eignaðist sína fyrstu skellinöðru tólf ára
gamall.

„Gamla ímynd mótorhjólamannsins er á hröðu und-
anhaldi, en lengi þótti annars flokks að
hjóli og ógleyma l

Á Harley-fáknum í 
austurrísku Ölpunum
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Söngleikurinn Ást eftir 
Gísla Örn Garðarsson og Víking 
Kristjánsson verður frumsýndur í 
Seúl í Suður-Kóreu í desember á 
næsta ári. „Þeir ætla að fá kóresk-
ar sjónvarpsstjörnur til að syngja 
þetta allt saman. Þetta er mjög 
ánægjulegt og mjög framandi,“ 
segir Gísli Örn. „Það verður mjög 
fyndið að sjá þetta á kóresku.“

Fyrirtækið Acom International í 
Seúl hefur keypt réttinn að verk-
inu af Vesturporti og Artbox. 
Starfsmaður á vegum Acom kom 
hingað til lands í vor og upp úr því 
hófust viðræður um að verkið yrði 
sett upp í Seúl. 

Íslenskur söng-
leikur í Seúl

 Alls sitja 26 manns í 
gæsluvarðhaldi. Aldrei hafa fleiri 
setið í gæsluvarðhaldi  hér á landi 
í senn að sögn Valtýs Sigurðssonar 
fangelsismálastjóra. Af þessum 
26 eru 19 manns í einangrun, sem 
er einnig metfjöldi í senn hér. 

Í einangrunarvist eru fimm 
manns sem sitja inni vegna stóra 
amfetamínsmyglmálsins á 
Fáskrúðsfirði. Rannsókn á því 
máli er í fullum gangi og miðar 
vel, samkvæmt upplýsingum lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Níu Litháar sitja einnig í ein-
angrun vegna gruns um stór-
fellda þjófnaði. Gæsluvarðhald 
þessara manna rennur út í dag. 
Samkvæmt upplýsingum Frétta-

blaðsins verður farið fram á 
framlengingu, að minnsta kosti 
hjá hluta hópsins.

Að auki sitja tveir Íslendingar 
til viðbótar í einangrun. Annar 
þeirra er grunaður um að hafa 
orðið manni á fimmtugsaldri að 
bana á Hringbraut. Maðurinn 
fannst í blóði sínu á sunnudag og 
lést degi síðar.

Hinir tíu sem eru í gæsluvarð-
haldi, í svokallaðri lausagæslu, 
eru menn sem eru að bíða eftir 
dómi fyrir alvarleg brot eða 
síbrotamenn.

Spurður hvar allur þessi fjöldi 
gæsluvarðhaldsfanga sé vistaður, 
segir Erlendur Baldursson, 
afbrotafræðingur hjá Fangelsis-

málastofnun, að sjö séu vistaðir á 
lögreglustöðvum, þar af tveir í 
Hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg. Hinir 19 séu vistaðir á Litla-
Hrauni.

Valtýr Sigurðsson fangelsis-
málastjóri segir að þrátt fyrir 
þetta hafi ekki myndast langir 
biðlistar í afplánun, enda einangr-
unarklefarnir utan við afplánun-
arkerfið. Heldur hafi þó hægt á 
boðunum í sumar en nú sé verið 
að taka í notkun viðbótarrými á 
Kvíabryggju sem þýði að hægt 
verði að vista þar 22 fanga í stað 
14 áður og framkvæmdum sem 
standa yfir á Akureyrarfangelsi 
verði lokið um áramót.

Aldrei fleiri fangar 
í gæsluvarðhaldi
Tuttugu og sex sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi, þar af nítján í einangrun. 
Fjöldinn hefur ekki mikil áhrif á biðlista í afplánun, segir fangelsismálastjóri.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri segir það alls ekki inni 
í myndinni að hlutur Hafnarfjarðar 
í Hitaveitu Suðurnesja (HS) renni 
inn í Reykjavík Energy Invest 
(REI) fari svo að Orkuveita Reykja-
víkur kaupi hlutinn. Þetta er á skjön 
við samning sem gerður var við 
samruna REI og Geysis Green 
Energy (GGE) í síðustu viku, þar 
sem kveðið er á um að hluturinn 

fari inn í REI. „Ef við keyptum 
þann hlut, þá færi hann ekki í REI. 
Það er ekki í myndinni, alls ekki,“ 
segir Vilhjálmur.

Orkuveitan lagði fram kauptil-
boð í hlut Hafnarfjarðar í HS fyrir 
þremur mánuðum en Hafnarfjarð-
arbær hefur ekki tekið afstöðu til 
tilboðsins. Fari svo að hann renni 
til REI, þá mun REI eiga 64 prósent 
í HS.

Hafnarfjörður og Reykjanesbær 
hafa átt forkaupsrétt í hluti GGE 
og Orkuveitunnar í HS síðan í 
sumar samkvæmt hluthafasam-
komulagi. Sá réttur er nú virkur 
eftir aðilaskipti á hlutunum. Bæj-
arstjórar Hafnarfjarðar og Reykja-
nesbæjar, segja báðir að skoðað 
verði hvort forkaupsrétturinn skuli 
nýttur.

Hluturinn rynni alls ekki til REI



Höskuldur Daði 
Magnússon
hefur verið 
ráðinn frétta-
stjóri á 
Fréttablaðinu.
Hann mun hafa 
umsjón með 
dægurmála-
hluta blaðsins. 
Höskuldur
hefur starfað á 
Fréttablaðinu

síðan á vordögum 2006. 
Aðrir fréttastjórar eru Arndís 

Þorgeirsdóttir, Björn Þór 
Sigbjörnsson og Kristján 
Hjálmarsson.

Nýr fréttastjóri

Unnur, er þetta mikill 
höfuðverkur?

 Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti tók vel á móti frönsk-
um starfsbróður sínum, Nicolas 
Sarkozy, sem heimsótti hann í 
gær. 

„Frakkland hefur verið, og verð-
ur vonandi eitt helsta samstarfs-
ríki okkar í Evrópu og í heiminum. 
Samskipti okkar þróast vel,“ sagði 
Pútín þegar Sarkozy kom á aðset-
ur Pútíns skammt fyrir utan 
Moskvu.

Sarkozy hefur undanfarið sakað 
Rússa um hörku og hefur einnig 
gagnrýnt stefnu Rússa gagnvart 
Íran. Sarkozy segist staðráðinn í 
að refsa Írönum fyrir kjarnorkuá-
form þeirra, en Pútín ætlar innan 

fárra daga að halda til Írans þar 
sem Rússar eru að byggja kjarn-
orkuofn.

„Rússar eru komnir aftur fram 
á sjónarsvið  heimsmálanna,“ 
sagði Sarkozy í viðtali við rúss-
neska dagblaðið Rossiskaja Gaz-
eta, sem birtist í gær. Hann sagði 
hins vegar að Rússar ættu taka á 
sig þá ábyrgð sem „fylgir rétt-
mætum metnaði þeirra til að vera 
stórveldi.“

Sarkozy er fyrsti vestræni þjóð-
arleiðtoginn sem hittir Pútín eftir 
að hann lýsti því yfir í síðustu viku 
að hann hyggðist bjóða sig fram til 
þings, sem gerir Pútín kleift að 
verða forsætisráðherra þegar 

hann lætur af forsetaembættinu á 
næsta ári. Sarkozy ætlar að hitta 
Pútín aftur í dag til frekari við-
ræðna.

Hyggjast styrkja sambandið

 Maður særðist alvar-
lega þegar að sprengja sprakk í 
borginni Bilbao í Baskalandi á 
Spáni. Maðurinn er lífvörður 
stjórnmálamanns úr flokki 
forsætisráðherrans.

Enginn lýsti sprengingunni á 
hendur sér en grunur beindist 
strax að ETA, aðskilnaðarsamtök-
um Baska. Samtökin aflýstu 
vopnahléi í ágúst og hafa staðið 
fyrir nokkrum árásum síðan.

Stuttu fyrir árásina lýsti 
innanríkisráðherrann Alfredo 
Perez Rubalcaba yfir hertum 
öryggisaðgerðum vegna ótta við 
árásir frá ETA á föstudag, 
þjóðhátíðardegi Spánar. 

Lífvörður særð-
ist alvarlega

 Björninn sem drap 
sænskan veiðimann í Norður-
Svíþjóð á mánudaginn var 
felldur í gær að því er talið er. 
„Við erum 99 prósent vissir um 
að þetta sé rétti björninn,“ sagði 
Björn Svanberg í samtali við 
fréttavef Dagens nyheter en 
hann og bróðir hans Lars felldu 
björninn sem vó yfir 200 kíló. 

Í gærmorgun söfnuðust 
nokkrir veiðimenn saman við hús 
mannsins sem björninn drap og 
skömmu síðar fundu þeir 
björninn í kílómetra fjarlægð frá 
húsinu. 

Erfðaefni björnsins verður 
kannað til að skera ótvírætt úr 
um hvort þetta sé drápsbjörninn.   

Drápsbjörninn 
felldur í gær

 Menntaskólinn Hraðbraut má ekki spyrja 
út í persónulega hagi umsækjenda á eyðublaði, eins 
og hvort viðkomandi eigi við lestrarörðugleika eða 
hegðunarvandamál að stríða. Samkvæmt úrskurði 
Persónuverndar, sem birtur var í gær, er forsvars-
mönnum skólans gert að breyta eyðublaðinu.

Á eyðublaðinu er meðal annars spurt: „Átt þú við 
einhver líkamleg veikindi að stríða?“ og „Hefur þú 
leitað læknisaðstoðar vegna sálrænna vandamála?“.

Sérstaklega er tekið fram að rangt svar við spurn-
ingunum geti varðað brottvísun úr skólanum. 
Umsækjendur eldri en átján ára eru látnir fylla út 
eyðublaðið.

„Reynslan hefur sýnt okkur að nemandi sem á við 
lestrarerfiðleika að stríða, ofvirkni, [...], sálræn 
vandamál, áfengis- eða vímuefnavandamál er oft 
ekki líklegur til að fóta sig í því kröfuharða námi sem 
hér fer fram,“ segir orðrétt í svari skólans við fyrir-
spurn Persónuverndar. 

„Þannig viljum við með tiltækum ráðum forðast að 
taka inn umsækjendur sem greiða hér 190.000 króna 
skólagjöld og eiga enga von um að ná árangri vegna 
atriða sem sjá má fyrirfram.“

Persónuvernd hafnaði rökum skólans, meðal ann-

ars á þeim forsendum að í lögum um framhaldsskóla 
sé ekki mælt fyrir um heimild til að gera rétt svör við 
spurningum um heilsufarsatriði að skilyrði inngöngu 
í framhaldsskóla. Skólinn skuli því breyta eyðublað-
inu.

Ekki náðist í Ólaf Hauk Johnson skólastjóra við 
vinnslu fréttarinnar.

 Maður og kona um 
tvítugt hefur verið úrskurðað í 
gæsluvarðhald fram á föstudag 
eftir að þau voru stöðvuð í 
tollinum í Leifsstöð með um 300 
grömm af kókaíni í fórum sínum.

Fólkið var að koma frá Amster-
dam á laugardaginn þegar þau 
voru stöðvuð tollinum. Bæði földu 
kókaínið í umbúðum innvortis. 
Maðurinn hefur áður komið við 
sögu lögreglu en ekki vegna 
alvarlegra brota.

Rannsókn málsins er á frum-
stigi samkvæmt upplýsingum frá 
Lögreglunni á Suðurnesjum en 
hún verst frekari frétta af málinu 
að svo stöddu. 

Tveir smyglarar 
í gæsluvarðhaldi

 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri segir að kaupi 
Orkuveita Reykjavíkur (OR) hlut 
Hafnarfjarðarbæjar í Hitaveitu 
Suðurnesja (HS) þá komi ekki til 
greina að sá hlutur renni inn í 
Reykjavík Energy Invest (REI). 
Þetta er þvert á orð Hjörleifs Kvar-
an, forstjóra OR. Formleg tilkynn-
ing um sameiningu REI og Geysir 
Green Energy (GGE) hefur ekki 
borist hluthöfum í HS þrátt fyrir að 
þeir eigi forkaupsrétt á tæplega 
helmings hlut REI í fyrirtækinu. 
Þeir útiloka ekki að nýta forkaups-
réttinn.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson segir 
að ef OR kaupi hlut Hafnarfjarðar í 
HS, þá verði sá hlutur í eigu OR. 
„Það hefur staðið til að við keyptum 
meira af Hafnarfirði og það sam-
komulag stendur. Hafnfirðingarnir 
hafa ekkert gefið uppi um hvað þeir 
ætla sér en ef við keyptum þann 
hlut, þá færi hann ekki í REI. Það er 
ekki í myndinni, alls ekki.” Hjör-
leifur Kvaran getur ekki skýrt þessi 
orð borgarstjóra en segir ljóst að 
eignarhlutur Hafnarfjarðar renni 
inn í REI því það standi í sameining-
arsamningi REI og GGE.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í 
Hafnarfirði, segir það koma til 
greina að nýta forkaupsrétt í HS. 
„Ef það reynist verða áhugaverð-
ur kostur þá skoðum við það að 
nýta rétt okkar. En það eru stórir 
eignaraðilar þar inni sem við verð-
um að vita hvað eru að hugsa. Við 
vinnum út frá forsendum hlut-
hafasamkomulags sem var gert í 
sumar.“ Lúðvík segir að möguleg 
sala hlutar Hafnarfjarðar til OR 
verði rædd á mánudag og lýsir 

jafnframt furðu sinni á því að 
formleg tilkynning um samein-
ingu hafi ekki borist.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, segir málið ekki 
þannig vaxið að það sé hægt að 
svara því hreint út hvort forkaups-
réttur verður nýttur. „Við teljum 
mögulegt að finna lausn í sam-
starfi við ríkisstjórn, sem eru að 
skoða skipulag orkumála, og 
einkaaðila. Við eigum hins vegar 
alltaf, ef okkur líkar ekki útkom-
an, þann kost að nýta forkaupsrétt 
okkar.“ Árni segir að ekkert í 

lögum segi hvenær formleg til-
kynning um sameiningu skuli ber-
ast.

Guðmundur Þóroddsson, for-
stjóri REI, telur að þrátt fyrir að 
forkaupsréttur sveitarfélaganna 
sé í gildi næstu tvo mánuðina þá 
setji það ekki sameiningu REI og 
GGE í uppnám. „Ég sé ekki að 
sveitarfélögin fari í svo grimma 
aðgerð að kaupa allt sem þeir geta. 
Ég trúi ekki öðru en það finnst 
lausn sem allir geta sætt sig við.“

Ósammála um inni-
hald samningsins
Borgarstjóri er ósammála forstjóra Orkuveitunnar um hvað verður gert við hlut 
Hafnarfjarðar í Hitaveitu Suðurnesja, kaupi Orkuveitan hlutinn. Í sameiningar-
samningi REI segir að hluturinn eigi að renna inn í fyrirtækið. 
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Hamingju-
samir Ís-
lendingar
Samkvæmt rannsókn, sem gerð 
var af samtökum sem kallast 
New Economics Foundation and 
Friends of the Earth, eru Íslend-
ingar hamingjusamastir Evrópu-
búa. Norðurlandabúar komu 
hlutfallslega best út úr rannsókn-
inni og var Svíþjóð í öðru sæti og 
Noregur í því þriðja. Danmörk 
var einnig ofarlega á listanum, í 
sjötta sæti. Könnunin náði til 30 
landa innan Evrópu og var meðal 
annars mæld lífsgleði Evrópubúa. 
Það er spurning hvort veður hafi 
haft áhrif á lífsgleði Íslendinga
en einmuna blíða ríkti hér á landi 
þann tíma sem könnunin var 
gerð á meðan rigndi eins og hellt 
væri úr fötu á frændur okkar. 
Einnig hefur verið bent á þá
staðreynd að sífellt fleiri Íslend-
ingar ganga til viðskipta við 
SPRON og eins og alþjóð veit er 
ánægjan hvergi meiri en meðal 
þeirra.

Þvílík
heppni!
Kona í Sandgerði, sem 
óskar nafnleynd-
ar, varð fyrir því 
óláni nýlega að 
týna hundin-
um sínum 

á ferðalagi um 
Norðurland. Hún
lýsti eftir hundinum í 
Degi og fékk svar um
hæl. Kona á bóndabæ í 
nágrenni við Grenivík lét vita af 
hundi sem hafði verið að sniglast 
í kringum heimili hennar og 
lýsingin í blaðinu gat átt við. 
Konan fékk hundinn sinn og 
ákvað í framhaldinu að koma við 
í versluninni Jónsabúð á Greni-
vík og fá sér bita. Hún keypti auk 
þess skafmiða og borgaði með 
SPRON-kortinu sínu. Það má 
með sanni segja að hún hafi verið 
hundheppin því að á skafmiðan-
um var vinningur upp á eina 
milljón. Ekki fylgir sögunni hvað 
konan ætlar að gera við pening-
ana en það má gera ráð fyrir að 
hundurinn verði verðlaunaður á 
einhvern hátt. Er nema von að 
viðskiptavinir SPRON séu 
jafnánægðir og raun ber vitni?



 „Frábært, æðislegt,“ sagði 
Bítillinn Ringo Starr um leið og 
hann gekk nánast aftur á bak niður 
að snekkjunni, sem flutti hann og 
Yoko Ono frá Viðey í gærkvöldi.

Ringo lék á als oddi við tendrun 
Friðarsúlu Yoko í Viðey. Svalur 
vindur hafði leikið um gesti í 
nokkra stund og Skólakór Kárs-
ness sungið í um hálftíma þegar 
Yoko, í fylgd sonar síns, Sean 
Lennon, auk Ringo og ekkju Bítils-
ins George Harrison, Oliviu, 
mættu að Friðarsúlunni.

„Þetta er gjöf til heimsins frá 
John og Yoko og íslensku þjóðinni,“ 
sagði Yoko og kvað okkur öll standa 
saman í dögun nýrrar aldar.

„Sum okkar eru hér á staðnum, 
önnur eru með okkur í anda, sum 
eru fangelsuð, pyntuð og niður í 
þeim þaggað. En þau eru hér líka 
með okkur í dag. Sum okkar hafa 
farið burt áður en þau gátu notið 
nýrrar aldar af ást og friði. En þau 
standa hér öll saman í dag í von. 
Ljósið er ljós visku, heilunar og 
krafts,“ sagði Yoko Ono.

Ringo Starr, Yoko, Olivia Harris-
son og Sean Lennon skoðuðu Frið-
arsúluna í krók og kring. Ringo 
tók hressilega undir í laginu Ima-
gine eftir John Lennon, hrósaði 
verkinu í hástert og óskaði síðan 
gestum ástar og friðar áður en 
hópurinn gekk á braut. 

 „Takk fyrir alla hjálpina og 
ást ykkar á verkefninu,“ sagði Yoko 
Ono á blaðamannafundi áður en 
Friðarsúla hennar var tendruð í 
Viðey í gær.

„Ég er mjög, mjög hamingjusöm, 
þetta er frábært,“ sagði Yoko sem 
einnig taldi að eiginmaður hennar 
heitinn, John Lennon, væri ánægð-
ur með Friðarsúluna, sem helguð 
er minningu hans og var tendruð 
þegar nákvæmlega 67 ára voru 
liðin frá fæðingu hans. Ljósin eiga 
að loga til 9. desember sem er sá 
dagur sem Lennon var myrtur að 
Yoko ásjáandi í New York árið 1980. 
Yoko sat í gær fyrir svörum alþjóð-
legs liðs blaðamanna sem sumir 
hafa fylgst með henni og Bítlunum 
í marga áratugi.

Spurð um staðarvalið fyrir Frið-
arsúluna sagði Yoko ótal ástæður 
fyrir því. Ein skýringin væri hnatt-
ræn lega Íslands. „Norðrið er þar 
sem krafturinn og viskan er,“ sagði 
listakonan sem kvaðst vilja að úr 
norðrinu yrði boðskap friðarins 
dreift um heim allan. Aðrar ástæður 
fyrir staðarvalinu sagði Yoko vera 
hreinar orkulindir og náttúru 
Íslands.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri þakkaði Yoko fyrir hönd 
allra Íslendinga fyrir hina frábæru 
hugmynd sem nú væri orðin að 
veruleika. „Reykjavíkurborg er 
stolt og heiður sýndur að hafa orðið 
fyrir valinu fyrir þetta friðartákn,“ 
sagði borgarstjórinn.

Þegar Yoko var spurð um það 
hvort til greina kæmi að reistar 
yrðu friðarsúlur á öðrum stöðum í 
heiminum svaraði Yoko því til að 

hún stýrði ekki því sem aðrir gera. 
„Fyrir mig þá dugar þessi alveg,“ 
sagði hún.

Að sögn Yoko á unga kynslóðin í 
dag betri möguleika á að koma á 
friði en ungt fólk átti á sjöunda 
áratugnum. Þá hafi ýmsar gildrur 
verið í veginum og dæmið ekki 
alveg gengið upp. En ekki aðeins 
væru möguleikarnir nú betri til að 
ná fram friði heldur væri það ein-
faldlega knýjandi nauðsyn. „Við 

verðum bara að gera það. Vegna 
þess að ef við gerum það ekki þá 
verðum við ekki hér,“ sagði hún.

Þá bætti Yoko því við að nú á 
dögum væri hugmyndin um góð-
mennsku horfin. „Fólk hugsar 
mest núna um að eignast peninga,“ 
sagði Yoko sem vill breytingar: 
„Ef við öllsömul óskuðum friðar 
saman og tryðum á hann þá gætum 
við breytt heiminum.“ 

Yoko Ono tendraði 
Friðarsúlu Lennons
Listakonan Yoko Ono segir menn verða að koma á friði eða hverfa ella. Hún tel-
ur að John Lennon sé ánægður með friðarsúluna í Viðey og að úr norðri berist 
boðskapur friðar um heiminn. Borgarstjórinn sagði Reykvíkinga vera stolta.

www.lyfja.is

- Lifið heil

Bólusetning
gegn inflúensu
– engin bið
Lyfja Lágmúla: alla daga kl. 15–19

Lyfja Smáralind: alla daga kl. 13–15

Lyfja Laugavegi: föstudaga kl. 13–17ÍS
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„Ég held að þetta sé vel 
heppnað listaverk sem eigi eftir 
að vekja athygli,“ segir Hafþór 
Yngvason, safnstjóri Listasafns 
Reykjavíkur, sem telur mikinn 
feng að Friðarsúlu Yoko Ono í 
Viðey. „Þetta er vandlega hugsað 
og kemur mjög vel út. Ég held að 
þetta verði nýtt kennileiti í 
umhverfinu.“

Friðarsúlan verður eftirleiðis á 
vegum Listasafns Reykjavíkur. 
Við munum annast um verkið svo 
það verði alltaf eins og það var 
hugsað,“ segir Hafþór. 

Súlan vandlega 
hugsað listaverk

Ringo sagði súluna æðislega

 Frosti Bergsson hefur 
gert tilboð í Opin kerfi. Tilboðinu 
hefur verið tekið samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins en 
kaupverðið er ekki gefið upp. 
Kaupin eru gerð með fyrirvara 
við útkomu áreiðanleikakönnunar 
sem stendur yfir.

Frosti vann að stofnun HP á 
Íslandi sem síðar varð að Opnum 
kerfum og vann þar í 20 ár.

Árið 2004 var félagið hins 
vegar selt til Kögunar, sem er 
dótturfélag Teymis. Teymi á nú 
um helming í Handsholding sem 
skoðar sölu Opinna kerfa til 
Frosta.

Kaupir Opin 
kerfi aftur

Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lýsir eftir Huldu 
Sólrúnu Aðalsteinsdóttur, fimmtán 

ára, sem fór frá 
heimili sínu í 
Reykjavík
síðastliðinn
miðvikudag.
Hulda Sólrún er 
175 sentimetrar 
á hæð og 
grannvaxin, með 
dökkleitt
axlarsítt hár 
með ljósum 

strípum. Hún er líklega klædd í 
svarbrúnan leðurjakka, ljósa 
strigaskó, dökkbláar gallabuxur og 
ljósa peysu. 

Þeir sem vita hvar hún er 
niðurkomin eru beðnir um að 
hafa samband við lögregluna í 
síma 444-1000.

Lýst eftir stúlku

Skólakór Kársness söng í gær 
fyrir gesti við tendrun Friðarsúl-
unnar í Viðey. „Þetta eru 75 krakkar 
á aldrinum þrettán til fimmtán ára 
sem syngja hér í kvöld,“ sagði 
Þórunn Björnsdóttir kórstjóri áður 
en hópurinn sté á svið. 
„Við hlökkum afar mikið til. 
Okkur finnst ofboðslega gaman 
að taka þátt í svona skemmtilegu 
verkefni. Við reyndum að finna 
lög sem passa við athöfnina og 
erum að hluta til með efnisskrá 
sem hinir erlendu gestir þekkkja. 
En við syngjum allt á íslensku,“ 
sagði Þórunn. Bæði Ringo Starr 
og Yoko Ono gáfu sig á tal við 
kórinn í lok athafnarinnar. 

Sungu fyrir 
Yoko og gesti

 Kvikmyndafyrirtækið 
Pegasus Film hefur myndað Yoko 
Ono í heimsóknum hennar á 
Íslandi síðustu tvö árin. Listakon-
an réði Pegasus til verksins og 
fær allt myndefnið í hendurnar 
eftir hverja heimsókn. Ekki er 
nákvæmlega vitað til hvers Yoko 
ætlar þessar upptökur til annars 
en einkanota. Starfsmenn 
Pegasus fylgja Yoko ekki eftir 
hvert fótmál hér á landi heldur 
festa þeir helstu viðburði á filmu. 
Voru Pegasus-menn í öndvegi á 
vel heppnuðum blaðamannafundi 
í Hafnarhúsinu í gær.

Mynda gjörðir 
Yoko á Íslandi





 „Það kom mér verulega á 
óvart að hann væri með svona 
mikinn kauprétt, hann Guðmund-
ur [Þóroddsson, forstjóri REI],“ 
segir  Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri.

Hann hafi vitað um heildarupp-
hæð forkaupa í Reykjavík Energy 
Invest (REI), sem hafi verið einar 
260 milljónir, 130 til almennra 
starfsmanna og 100 til tíu starfs-
manna REI. Hann hafi ekki áttað 
sig á því að Guðmundur mætti 
kaupa fyrir 30 milljónir. Vilhjálmi 
þótti heildarupphæðin réttlætan-
leg á sínum tíma. 

Það hafi verið þegar hann frétti 
af 30 milljónum Guðmundar og 
þegar gagnrýni heyrðist vegna 
samninganna almennt, sem hann 
hafi ákveðið að hringja í Bjarna 
Ármannsson og mælast til að allir 
fengju að kaupa jafnt.

Vilhjálmur sagði eftirfarandi á 
blaðamannafundi á mánudaginn: 
„Ég vissi bara um þennan kaup-
réttarsamning við Bjarna 
Ármannsson, að öðru leyti var mér 
ekki kunnugt um hina samning-
ana. Ég hef ekki séð neinn lista.“

Þessu hefur Svandís Svavars-
dóttir borgarfulltrúi mótmælt, 
ásamt fleirum sem voru á fundi 
Orkuveitunnar á miðvikudaginn. 
Forkaupin hafi verið rædd þar, en 
nafnalisti yfir þá sem áttu að fá að 
kaupa í REI var þó ekki formlega 
lagður fram, segja fundargestir. 

Vilhjálmur segir að þessi setn-
ing hafi verið orðuð í fljótheitum.

„Það má skilja ummæli mín 
þannig að ég vissi nákvæmlega 
um samning Bjarna en ekki 
nákvæmlega um hina samning-
ana. Um aðrar peningalegar 
stærðir vissi ég ekki. Ég vissi að 

það stæði til að gera samningana 
og að starfsmenn REI og þeir sem 
tengdust útrásinni [hjá OR] áttu 
að fá að kaupa en það var ekki 
nákvæmlega búið að lenda upp-
hæðinni. Menn töluðu um fimm til 
tíu milljónir. Ég var ekki að blanda 
mér í þá umræðu.“

Vilhjálmur segist enn ekki hafa 
séð listann. Svandís, Sigrún Elsa 
Smáradóttir og Björn Ingi Hrafns-
son hafi ein haft listann undir 
höndum á fundinum. Hann hafi 
ekki haft áhuga á honum.

Spurður hvort hann hefði ekki 
átt að setja sig inn í þessi mál frá 
upphafi, segir Vilhjálmur að 
eflaust megi fallast á það: „En ég 
leit bara ekki á það sem mitt hlut-
verk að vera með puttana í þessu 
upp á krónu, ég treysti forystu-
mönnum þessara félaga til að gera 
það.“

Kaup Guðmundar 
komu mest á óvart
Borgarstjóri segir ummæli sín á fundi í ráðhúsinu hafa verið „orðuð í fljótheit-
um“. Hann hafi vitað að fleiri en Bjarni Ármannsson gætu keypt hlut í REI. 
Þegar hann hafi frétt af 30 milljónum forstjóra REI hafi hann brugðist við því.
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Dagleg þrif eru leikur einn

Rekstrarvörur
- vinna með þér

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

sala@rv.is • www.rv.is
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Ætlar þú að fylgjast með tendr-
un Friðarsúlunnar í Viðey?

Vilt þú fá nýjan borgarstjóra?

 Fjöldi verka eftir íslenska listamenn var 
seldur á uppboði Bruun Rasmussen í Kaupmannahöfn í 
gær. Fjögur málverk Jóns Stefánssonar voru á 
uppboðinu, þrjú ung og sögð vera úr eigu dansks 
lögfræðings hans og eitt sýnu eldra. Það dýrasta var 
slegið á 280 þúsund danskar, eða 3.221.000 íslenskra 
króna. Hin á 1,7 til 2 milljónir króna. Á það leggst 
gjald uppboðshaldara, 25 prósent, og verði málverkin 
flutt hingað til lands leggst á þau virðisaukaskattur. 

Þá voru seld tvö verk eftir Gunnlaug Blöndal sem 
fóru á 920 og 1.150 þúsund. Mappa með fimm silki-
þrykkum eftir Erró seldist á 345 þúsund. Fjöldi 
smámynda eftir Svavar Guðnason var þar einnig til sölu 
og fór hver á 70 til 200 þúsund. Hæsta verð var boðið í 
fjórar dúkristur frá stríðsárunum, 530 þúsund. 

 „Það hefur ekki 
gengið nógu vel. Kartöfluupp-
skera er ekki komin í hús enn þá,“ 
segir Karl Rúnar Ólafsson, 
kartöflubóndi í Lyngási í Þykkva-
bæ, og kennir nær rigningum um.

Í lok ágúst fraus í Þykkvabæ og 
útlit var fyrir stórfellt tekjutap 
hjá bændum. Karl Rúnar segir 
ekki útlit fyrir frost og að tekið 
verði upp milli rigninga: „Birgðir 
fyrir veturinn verða í slöku 
meðallagi. Kartöflubirgðir klárast 
fyrr. Undanfarin ár hafa íslensk-
ar kartöflur klárast í júní en 
búast má við að þær klárist fyrr
á næsta ári vegna árferðisins.

Kartöflurnar 
klárast fyrr





Ehud Olmert, for-
sætisráðherra Ísraels, segist ætla 
að einbeita sér að því næsta árið að 
semja um frið við Palestínumenn. 
Hann segist sannfærður um að Pal-
estínustjórn hafi einlægan áhuga á 
því að ná samningum, og tók fram 
að sjálfur ætli hann ekki að leita að 
afsökunum til að tefja samninga-
ferlið.

„Andrúmsloft hefur skapast þar 
sem persónulegt traust ríkir,“ sagði 
Olmert. „Mér finnst að um eitthvað 
sé að ræða, og það er okkur í hag að 
eiga í viðræðum.“

Síðan bætti hann við: „Ég vil taka 
það fram hér, með eins ákveðnum 
hætti og hægt er, að ég hef ekki í 

hyggju að leita að afsökunum til 
þess að koma í veg fyrir framgang 
viðræðna.“ Þetta sagði Olmert á 
ísraelska þinginu á mánudag. Hann 

hefur sætt gagnrýni í Ísrael undan-
farið fyrir að ætla að fara of geyst í 
samningaviðræður við Palestínu-
stjórn.

Fyrr um daginn sagði Haim 
Ramon, náinn samstarfsmaður 
Olmerts, að Ísraelsstjórn væri til-
búin til að semja um skiptingu Jer-
úsalemborgar, sem er eitt við-
kvæmasta málið í deilum Ísraela 
og Palestínumanna.

Á mánudag hittust ísraelskir og 
palestínskir samningamenn til að 
setja saman sameiginlega yfirlýs-
ingu, sem þeir ætla að leggja fyrir 
friðarráðstefnu sem Bandaríkja-
stjórn stendur að í næsta mánuði.

Ætlar sér að semja um frið

 Ekki stendur til að einka-
væða Orkuveitu Reykjavíkur og 
auðlindirnar sjálfar eiga ekki 
endilega að verða einkavæddar, 
sagði Geir H. Haarde forsætisráð-
herra á Alþingi í gær. 

Ögmundur Jónasson, þingmað-
ur Vinstri grænna, vakti máls á 
stöðu mála varðandi sameiningu 
Reykjavík Energy Invest og Geys-
ir Green Energy, í fyrirspurna-
tíma á Alþingi í gær og sagði blik-
ur á lofti í orkumálum.

Hann sagði hætt við að nú væri 
hafin vegferð sem gæti endað með 
því að þjóðin missti stjórnina yfir 
orkulindunum. Sú vegferð hefði 
hafist með sölu á hlut ríkisins í 
Hitaveitu Suðurnesja, og nú keppt-
ust einkaaðilar við að sölsa undir 
sig háhitasvæðum.

Geir H. Haarde svaraði fyrir-
spurninni og sagði að ekki stæði 
til að einkavæða Orkuveitu 
Reykjavíkur, það hefði margoft 
komið fram hjá borgarstjóra, og 
stefnan hefði verið mörkuð í þá átt 
á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 
á síðasta vori.

Geir benti enn fremur á að iðn-
aðarráðherra væri með lagabreyt-
ingar í smíðum sem vonandi yrði 
hægt að ná breiðri samstöðu um á 
Alþingi.

„Ég get tekið undir eitt og eitt 
sjónarmið hjá háttvirtum þing-
manni [Ögmundi Jónassyni] hvað 
þetta varðar. Auðlindirnar sjálfar, 
sem eru í almannaeigu í dag, eiga 
ekki endilega að vera andlag 

einkavæðingar,“ sagði Geir.
Ögmundur misheyrði ummæli 

Geirs, og taldi hann hafa sagt að 
auðlindirnar ættu ekki allar að 
vera einkavæddar. Geir leiðrétti 
misheyrnina og ítrekaði ummæl-
in um að auðlindirnar ættu ekki 
endilega að vera andlag einka-
væðingar.

Ögmundur sagði að á þessum 
ummælum sæist vel hvernig 
reynt væri að drepa umræðunni á 
dreif. Nánast væri útilokað að 
skilja hvert Geir væri að fara 
með þessum ummælum.

Sinn skilningur væri sá að með 
þessu væri Geir í raun að segja að 
ekki stæði endilega til að einka-
væða allar orkulindir lands-
manna. Þetta væru alvarlegar 
hótanir úr stjórnarráðinu um að 
ráðist yrði í umfangsmikla einka-
væðingu í orkugeiranum.

„Staðreyndin er þessi, undir 
verndarskjóli ríkisstjórnarinnar 
er verið að einkavæða orkulindir 
landsmanna,“ sagði Ögmundur. 
Verið væri að véla með dýrmætar 
eignir með færslum sem ekki 
þyldu dagsljósið.

Auðlindirnar 
ekki endilega 
einkavæddar
Forsætisráðherra segir auðlindirnar ekki endilega 
eiga að vera „andlag einkavæðingar“. Alvarlegar 
hótanir um að ráðist verði í umfangsmikla einka-
væðingu í orkugeiranum segir þingmaður VG.

 Hvað heitir framkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalags-
ins sem sótti Ísland heim á 
dögunum?

 Hvað heitir listakonan sem 
hannaði friðarsúlu til minning-
ar um John Lennon?

 Myndband hvaða hljóm-
sveitar var nýlega kosið besta 
tónlistarmyndband sögunnar?

Staðreyndin er þessi, 
undir verndarskjóli ríkis-

stjórnarinnar er verið að einka-
væða orkulindir landsmanna.“

Ritt Bjerregaard, 
borgarstjóri Kaupmannahafnar, 
segir vel hugsanlegt að ung-
mennum í Kaupmannahöfn verði 
boðið nýtt æskulýðsheimili til 
afnota, í staðinn fyrir húsið á 
Norðurbrú sem rifið var í vor.

Bjerregaard boðaði í gær til 
blaðamannafundar þar sem hún 
skýrði frá þeim skilyrðum, sem 
slíkt hús þyrfti að lúta. Frá 
þessu var skýrt í dönskum 
fjölmiðlum í gær.

Borgarstjórinn ætlar á 
morgun að hitta fulltrúa ung-
mennanna, sem krafist hafa þess 
að fá nýtt æskulýðsheimili.

Nýtt Ungdoms-
hus mögulegt

Auglýsingasími

– Mest lesið





Fyrsti áþreifanlegi 
árangurinn í fjóra mánuði náðist í 
stjórnarmyndunarviðræðum í 
Belgíu í gær þegar meirihluta-
flokkarnir, kristilegir demókratar 
og frjálslyndir, komu sér saman 
um harðari stefnu varðandi 
hælisleitendur og efnahagslegar 
takmarkanir.

120 dagar eru frá kosningum og 
hefur viðvarandi pattstaða milli 
hollenskumælandi Flæmingja og 
frönskumælandi Vallóna valdið 
ótta um að til klofnings Belgíu 
gæti komið.

Enn á þó eftir að greiða úr helsta 
deilumálinu sem snýr að aukinni 
sjálfstjórn málasvæðanna.

Árangur í við-
ræðum í Belgíu

 Víðtækar umhverf-
isbreytingar sem rekja má til 
breytinga á loftslagi hafa raskað 
fæðuvef sjófugla í Norðurhöfum. 
Síðustu ár hefur fuglum í sjófugla-
byggðum fækkað og margir stofn-
ar eiga erfitt með að koma ungum 
á legg. Ótvíræðar en flóknar breyt-
ingar á vistkerfi sjávar kalla á að 
þáttum sem hafa áhrif á sjófugla 
verði stjórnað betur. Á það jafnt 
við um fiskveiðar í atvinnuskyni, 
olíu- og eiturefnamengun og nytj-
ar á sjófuglum.

Þetta er meginniðurstaða hóps 
sérfræðinga frá Íslandi, Græn-
landi, Færeyjum, Danmörku, Sví-
þjóð og Noregi í vistfræði sjófugla, 

haffræði og auðlindum sjávar.
Sérfræðingahópurinn kom 

saman í Þórshöfn í lok september. 
Sérstökum áhyggjum var lýst yfir 

nýlegum breytingum sem hafa átt 
sér stað á sunnanverðu svæðinu, 
frá Íslandi til Norðursjávar. Loft-
lagsbreytingar hafa snert lykilteg-
undir í vistkerfi sjávar og er smá-
vaxna krabbadýrið rauðáta ein 
slíkra lykiltegunda í hafinu. Rauð-
átuna er nú að finna norðar en 
hingað til en hún er nær horfin úr 
syðri hlutum NA-Atlantshafs þar 
sem sjófuglar eru í vanda en við-
varandi ástand getur valdið hruni í 
stofnum þegar til lengri tíma er 
litið. Sérfræðingarnir telja breyt-
ingarnar af völdum ýmissa sam-
verkandi þátta, bæði náttúrulegra 
sveiflna í loftslagi og fyrir áhrif 
frá manninum. 

Skortur veldur afkomubresti

 „Við erum í kapp-
hlaupi við tímann enda stutt þar til 
fer að snjóa á þessu svæði,“ segir 
Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 
doktor í fornleifafræði, sem nú 
grefur af kappi upp fornminjar á 
jörðinni Tröð við Bolungarvík þar 
sem snjóflóðavarnargarður á að 
rísa innan skamms.

Ekki verður hægt að byrja á 
byggingu garðsins, sem áætlað er 
að verði rúmlega 700 metra lang-
ur og allt að 22 metra hár, fyrr en 
fornleifafræðingar hafa lokið 
verki sínu. Áætluð verklok þeirra 
eru um miðjan október. 

Við fornleifaskráningu 1996 
voru skráðir 13 minjastaðir á því 
svæði sem fyrirhugaður varnar-
garður á að standa. Flestir þessir 
minjastaðir munu annaðhvort 
eyðileggjast eða verða raskað við 
framkvæmdirnar. Fyrst átti að 
grafa á svæðinu árið 2003 en rann-
sóknir töfðust, rétt eins og gerð 
varnargarðsins.

Ragnar Edvardsson, fornleifa-
fræðingur og minjavörður Vest-
fjarða, segir að heimildir bendi til 
að á Tröð hafi verið byggð allt frá 
því um 1100 eða jafnvel fyrr. 
„Hins vegar var búið þarna fram á 
20. öld þannig að enn sem komið 
er erum við ekki komnir í gegnum 
yngstu minjarnar en þær eru allt 
frá 1850 en nú erum við að fjar-
lægja lítið hús frá þeim tíma, þá 
förum við að komast í eldri minj-
ar. Því eldra því betra,“ segir 
Ragnar kankvís.

Vilhjálmur segir þó að á Íslandi 
sé málum þannig háttað að gripir 
sem eru hundrað ára eða eldri telj-
ist til fornminja. „Á þessari stundu 
höfum við verið að grafa upp gam-
alt útieldhús, og höfum fundið ker-
amikgripi þar, auk hluta af flösku 
sem annaðhvort hefur verið notuð 
undir brennivín eða meðul,“ segir 
Vilhjálmur. Hann útskýrir því 

næst að fólk á Íslandi hafi oft á 
tíðum eldað og matast utandyra 
áður fyrr, þá sérstaklega yfir sum-
artímann. „Maturinn hefur verið 
soðinn að mestu en annars má 
segja að þessu hafi ef til vill svip-
að til grillmenningarinnar nú á 

tímum, enda engin ástæða til að 
borða inni ef veður leyfir annað,“ 
segir Vilhjálmur áður en hann til-
kynnir að hann verði að fara aftur 
að grafa þar sem það sé að stytta 
upp og hver mínúta mikilvæg á 
þessum tíma.

Fornleifafræðingar 
í kappi við tímann
Minjavörður Vestfjarða mæðist í mörgu um þessar mundir. Mikið liggur á að 
grafa upp fornminjar við Bolungarvík þar sem vetur er að halda innreið sína á 
Vestfjörðum auk þess sem þar á að fara að byggja snjóflóðavarnargarða. 

Frábært tilboð
75 sm breiðir Liebherr kæliskápar
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 „Þraut-
seigja mín borgaði sig,“ segir Fata 
Orlovic, 67 ára gömul ekkja í Kon-
jevic Polje, litlu þorpi skammt frá 
Sarajevo í Bosníu. Bosníustjórn 
hefur samþykkt að stór kirkja sem 
stendur á lóð hennar verði flutt 
fyrir árslok.

Orlovic er múslimi. Hún var 
hrakin að heiman ásamt fjölskyldu 
sinni í Bosníustríðinu á árunum 
1992 til 1995, rétt eins og aðrir 
múslimar í þorpinu. Hús þeirra 
voru ýmist rifin eða Serbar settust 
að í þeim. Moskurnar tvær, sem 
áður stóðu í Konjevic Polje, voru 
rifnar niður.

Þegar Orlovic sneri heim aftur 
árið 1999 tók hún eftir því að stór 
serbnesk kirkja hafði verið reist á 

lóðinni fyrir framan húsið hennar.
Síðan þá hefur hún átt í linnu-

lausri baráttu við stjórnvöld. Hún 
krafðist þess að kirkjan yrði rifin 
eða flutt.

„Þetta er mitt land, þetta er mitt 
hús og þetta er serbnesk kirkja 
mitt á lóðinni minni,“ útskýrði hún 
þar sem hún stóð á svölum húss-
ins, sem nýverið hefur verið gert 
upp. „Ég vil bara lóðina mína og 
garðinn fyrir framan húsið eins og 
hann var fyrir stríðið.“

Nú hefur ríkisstjórn Bosníu loks 
tekið þá ákvörðun að kirkjan verði 
flutt fyrir áramótin. „Ég vona bara 
að af því verði,“ segir Orlovic. 

Kirkjan verður flutt af lóðinni





Þrítug listakona 
sem er ákærð fyrir að kyssa verð-
mætt málverk og skilja eftir vara-
litafar á hvítum fleti þess fór 
fyrir rétt í Frakklandi í gær.

Verkið, sem er í einkaeigu en 
var á sýningu þegar Rindy Sam 
kyssti það, er eftir listamanninn 
Cy Twombly og metið á yfir 170 
milljónir króna. Þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir hefur ekki tekist að 
hreinsa varalitinn af málverkinu.

Sam sagðist hafa „stjórnast af 
ást“ þegar hún kyssti málverkið. 
Sækjandi tekur þó ekki tillit til 
þess og vill að hún greiði tæpar 
400.000 krónur í sekt auk þess að 
sækja námskeið í að vera góður 
borgari.

Menningarmálaráðherra
Frakklands hefur heitið því að 

beita sér fyrir hertu öryggi á 
söfnum og strangari viðurlögum 
gegn þeim sem vanvirða lista-
verk.

Kærð fyrir að kyssa 
verðmætt málverk

 Á annað 
hundrað grömm af 
ætluðum kannabisefn-
um og smávægilegt 
magn af amfetamíni 
fundust við húsleit í 
Borgarfirði í gær. 
Leitin var gerð í kjölfar 
þess að ökumaður á 
sextugsaldri var tekinn 
fyrir fíkniefnaakstur. 
Þá fannst einnig 
ólöglegt skotvopn við 
leitina. 

Maðurinn játaði að 
kannabisefnin væru 
afrakstur eigin framleiðslu, 
samkvæmt upplýsingum frá 

lögreglunni í Borgarnesi. 
Málið telst upplýst.

Um síðastliðna helgi 
voru níu ökumenn teknir 
undir áhrifum fíkniefna. 
Að sögn lögreglu er yngra 
fólk í meirihluta og í 
þvagi nokkurra mældust 
allt að fimm tegundir 
fíkniefna. 

Sjötíu manns hafa verið 
teknir fyrir fíkniefna-
akstur það sem af er ári í 
umdæmi lögreglunnar í 
Borgarnesi. Afrakstur 
síðastliðinnar viku telur 

lögregla að megi rekja til aukins 
eftirlits.  

Ármúla 23
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
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Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

Allt í drasli mælir með
Allt í drasli mælir með

25% afsláttur
af frábærum kössum til að 

skipuleggja heimilið

SETTU ALLT
Í KASSANA

Hentugir geymslukassar 
af öllum stær›um og 
ger›um sem passa vel
undir ýmislegt dót sem 
flarf a› geyma.
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Anders Fogh Rasmussen, 
forsætisráðherra Danmerkur, telur ekki 
nema sjálfsagt að danska lögreglan 
notfæri sér upplýsingar sem fengnar eru 
með pyntingum ef þær geta orðið til þess 
að koma í veg fyrir hryðjuverk.

Á vikulegum blaðamannafundi sínum í 
gær ítrekaði hann, að því er fram kemur 
á vef dagblaðsins Politiken, að danska 
stjórnin væri algerlega andvíg því að 
pyntingum sé beitt. Hins vegar bæri 
lögreglunni beinlínis skylda til þess að 
notfæra sér upplýsingar um fyrirhuguð 
hryðjuverk, hvernig svo sem þær 
upplýsingar væru fengnar.

 Á allsherjarþingfundi 
Þingmannasambands Atlantshafs-
bandalagsins, sem fimm daga árs-
fundi þess í Laugardalshöll lauk 
með í gær, bar verkefni NATO í 
Afganistan og Kosovo-deiluna 
hæst.

Jaap de Hoop Scheffer, fram-
kvæmdastjóri NATO, hét því í 
ávarpi sínu á fundinum að koma 
umræðu um breytt öryggisum-
hverfi í Norðurhöfum – samfara 
loftslagsbreytingum, væntanlegri 
opnun nýrra siglingaleiða og tog-
streitu um nýtingarrétt auðlinda 
þar norður frá – inn á borð pólit-
ískrar stefnumótunar bandalags-
ins. Þetta fyrirheit gaf hann sem 
andsvar við óskum þar að lútandi 
sem Geir H. Haarde forsætisráð-
herra lýsti í sínu ávarpi á fundin-
um. 

Geir lýsti í ávarpinu þeim breyt-
ingum sem orðið hafa á stefnu og 
aðstæðum Íslands í öryggis- og 
varnarmálum eftir að Bandaríkja-
menn ákváðu í fyrra að kalla allt 
herlið sitt heim frá landinu. Um 
NATO sagði hann: „Bandalagið er 
og verður pólitískt og hernaðar-
lega ómissandi.“ Í umræðum eftir 
ræðuna lýsti Geir því meðal ann-
ars að þær deilur sem stóðu um 
NATO-aðild Íslands á dögum kalda 
stríðsins heyrðu nú fortíðinni til. 
Hann sagði auk þess að íslensk 
stjórnvöld hefðu fullan skilning á 
því að náin tengsl milli Evrópu-
sambandsins og NATO væru bæði 
nauðsynleg og æskileg fyrir öryggi 
Evrópu. Engu að síður stæði ekki 

til að Ísland gengi í ESB. 
De Hoop Scheffer lagði í sínu 

erindi mikla áherslu á hversu 
mikið væri í húfi fyrir bandalagið 
að ná árangri í því verkefni sem 
það hefði tekið að sér í Afganistan. 
Sá árangur næðist ekki nema fleiri 
bandalagsþjóðir legðu meira af 
mörkum til þess verkefnis. Hann 
skoraði einnig á þingmenn og fjöl-
miðla aðildarríkjanna að útskýra 
fyrir almenningi í löndum sínum 
hvernig hagsmunir bæði hvers 
aðildarríkis og bandalagsins alls 
væru samtvinnaðir því að ná 
árangri í Afganistan. Það sem 
NATO væri að gera þar væri að 
„flytja út stöðugleika“ í þágu 
öryggis bandalagsins og heimsins 
alls.

Meðal annarra mikilvægra við-
fangsefna NATO nefndi de Hoop 
Scheffer varnir gegn tölvuþrjóta-
árásum, en eitt nýjasta bandalags-
ríkið, Eistland, fékk nýlega að 
kenna á slíkri árás.

Kosovo-deilan var einnig mikið 
rædd, ekki síst vegna þess að Sali 
Berisha, forsætisráðherra Alban-
íu, ávarpaði þingið líka, en Alban-
ía býr sig nú undir aðild bæði að 
NATO og ESB. Berisha sagðist 
styðja heils hugar áætlun sátta-
semjara Sameinuðu þjóðanna, 
Martti Ahtisaaris, sem miðar að 
því að Kosovo fái sjálfstæði að 
réttindum serbneska minnihlut-
ans tryggðum. 

Í svari við fyrirspurn sá hann 
ekkert að því að til yrðu tvö sjálf-
stæð ríki Albana. 

NATO líti til 
norðurslóða 
Framkvæmdastjóri NATO heitir því að öryggi norð-
urslóða verði gefinn gaumur við stefnumótun banda-
lagsins. Afganistan og Kosovo voru annars í brenni-
depli á lokafundi NATO-þingsins í Laugardalshöll.
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Korthafar fá 0,5% endurgrei›slu af allri innlendri
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Mubla / Nýbýlavegi 18 / 200 Kópavogi / sími 517 2100 / mubla.is
Örkin hans Nóa / Hafnarstræti 22 / 600 Akureyri  / Sími 461 2100

Smiðjuvegi 34   / 200 Kópavogur
sími 557 9110  / www.bilko.is

Laugavegi 86–94 / 101 Reykjavík
Sími 511 6606 / sia-collection.com

Skútuvogi 2 / 104 Reykjavík
sími 568 3080

Smáralind / sími 587 4747 
Kringlunni / sími 568 4747
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til 20. október 15%

1000 kr. afsláttur af
mjúkum náttsloppum

aukaafsláttur á gardínuefnum 
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Austurmörk 25 / 810 Selfoss
sími 483 4900

afsláttur af blómum20%

Bæjarlind 12  / 201 Kópavogur 
sími 534 4154  / www.amira.is
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Smiðjuvegi 68–72 / sími 544 5000
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Fitjabraut 12 / Njarðvík / sími 421 1399 

www.solning.is

endurgreiðsla
til 20. október 

endurgreiðsla
til 20. október 

endurgreiðsla
til 20. október 

endurgreiðsla
til 20. október 

Smáralind  / sími 522 8000

15%

15%

endurgreiðsla
til 20. október

afsláttur af öllu skarti

20% afsláttur af matarstellum 
og hnífapörum

endurgreiðsla15%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 2%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 5%

Föst endurgreiðsla 5%

Fjarðahótel / Búðareyri 6 / 730 Reyðarfjörður / sími 474 1600
fjardahotel.is / fjardahotel@st.is

Valaskjálf / Skógarlönd 6 / 700 Egilsstaðir / sími 470 5050
valaskjalf.is / valaskjalf@st.is

Eyrarvegi 15 / 800 Selfoss
sími 482 2930 / butabaer.is



 Skipulagsstofnun 
segir að auglýsing um úthlutun á 
byggingarrétti fyrir um 650 íbúðir 
í Vatnsendahlíð í Kópavogi byggi 
á röngum forsendum.

„Í auglýsingunni og á vefsíðunni 
kopavogurlodir.is, lítur út sem 
svæðið sé skipulagt fyrir íbúða-
byggð. Svo er ekki þar sem svæðið 
er skipulagt sem vatnsverndar-
svæði,“ segir í tilkynningu sem 
Skipulagsstofnun sendi frá sér í 
gær „með hagsmuni almennings 
að leiðarljósi“ eins og það er 
orðað.

Skipulagsstofnun segist hafa 
gert formlega athugasemd við 
Kópavogsbæ hinn 18. september. 
„Þar sem Kópavogsbær hefur að 
engu haft  þær athugasemdir sér 
Skipulagsstofnun sig knúna til að 
vekja athygli á málinu og upplýsa 
umsækjendur um að byggingar-
réttur sem nú er til úthlutunar og 
sölu í Vatnsendahlíð á sér ekki 
nauðsynlega lagastoð í skipulagi,“ 

segir stofnunin 
og bendir á að 
fyrir þennan stað 
sé í gildi svæðis-
skipulag sem háð 
sé samþykki ann-
arra sveitarfé-
laga á höfuð-
borgarsvæðinu.

Af hálfu Kópa-
vogsbæjar er 
bent á að í 
umrædddri aug-

lýsingu sé tekið fram að bygging-
arrétti á þessum lóðum verði 
úthlutað með fyrirvara um að 
deiliskipulag verði samþykkt.

„Svo sem Skipulagsstofnun er 
kunnugt eru fjölmörg fordæmi 
fyrir því að sveitarfélög auglýsi 
úthlutun á byggingarrétti með 
slíkum fyrirvara. Er því vandséð 
að Skipulagsstofnun hafi yfirlýsta 
hagsmuni almennings að leiðar-
ljósi þegar hún sendir út fréttatil-
kynningu fáeinum klukkustund-

um áður en umsóknarfrestur um 
úthlutun rennur út um að bygg-
ingarétt í Vatnsendahlíð skorti 
nauðsynlega lagastoð í skipulagi,“ 
segir í tilkynningu Kópavogsbæj-
ar.

Einnig segir Kópavogsbær að 
Skipulagsstofnun sé kunnugt um 
að unnið hafi verið að því undan-
farin ár að aflétta vatnsvernd á 
svæðinu og sé færsla vatnsvernd-
arlínu á lokastigi: „Fréttatilkynn-
ing Skipulagsstofnunar er villandi 
vegna þess að með henni er gefið 
til kynna að vakin sé athygli á 
nýjum upplýsingum umfram þær 
sem fram koma í auglýsingum 
Kópavogsbæjar. Svo er aftur á 
móti ekki.“

Umsóknarfrestur um lóðirnar 
rann út á föstudag. Að sögn Þórs 
Jónssonar, forstöðumanns 
almannatengsla hjá Kópavogsbæ, 
virtust umsóknir vera rúmlega sjö 
hundruð.

Vara við lóðum á 
vatnsverndarsvæði
Skipulagsstofnun segir ekki víst að lóðir sem Kópavogsbær auglýsti á Vatnsenda 
standist lög. Kópavogsbær segir fyrirvara vera um það í skilmálunum.

 Ian Blair, 
lögreglustjóri í London, 
vill að breska lögreglan 
fái að halda grunuðum 
hryðjuverkamönnum 
lengur en 28 daga í fang-
elsi án þess að ákæra 
verði lögð fram. Þetta 
segir hann nauðsynlegt 
vegna þess að hryðju-
verkaógnin fari nú hratt 
vaxandi.

„Fjöldi samsæra, fjöldi 
þeirra sem standa að þessum 
samsærum, og umfang metnaðar 
þeirra – að því er varðar eyði-
leggingu og manntjón – er að auk-

ast og hefur verið að 
aukast ár frá ári,“ sagði 
Blair á fundi þing-
nefndar, sem íhugar 
hvort breyta eigi lögum 
um gæsluvarðhald 
grunaðra hryðjuverka-
manna.

Mannréttindasam-
tök hafa þó gagnrýnt 
þessi áform og segja 
Blair engan veginn 
hafa fært sönnur á 

nauðsyn þess að lengja varð-
haldsheimildir. Stjórnarandstæð-
ingar í Bretlandi taka undir þá 
gagnrýni.

Vill geta haft fanga 
lengur í varðhaldi Ísraelsk kona og 

ítalskur maður eru á batavegi 
eftir að hafa verið skipreika í átta 
daga í Arabíuflóa, að því er 
indverska landhelgisgæslan 
greindi frá í gær.

Snekkja parsins sökk 24. 
september í óveðri og komust þau 
í gúmbjörgunarbát sem var um 
borð. Það varð þeim til lífs að þau 
höfðu með sér neyðarbirgðir af 
mat og vatni.

Skipsáhöfnum á svæðinu hafði 
verið sagt að fylgjast með 
skipreika fólki eftir að samband 
rofnaði við snekkjuna og varð 
belgískur dráttarbátur var við 
björgunarbátinn 3. október. 

Parið var meðhöndlað við 
ofþornun og sólbruna.

Skipreika í átta 
daga á hafi úti

 Koma á til móts við 
manneklu í umönnunarstörfum í 
Reykjavíkurborg með aðgerðum til 
að efla atvinnuþátttöku meðal eldri 
borgara. Hátt á annað hundrað 
störf bjóðast fólki yfir sextugu.

Verkefnisstjóri aðgerðarinnar 
kemur úr hópi eldri borgara og 
mun hann sjá um að koma á tengsl-
um milli eldri borgara og borgar-
innar.

„Ég þekki engan sem fór að vinna 
eftir að fólki yfir sjötugu var gert 
kleift að afla 300.000 króna á ári án 
þess að það kæmi til skerðingar á 
tryggingabótum. Það sem vantar er 
aðstoð við að finna hentuga vinnu 
enda ekki margir sem ráða fólk til 

starfa í svo lágt starfshlutfall. Það 
var því tilvalið að koma til móts við 
manneklu hjá Reykjavíkurborg 
með þessum hætti,“ segir Sesselja 
Ásgeirsdóttir, sem mun veita 
áhugasömum ráðgjöf og upplýsing-
ar um hentug störf. 

Margir eldri borgarar reynast 
kvíðnir yfir því að störfin séu þeim 
of erfið. Borgaryfirvöld eru að 
kanna hvernig hægt sé að minnka 
álag í störfunum sem í boði eru og 
munu fara fram á starfshæfnis-
vottorð. 

Sesselja segir vottorðið geta 
virkað hvetjandi á eldra fólk.

„Fólk heldur að það geti ekki 
þetta eða hitt, en það getur alveg 

unnið. Það er mjög gefandi fyrir 
stofnanir að fá eldra fólk inn og 
fyrir yngra fólkið að starfa við hlið 
eldri borgara.“

Á annað hundrað störf í boði

Skýrslur voru 
teknar í gær af fyrrum starfs-
mönnum SIA Nordic Construction 
Line sem leitað hafa til Afls 
starfsgreinafélags með leiðrétt-
ingu launa sinna vegna starfa 
fyrir GT verktaka við Hraunár-
veitu. Búast má við að skýrslutök-
um verði fram haldið í dag. 

Sverrir Albertsson, fram-
kvæmdastjóri Afls, segir að 
grunur leiki á um að eitt aðalvitn-
ið í máli starfsmannanna erlendu 
sé farið úr landi. Það sé annar 
tveggja túlka sem sáu um 
samskipti GT verktaka við 
mennina og komu skilaboðum 
áleiðis. Hann hafi átt að mæta í 
héraðsdóminn í gærmorgun og 
vitað það en ekki svarað í síma 
frá því síðdegis á mánudag.

Þá séu átta menn, sem voru í 
upphaflega hópnum sem leitaði til 
Afls, farnir úr landi.

Eitt aðalvitnið 
farið af landinu

 Tasmaníuskollum 
hefur fækkað um rúm fjörutíu 
prósent frá árinu 1990 vegna 

útbreiðslu andlits-
krabbameins sem 
þekur trýni 
dýranna og 
veldur því 
yfirleitt að þau 
svelta til dauða.

Vísindamenn 
við háskólann í 
Sydney telja sig 
hafa uppgötvað 
ástæðuna, sem 
liggi í ónæmis-
kerfi dýranna. 

Skortur á erfðafræðilegum 
fjölbreytileika valdi því að 
ónæmiskerfið berjist ekki gegn 
krabbameininu.

Talið er að krabbameinið eigi 
uppruna sinn í frumulínu eins 
dýrs og hafi svo smitast áfram 
með biti.

Óvirkar varnir 
Tasmaníuskolla

Þrír létust og 
fimm særðust þegar bygging 
sem yfirvöld höfðu lýst óörugga 
hrundi í Kaíró, höfuðborg 
Egyptalands, í gær.

Fjögurra hæða byggingin var 
í lágtekjuhverfi og hafði íbúum 
hennar verið skipað að yfirgefa 
hana vegna yfirvofandi hruns, 
að sögn lögreglu. 

Leigukostnaður og uppihald 
gera fólki úr lág- og millistétt 
erfitt fyrir að finna annað 
húsnæði.

Ekki er óalgengt að byggingar 
hrynji í Egyptalandi, ýmist 
vegna aldurs, skemmda eða 
galla.

Þrír fórust þeg-
ar hús hrundi





greinar@frettabladid.is

Sjálfstæðismenn í borgarstjórn staðhæfa að réttast sé að 
selja hlut Orkuveitu Reykjavíkur í Reykjavík Energy 
Invest sem allra fyrst. Það er bráðræði. Þeir hlaupa að 
þeirri ákvörðun sökum þess að öll tildrög þessa vandræða-

máls eru á þeirra borðum og embættismanna sem þeir hafa borið 
óskorað traust til um árabil. 

Orkuveitan lagði í stofnun fyrirtækja til útrásar í orkuiðnaði. 
Það var fagnaðarefni á sínum tíma og gert með allra samþykki. 
Menn voru með opin augun og öruggir í fyrirætlunum, þótt það 
væri í blóra við stefnu Sjálfstæðisflokksins um þátttöku opin-
berra aðila í samkeppnisrekstri. Menn á öllum bæjarhólum stjórn-
málanna sáu tækifæri til sóknar fyrir íslenskt fjármagn, íslenska 
þekkingu og íslenska starfskrafta sem ekki var fyrir.

Leggjum til hliðar þau vanheilindi, sem við kjósum að kalla 
hugsunarleysi, að á skömmum tíma fóru fram samningar sem 
ekki voru með fullri vitund allra fulltrúa í borgarstjórn eða öðrum 
sveitarstjórnum sem að málinu bar að koma. Hvort sem um var 
að kenna stærilæti embættismanna eða ónákvæmni í samskiptum 
forkólfa flokka í meirihluta borgarstjórnar og víðar. Bensínstífl-
ur í þeirri tvígengisvél sem virðist nú hafa keyrt borgarstjórnina 
frá upphafi verður að blása út. Reykvíkingar kusu ekki tvímenn-
isstjórn – síður en svo. Í borgarstjórnarmeirihlutanum er gagn-
heilt traust fyrir bí hvað sem menn sverja: Fálætið stafar þar af 
hverju fési. 

Víst gátu menn fagnað sameiningu útrásarfyrirtækja á þessum 
markaði. Það sljákkar í öllum fögnuðurinn ef sú sameining var í 
raun til innrásar í sameiginlegar eignir landsmanna eins og for-
kaupsréttarsamningur á hlut í Hitaveitu Suðurnesja ber óneitan-
lega með sér. Á sveitarstjórnum bylur brátt sú krafa að það gerist 
ekki. Almenningur vill ekki einkavæðingu orkufyrirtækja.

Atburðir síðustu daga hafa um margt verið grátbroslegir. Yfir-
breiðslu er svipt af bitlingum kosningasmala úr prófkjörum; 
skjólstæðingar og fjármagnsvinir standa berstrípaðir á nöprum 
opinberum vettvangi. Hulan er ekki lengur á ofsavon manna í 
gróða. REI fékk í vöggugjöf glæstar vonir sem breyttust á sólar-
hringum í vansæmd. Grátbroslegt er að horfa upp á góða drengi 
reyna að hreinsa af sér slyðruna. Ekki er hægt að kenna málið við 
græsku. Þá væri það betur undirbúið og unnið af slægð en ekki 
klaufagangi.

Komin er fram tillaga um að borgarstjórn láti taka saman á 
hvíta bók öll gögn málsins til að hreinsa andrúmsloftið. Hvít bók 
er ekki plagg sem dugar til að hreinsa þetta mál. Þess háttar rit 
eru enda réttlæting á tilteknum framgangi – skrum fyrir almenn-
ing. Sú krafa er tekin að hljóma að valdamenn skuli víkja – en til 
þess hafa flokkarnir ekki pólitískan styrk og næstráðendur virð-
ist skorta bæði þor og metnað til að hrinda Birni og Vilhjálmi úr 
stólum.

Fróðlegt verður að sjá hvernig forstöðumenn Reykjavík Energy 
Invest spila úr þessari gjöf: nú er hollast að hafa skýra og afdrátt-
arlausa stefnu. Þeir eiga að láta af forkaupsrétti, stilla kauprétt-
arkröfum í hóf og byrja á sjálfum sér. Þeir eiga að láta innlönd 
vera og einbeita sér að útlöndum. Annars festast þeir á blöð sög-
unnar sem græðgisgrísir eins og feitar flugur á límspjaldi. 

Flónaveður

Samfylkingin ræðir í kvöld á opnum fundi 
orkumálin, enda sýna atburðir síðustu 

mánaða að boðskapur okkar jafnaðarmanna 
um opinbera eign veitukerfa og almanna-
eign auðlinda var framsýnn og er réttur. 
Hættuástand hefur nú skapast þegar borg-
arstjórnarmeirihlutinn reynir í örvæntingu 
að klóra yfir klúður sitt í Reykjavík Energy 
Invest með því að efna til hraðsölu á hlut 
almennings í fyrirtækinu.

Þó rétt sé að selja hlutinn og hætta að koma óorði 
á útrásina er ekki sama hvernig og hvenær. Í fyrsta 
lagi er fráleitt að selja einkaaðilum meira en orðið 
er fyrr en Alþingi hefur afgreitt lög sem tryggja 
almannahagsmuni varðandi veitustarfsemi og eign-
arhald orkuauðlinda en þess er að vænta í vetur. Í 
öðru lagi er rangt að veita litlum hópi fjárfesta for-
kaupsrétt að þekkingu OR og viðskiptatækifærum 
erlendis. Í þriðja lagi er hætt við að í hraðsölu fái 
almenningur ekki sannvirði fyrir eignir sínar eins 
og varð við sölu bankanna, enda ekkert óháð verð-
mat farið fram.

Ef sátt á að takast um málið er nauðsyn-
legt að bíða lagasetningar og þess að for-
kaupsréttur falli úr gildi. Þegar því er náð 
þarf svo að tryggja aðkomu eigendanna, 
almennings, að sölunni. Það mætti gera 
með því að tryggja forkaupsrétt almenn-
ings. Eða einfaldlega með því að senda 
íbúum Reykjavíkur, Akraness og Borgar-
byggðar sín hlutabréf sem fólk getur þá 
sjálft selt eða haldið. Eða efna mætti til 
atkvæðagreiðslu meðfram kosningum um 
ráðstöfun sölutekna til góðra verkefna. 
Með svipuðum hætti mætti einnig fara 

með Gagnaveituna, ef vilji er til að selja hana.
Það hefur verið eftirtektarvert að í umróti síð-

ustu daga hefur það verið minnihlutinn í borgar-
stjórn sem haldið hefur ró sinni, meðan meirihlut-
inn hefur hoppað um af hræðslu við eigin mistök. 
Vonandi tekst minnihlutanum með festu sinni að 
varna því að meirihlutinn fórni frekar en orðið er 
almannahagsmunum í angist sinni og innbyrðis 
átökum.

 Höfundur er alþingismaður Samfylkingar og fv. 
forseti borgarstjórnar Reykjavíkur.

Hraðsala á almannaeign

Ég var á ferð í neðanjarðarlest 
nokkuð seint um kvöld á leið 

þvert í gegnum París. Á einni 
stöðinni vatt ungur maður sér inn 
í vagninn og slettist niður í sæti. 
Ég fann að það tók að fara um 
ýmsa og fáeinar stúlkur skiptu um 
sæti. Innan skamms heyrði ég af 
tali fólks hvað var á seyði: 
maðurinn var í þess konar vímu að 
menn urðu smeykir.

Mér varð hugsað til þess að 
þarna hafa mikil umskipti orðið. 
Þegar ég kom fyrst til Parísar 
sögðu mér Íslendingar sem þar 
voru fyrir, og ég sannreyndi það 
fljótlega sjálfur, að í borginni 
sæjust menn aldrei ofurölvi, sem 
svo væri kallað á Íslandi. Þetta var 
nýtt fyrir mann sem var kominn 
frá Reykjavík og ýmsu vanur á 
götum borgarinnar, þar sem 
stórhertogar og erkijarlar 
Bakkusar konungs sýndu gjarnan 
ægiveldi sitt þegar líða tók á 
vikuna.

Á götum Parísar voru drukknir 
menn stöku sinnum á ferli, en þeir 
létu þá aldrei neitt á því bera, voru 
í háttum eins og hverjir aðrir, og 
enginn tók eftir þeim. Það var 
einna helst, að menn sem væru 
nokkuð við skál yrðu hæglátari og 
virðulegri en ella. Því var aldrei 
neitt að óttast, og hvergi neitt 
ónæði. Svo voru það að sjálfsögðu 
flækingarnir, sem sátu kannske á 
torgum og supu kannske ódýrt 
rauðvín af stút. En þeir voru ekki 
útigangsmenn af því að þeir 
drykkju rauðvín, heldur hölluðu 
þeir sér að flöskunni af því að þeir 
voru útigangsmenn og höfðu þess 
vegna fátt annað fyrir stafni. 
Kunningi minn sem var öllum 
hnútum kunnugur taldi að margir 
þeirra væru menn sem hefðu 
misst allt í stríðinu og ekki haft 
kjark til að byrja upp á nýtt. 
Þessir menn voru hluti af lands-
lagi Parísar, þeir voru yfirleitt 
kyrrlátir, og menn gáfu þeim aura. 

Einn sólríkan sunnudagsmorgun 

fyrir löngu sá ég tvo skælbrosandi 
útigangsmenn sem gengu eftir 
götu og leiddust, annar þeirra var 
klæddur í slitnar kvenmannsflíkur 
og hélt á blómum, þeir ýttu á 
undan sér barnakerru en í henni lá 
þriðji útigangsmaðurinn og reyndi 
að koma sér þar fyrir sem best 
hann gat, veifandi hálftómri 
rauðvínsflösku með hlátrum og 
hjali. Þetta var sem sé „sunnu-
dagsgönguferðin“, mjög í anda 
þeirra lýsingar sem Hans Scherfig 
gaf á hinni eilífu Parísarborg í 
skáldsögunni „Den døde Mand“. 
En á þessum tíma var þetta 
hámark drykkjuláta á Signubökk-
um, eða því sem næst.

Þannig voru þá skilin milli 
Norður- og Suður-Evrópu, og hefði 
kannske einhver fræðimaður 
getað merkt þau á korti með línu, 
einhvers konar ölæðismörkum: 
þegar komið var suður fyrir hana 

voru menn staddir í öðrum heimi. 
En þegar árin liðu tók andinn í 
París að breytast, hin litríka 
lýsing Hans Scherfigs varð smám 
saman sögulegt plagg. Stundum 
fannst mér eins og Frakkland væri 
fleki á hægri norðurleið, ég varð 
að fara til Ítalíu til að finna sama 
anda og ég fann í París í fyrstu. 
Þessi breyting fannst mér vera 
bæði til ills og góðs, sumt gerði 
lífið auðveldara, að öðru var 
nokkur eftirsjá. Allt var þó í 
sómanum.

Svo urðu skyndilega þáttaskil; á 
götum borgarinnar, og þó kannske 
einkum í ýmsum samgöngutækj-
um, fóru að birtast menn sem 
höfðu ekki áður sést. Þeir voru 
ekki slagandi og litu ekki alltaf illa 
út, en þeir voru stjarfir, með 
ruglaða andlitsdrætti og galtóm 
augu, greinilega úr öllum tengsl-
um við veruleikann. Oft óðu þeir 
beint fram, ruddu öðrum hrana-
lega til hliðar og létu kannske 
nokkur þvogluleg ókvæðisorð 
fylgja með í kaupbæti. Þarna lá 
einhver víma í loftinu, og mönnum 
stóð ógn af þessu nýmæli. Það var 
kannske vörn að geta nefnt 
fyrirbærið: í umferð komust nú 
alls kyns orð sem annað hvort 
voru nýyrði, eða höfðu a.m.k. farið 
lágt til þessa, og lýstu ýmsum 
stigum þessara ferðalaga út úr 
raunveruleikanum. En þróunin 
hélt enn áfram: í kjölfar þessa 
komu fram á sjónarsviðið 
hirðmenn Bakkusar konungs 
nýslegnir til riddara, það voru 
unglingar sem höfðu uppgötvað 
gósenland bjórsins eftir einhverj-
ar krókaleiðir yfir í eiturlyf, þeir 
fóru um í stórum hópum með 
miklum skarkala. Þá var mynd-
breytingin orðin alger. Kunnugir 
segja mér, að þannig sé staðan nú í 
stórborgum um víða veröld, jafnt í 
suðri sem norðri og lítill munur. 
Kannske má einmitt segja, að 
þetta sé angi út úr hinni rómuðu 
alþjóðavæðingu.

Sunnudagsgönguferðin

Þannig voru þá skilin milli 
Norður- og Suður-Evrópu, og 
hefði kannske einhver fræði-
maður getað merkt þau á 
korti með línu, einhvers konar 
ölæðismörkum: þegar komið 
var suður fyrir hana voru 
menn staddir í öðrum heimi.
En þegar árin liðu tók andinn í 
París að breytast.



Fimmtán gljáandi, urrandi Harley Davidson-
mótorfákar með íslenskum knöpum brunuðu 
um hlykkjótta sveitavegi austurrísku Alpanna í 
september.

„Mótorhjólaklúbburinn HOG stendur fyrir Harley 
Owners Group og er stærsti mótorhjólaklúbbur ver-
aldar með yfir milljón meðlimi,“ segir Jón Örn Vals-
son, framkvæmdastjóri Harley Davidson Íslandi, sem 
ásamt fimmtán meðlimum í Íslandsdeild HOG gekk 
frá hjóli sínu í gám til Frankfurt, þaðan sem brunað 
var á hjólunum niður Móseldalinn í átt til austurrísku 
Alpanna.

„Íslandsdeild HOG fer utan ár hvert, ásamt því að 
reiða farþega í kringum Tjörnina á menningarnótt til 
styrktar langveikum börnum. Nú fórum við á Harley-
mót til Faak am See, austurrísks fjallaþorps í 550 
metra hæð. Alls mættu 50 þúsund manns, en í Ölpun-
um er ekki þverfótað fyrir mótorhjólafólki í eftir-
sóknarverðum aðstæðum þar sem hægt er að keyra 
upp og niður hlykkjótta vegi innan um stórkostlegt 
landslag og vinalega smábæi,“ segir Jón Örn sem 
skrapp yfir í ítalska hluta Alpanna og til Ljúblíana í 
Slóveníu meðan á mótinu stóð.

„Það er mikil stemning í þessum ferðum. Við forð-
umst hraðbrautir eins og heitan eldinn því það er 
hundleiðinlegt ferðalag þar sem ekki sést landslag og 

aðeins stoppað á bensínstöðvum. Svona ferðalag snýst 
um hjólaleiðina að áfangastað og til baka, en það er 
mótorhjóladellan í okkur að vera á góðum hjólum á 
mismjóum, bugðóttum sveitavegum. Maður upplifir 
náttúruna beint í æð, eins og alla lykt, hvort sem hún 
er af nýsleginni töðu eða kúaskít,“ segir Jón Örn hlæj-
andi, en að meðaltali ók hópurinn 250 kílómetra leið á 
dag.

„Við áttum einungis bókaða gistingu fyrstu og síð-
ustu nótt ferðarinnar. Því var ekkert stress að keyra á 
milli náttstaða heldur létum við hvern dag ráðast og 
stoppuðum í hvert sinn sem eitthvað freistaði,“ segir 
Jón Örn sem eignaðist sína fyrstu skellinöðru tólf ára 
gamall.

„Gamla ímynd mótorhjólamannsins er á hröðu und-
anhaldi, en lengi þótti annars flokks að vera á mótor-
hjóli og ógleymanlegt þegar fjörutíu Sniglar fylgdu 
félaga sínum heim í Mosfellsbæinn og kona hringdi á 
lögregluna. Í dag eru Harley-eigendur allt frá lægsta 
launamanni til skurðlækna, milljónamæringa og þing-
manna, og allir tala saman á jafnréttisgrundvelli. 
Harley sameinar fólk og hjólamenn heilsast þegar 
þeir mætast hér heima og ytra, því þetta er bræðra-
lag. Mótin eru svo ekkert annað en stór partí þar sem 
skiptast á sýningar og böll með rokkhljómsveitum og 
fjöri. Þess vegna er maður æstur að fara aftur, ár 
eftir ár, til að njóta ferðalags, hjólamennsku og þess 
að vera í góðra vina hópi.“

Kúaskítur beint í æð



Mótorsportklúbbur Íslands 
rekur akstursbraut til að draga 
úr hraðakstri og fækka umferð-
arslysum.

Umferðarslysum hefur fjölgað 
hérlendis á síðustu árum og er það 
meðal annars rakið til aukins 
hraðaksturs. Meðlimir Mótorsport-
klúbbs Íslands ákváðu að leggja 
sitt af mörkum til að sporna við 
þessari þróun og stofnuðu því akst-
ursbraut við Krýsuvíkurveg þar 
sem ökumenn geta fengið útrás 
fyrir hraðaþörfina.

„Þetta er gamla rallíkross- og go-
kart brautin, sem er fjórum kíló-
metrum utan við Hafnarfjörð. Í 
dag er brautin í raun tvær brautir. 
Annars vegar 830 metra malbikuð 
braut með fjórtán beygjum. Hins 
vegar malar- og malbiksbraut sem 
er rúmlega 1.000 metra löng. 
Brautirnar reyna því á ólíka þætti í 
aksturslagi.“

Þetta segir Halldór Jóhannsson, 
einn þrímenninganna frá Mótor-
sportklúbbi Íslands sem standa á 
bak við akstursbrautina. Þeir hafa 
verið önnum kafnir í sumar við að 
halda utan um starfsemina, sem 
hefur verið í fullum gangi frá því í 
ágúst á síðasta ári og eru 200 með-

limir þegar skráðir í félagið.
„Þarna geta krakkar á öllum 

aldri komið og æft sig,“ útskýrir 
Halldór. „Við erum með keilur og 
alls kyns þrautir sem verður að 
leysa á tilteknum tíma. Svo geta 
menn bara keyrt hringinn til að 
læra betur á bílinn. Við vonumst til 
að betri ökukunnátta muni draga 
úr bílslysum.“

Að sögn Halldórs fá menn meðal 
annars að spreyta sig á keiluakstri, 
þar sem byrjað er á einum stað, 
keyrt hringinn í kringum tunnu, 
lagt í stæði með keilum og þar 
fram eftir götum. Fyrir þær sakir 
reyni meira á ökuleikni en hraða 
enda meðalhraðinn á brautinni 
ekki nema á bilinu 60 til 70 km/klst. 
vegna allra beygjanna.

„Svo er fyllstu öryggisráðstaf-
ana gætt,“ segir hann. „Menn mæta 
með eigin hlífðarfatnað en það er 
alltaf einn af okkur á svæðinu til að 
fylgjast með.“

Eins og fyrr sagði hefur aðsókn-
in verið góð og þá sérstaklega í 
sumar og stendur til að halda starf-
seminni áfram í vetur þótt eitthvað 
verði dregið úr henni sökum veð-
urs.

„Við verðum með opið á sunnu-
dögum og svo er sérstakur kvenna-
dagur eftir hálfan mánuð. Við vilj-

um nefnilega að konurnar verði 
duglegri að mæta. Karlarnir mega 
alveg koma en þá í fylgd kvenna og 
að því tilskildu að þær ætli að taka 
í. Það verður sko ekki nóg að mæta 
með mömmu sinni til að komast 
inn.“

Útrás fyrir hraðaþörfina

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

MeiraprófMeirapróf-
Nýlegir kennslubílar



Inga Lára Ingvarsdóttir komst 
í hann krappan þegar hún 
veiktist af háloftaveiki í Hima-
laya-fjöllum.

Inga Lára Ingvarsdóttir lækna-
nemi fór í tíu vikna ferðalag um 
Asíu ásamt vinkonu sinni Sólveigu 
Helgadóttur síðasta sumar. Þær 
flugu til Katmandú í Nepal, höfðu 
viðkomu í Tíbet, Kína og Taílandi 
og enduðu í Hong Kong. Stöllurnar 
lentu í ýmsum ævintýrum á leið-
inni og veiktust meðal annars af 
háloftaveiki í Himalayafjöllum.

„Við skipulögðum ekkert áður 
en við fórum af stað, heldur ákváð-
um að leyfa málunum að þróast. 
Vorum samt ákveðnar í að fara í 
gönguferð og völdum Himalaya-
fjöll þar sem bekkjarbróðir okkar 
hafði farið þangað,“ segir Inga og 
bætir við að náttúrufegurðin á 
svæðinu sé engu lík, þar sem hvert 
undrið reki annað.

„Við urðum okkur úti um leið-
sögumann og lögðum af stað í göng-
una, sem tók í það heila tvær 
vikur,“ rifjar Inga upp og bætir við 
að gengið hafi verið í rúma sjö tíma 
á dag, frá klukkan sjö á morgnana 
til tvö um daginn. Þær náðu þó að 
hvíla lúin bein inni á milli, en auð-
velt er að verða sér úti um gistingu 
á svæðinu.

Ferðin gekk eins og í sögu að 
sögn Ingu eða þar til daginn sem 
þær klifu hæst en þá dundi ógæfan 
yfir. Sólveig fann fyrir ógleði, sem 
er eitt einkenna háloftaveiki, og 

þurfti að leita sér aðstoðar með 
leiðsögumanninum á meðan Inga 
gekk í humátt á eftir. Um leið og 
þau voru komin úr hvarfi leið Ingu 
allt í einu undarlega og féll í yfir-
lið.

„Ég rankaði aftur við mér rúll-
andi niður grjóthlíð og vissi hvorki 
hvað sneri upp né niður,“ segir 
Inga, sem lenti illa á grjótlagi fyrir 

neðan. Hún náði með erfiðismun-
um að skríða aftur upp hlíðina og í 
kofa þar sem Sólveig og leiðsögu-
maðurinn voru niðurkomin. Þar 
var hlúð að henni.

„Við vorum svo heppin að þarna 
voru tveir uxar sem við gátum leigt 
til að bera okkur síðasta spölinn. 
Annars veit ég ekki hvernig þetta 
hefði endað,“ segir Inga, sem er 
þrátt fyrir óhappið hæstánægð 
með ferðina og hefði viljað skoða 
Asíu frekar. „Ég hefði ekkert haft á 
móti því að vera lengur,“ segir hún 
hlæjandi.

Háskaför um Himalaya

Er skiptinemadvöl eitthva› fyrir flig?

Fjölmörg lönd í bo›i. Ársdvöl, hálfsársdvöl,
3 mána›a dvöl og 4-6 vikna dvöl. Haf›u samband!

CAMO

frá

Premíum veiðigalli vatnsheldur með AIR-TEX öndun.

32500-

Innifalið:
Jakki og buxur, 
"superdry"nærföt, flís 
millilag, flónelskyrta,
húfa, axlabönd og 
áhneppt flugnanet.

Camo jakki og buxur, 
flíspeysa, "Superdry" 
nærföt, húfa, áhneppt 

flugnanet og axlabönd.

29500-„Micro Dry“ nærföt í felulitum
þægileg nærföt 

www.ICEFIN.is
Icefin ehf. Nóatúni 17 105 Reykjavík. Sími: 534 3177

Nýjung 2008



BÍLAR &
FARARTÆKI



*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Til afhendingar 
strax

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

Stuttur, sjálfskiptur, 150 hö, 
5 manna sendibíll, olíumiðstöð, 
17 tommu álfelgur.

Til í nokkrum lengdum og einnig 
afturhjóladrifinn.

Mercedes-Benz
Vito Mixto 4x4

Verð 3.550.000* kr. án vsk.

Sjálfskiptur, 150 hö, 8 manna bíll, 
olíumiðstöð, rafmagnsopnun á 
hliðarhurð, topplúgur, 16 tommu 
álfelgur.

Hentar mjög vel til leigubílaaksturs 
og sem hjólastólabíll.

Mercedes-Benz
Vito 4x4

Verð 7.100.000* kr. án vsk.

Til leigubílstjóra:
Verð 5.500.000* kr. án vsk.

Til einstaklinga vegna aksturs 
á fötluðum:
Verð 4.800.000* kr. án vsk.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.30 
ÁLFHEIMAR 66-104 RVK, íb. 302, 3. hæð t.h.

95,5 fm 4ra herbergja endaíbúð á frábærum stað
við Laugardalinn. Með geymslu í kjallara ca. 100
fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór stofa og
borðstofa. Fallegt eldhús og bað. Parket og flísar
á gólfum. Mikið skápapláss í íbúðinni. Suðursvalir.
VERÐ 23,6 millj.

Nánari upplýsingar 
gefur Ásdís hjá Akkurat 898 3474
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Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu Akureyri

Sími 515 5100 + www.a4.is
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Línan fyrir næsta ár 
er komin í hús

Dagbækurnar 2008 eru komnar

í verslanir okkar. Mikið úrval af 

öllum stærðum og gerðum. 

Komdu við hjá okkur og búðu 

í haginn fyrir framtíðina.
Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu Akureyri
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

„Öll verk skipta mig  máli, 
hvort heldur þau eru lítil 

eða stór.“

Frumkvöðlakeppni íslenskra háskóla-
nema hefst í dag og er þetta er í fyrsta 
sinn sem keppnin fer fram. Í tilefni 
keppninnar er staddur hér á landi 
Kenneth P. Morse, framkvæmdastjóri 
frumkvöðlaseturs við tækniháskólann 
MIT í Bandaríkjunum, en þaðan er 
fyrirmyndin komin.
Keppnin er í höndum Innovit sem er 
sjálfstætt starfandi nýsköpunar- og 
frumkvöðlasetur fyrir unga frum-
kvöðla. Andri Heiðar Kristinsson er 
framkvæmdastjóri setursins sem var  
formlega stofnað í september síðast-
liðnum. Sambærileg keppni hefur fest 
sig veglega í sessi í Bandaríkjunum 
og markmiðið er að sú íslenska verði 
að árlegum viðburði. Að sögn Andra 
er keppnin þríþætt. „Allar hugmynd-
ir verða teknar til greina. Síðan verða 
valdar hugmyndir sem fara áfram í 
þróunarferli þar sem boðið er upp á 
ráðgjöf og aðstoð. Úr þessum hópi eru 
síðan sigurvegararnir valdir og þá 

eru vegleg verðlaun í boði,“ útskýrir 
Andri sem mun kynna bæði verðlaun, 
dómnefnd og frekara fyrirkomulag á 
Hilton Reykjavík Nordica hótelinu kl. 
14.00 í dag. 

Að sögn Andra hefur bandaríska 
keppnin markað upphafið að fjöl-
mörgum þekkingarfyrirtækjum vest-
anhafs. „Samanlagt markaðsvirði fyr-
irtækjanna hefur hæst numið um 20 
milljörðum bandaríkjadollara eða yfir 
1.200 milljörðum íslenskra króna!“  
Keppnin er opin háskólanemum og 
þeim sem hafa stundað háskólanám 
síðastliðin fimm ár.

„Við vonum að hugmyndirnar verði  
innan misjafnra sviða enda mín skoð-
un að tækifærin liggi mjög víða. Sér-
staklega þegar ólíkum sviðum er 
blandað saman,“ segir Andri og heldur 
áfram. „Við hugsum þetta sem reynslu 
sem nýtist fólki í atvinnulífinu hvort 
heldur það verði að litlu sprotafyrir-
tæki eða stórri samsteypu.“ 

Markmið Innovit er að leggja sitt af 
mörkum til að Ísland verði þekkingar-
þjóðfélagi í fremstu röð og keppnin er 
liður í því. „Við stöndum langt að baki 
samkeppnisþjóðum varðandi frum-
kvöðlastarfsemi háskólamenntaðra. 
Þetta hlutfall er tvöfalt hærra í Banda-
ríkjunum, Bretlandi og Norðurlöndun-
um og skilar sér í mun fleiri þekking-
ar- og hátæknifyrirtækjum,“ útskýr-
ir Andri og bætir við: „Við vonum að 
keppnin bæti þetta hlutfall og verði 
jafnframt kraftmikill og skapandi 
vettvangur fyrir háskólamenntað 
fólk.“

Á fundinum í dag mun Innovit jafn-
framt skrifa undir þriggja ára sam-
starfs- og styrktarsamninga við Lands-
banka Íslands, Samtök iðnaðarins, Ný-
sköpunarsjóð atvinnulífsins, Háskóla 
Íslands, Háskólann í Reykjavík og Há-
skólann á Bifröst. 

Allar nánari upplýsingar: www.inn-
ovit.is.

Fridtjof Nansen fæðist

50 ára afmæli
Einar Sveinn

Ólafsson
Rekstrarstjóri

Verður 50 ára í dag, 10. október.

Til heimilis að Skipalóni 26, 
Hafnarfirði.

Áskær móðir okkar,

Anna Soffía Hákonardóttir
Austurbrún 2, Reykjavík, 

andaðist á Landspítala Fossvogi að morgni 7. október.
Jarðarför verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

börn hinnar látnu.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Margit Sofie Jónsson

er látin. Athöfnin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.

Árni L. Jónsson
Lýður Árnason
Íris Sveinsdóttir
Laufey, Lovísa og Karólína Lýðsdætur.

Ragnar Sigurmundsson
vélstjóri, frá Svínhólum í Lóni, áður til
heimilis að Strandgötu 67a, Eskifirði,

lést 4. október að Hulduhlíð. Útförin fer fram frá
Eskifjarðarkirkju laugardaginn 13. október kl. 14.00.

Sigríður Rósa Kristinsdóttir
Hafdís Þóra Ragnarsdóttir Júlíus Ingvarsson
Sigrún Ragna Ragnarsdóttir Helgi Jónsson
Kristján Ragnarsson Katrín Guðmundsdóttir
Kristinn Jóhannes Ragnarsson Halla Ósk Óskarsdóttir
Guðný Hallgerður Ragnarsdóttir Jón E. Guðmundsson

Kristján B. Sigurðarson
Sigurmundur Víðir Ragnarsson
Áslaug Ragnarsdóttir Guðlaugur Sæbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, dóttir og
systir,

Jóhanna Þorbjörnsdóttir
lést á Krabbameinsdeild Landspítalans sunnudaginn 7.
október. Jarðarför fer fram frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 17. október kl. 13.00.

Guðjón Gíslason
Helena Kristinsdóttir        
Rakel Guðjónsdóttir
Alexandra Guðjónsdóttir
Karlotta Guðjónsdóttir
Þorbjörn Jónsson Magðalena Axelsdóttir
Sandra Þorbjörnsdóttir Jónas Helgason
Jón Arnar Þorbjörnsson Berglind Bragadóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Haukur Matthíasson
Sóltúni 5, Reykjavík, 

sem lést laugardaginn 6. október á Landakotsspítala,
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn
12. október kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna er
bent á FAAS, félag aðstandenda Alzheimersjúklinga.
Sími 898-5819 og 533-1088.

Arnfríður Aradóttir
Matthías Pétur Hauksson Janet Monsen
Arnar Páll Hauksson Aldís M. Norðfjörð
Ásrún Hauksdóttir Torstein Tveiten
Ari Jóhannes Hauksson Sólveig Magnúsdóttir
barnabörn og langafabörn.

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

Kristinn R. Sigurjónsson,
lést á heimili sínu, Ásbraut 7, Kópavogi, föstudaginn
5. október.  Útförin verður gerð frá Langholtskirkju
fimmtudaginn 11. október og hefst athöfnin kl. 13.00.

Ragna Halldórsdóttir
Steinunn Kaldal Kristinsdóttir Reidar J. Kolsöe
Halldór Kristinsson
Fríða S. Kristinsdóttir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson
Guðbjörg K. Kristinsdóttir Ingólfur Ragnar Ingólfsson
Kristinn R. Sigurbergsson Helga Guðrún Jónasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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KVIKMYND  E F T IR

F A T IH  AK IN

HIN HLIÐIN AUF DER ANDEREN SEITE

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

TILNEFND TIL 
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

„Dramatísk, falleg og bjartsýn þrátt fyrir 
grimma atburðarás...einkar ánægjulegt 
að sjá Schygullu, drottnandi líkt og á 
tímum Fassbinders ...ein athyglis-
verðasta mynd hátíðarinnar.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
„Galina Vishnevskaya hefur yfir sér 
reisn sviðsleikkonunnar...Sokurov segir
mannlega sögu í litlausum heimi 
...ljúfsár og tregablandin mynd.“

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV

4months
3weeks&
2days

3 MEISTARAVERK
FRUMSÝND 12. OKTÓBER Í REGNBOGANUM

BESTA MYNDIN
GULLPÁLMINN CANNES 2007

„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill lofsöngur til 
dýrðar hugrekki og vináttu, listarinnar að komast af 
við ómennskar aðstæður...vann Gullpálmann á Cannes 
í vor og er vel að honum kominn, myndin er enn ein rós 
í hnappagat rúmenskrar kvikmyndargerðar sem hefur
eflst með ólíkindum síðustu árin.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið



Hómer Simpson elsk-
ar að gæða sér á 
amerískum kleinu-
hringjum með 

bleikum glassúr og 
kökuskrauti. Í sumar 
var frumsýnd kvik-

mynd sem fjallar um 
þennan gula náunga, 
vini hans og vanda-

menn og ævintýri 
þeirra.
Mikið var lagt í markaðssetningu 
myndarinnar. Þó tel ég að íslenskir 
neytendur hafi sloppið tiltölulega 
vel undan holskeflu markaðssetn-
ingar í kring um þennan menning-
arviðburð miðað við að í Bandaríkj-
unum var myndin auglýst með 
ýmsum neysluvörum sem voru 

settar á markað af þessu tilefni.
Hérlendis bar lítið á að myndin 

væri kynnt með neysluvarningi. Og 
þó. Ég tengi kvikmyndina alltaf við 
bakarísferð sem ég fór í sumar til 
þess að kaupa mér kókoskúlu.

Í bakaríinu voru engar kókoskúl-
ur til, en aftur á móti var þar úrval 
amerískra kleinuhringja í öllum 
regnbogans litum. Mér var illa 
brugðið, enda þykir mér kókoskúl-
an ávallt hafa verið einkennismerki 
íslenska bakarísins, jafnvel upp að 
því marki að hún skilgreini það.

Uppákoman fékk mig til að velta 
fyrir mér tengslum bakkelsis og 
þjóðarímyndar. Kókoskúlan 
íslenska er lítil en góð, alveg eins 
og þjóðin sem hámar hana í sig. En 
hvað segja uppblásnir, feitir en lit-

ríkir kleinuhringirnir um þjóðina 
sem skapaði þá? Eða er eitthvert 
annað bakkelsi sem fremur ein-
kennir Bandaríkjamenn?

Ég bjó til skamms tíma í Bret-
landi og upplifði þar marga bakar-
ískreppuna. Ein sú eftirminnileg-
asta var þegar ég gekk fram hjá 
breskum bakarísglugga og sá þar 
stillt út, væntanlega í þeim tilgangi 
að lokka viðskiptavini inn, pylsu 
vafða inn í smjördeig og húðaða 
ljósbleikum glassúr. Ég fór ekki inn 
í bakaríið í það skiptið.

Fjölmenningarsamfélagið hefur 
þó kennt mér að umburðarlyndi og 
nýjungagirni margborga sig hvað 
mataræði viðvíkur. Ég ætti sumsé, 
næst þegar færi gefst, að gefa 
pylsuhorni með glassúr séns.



Blackbird – Svartur fugl – er býsna 
þétt samið leikrit þótt það sé í raun-
inni bara tveggja manna tal. Efnið 
er áleitið, sumpart ógeðfellt, en 
hér eru rifin hrúður af sárum sem 
eru illa gróin hjá tveimur einstakl-
ingum, fórnarlambi misnotkunar 
og geranda, karli og konu, sem 
mörgum árum eftir athæfið, smán-
artíma, dóma og fangelsi, hittast. 
Hún leitar hann uppi. Þetta er 
hefndardrama með óvæntum snún-
ingi í fléttu eftir látlitla orrahríð 
þar sem rakin er öll sagan með 
sínum ljótu og fögru hliðum. Höf-
undurinn sest ekki í dómarahlut-
verk heldur veltir við ýmsum stein-
um á vegferð þeirra beggja. 
Lánleysi gerandans sem er á hrak-
hólum þegar hann festist í girnd 
sinni á stúlkubarni sem er rétt eins 
og hann hornreka í fjölskyldu og 
samfélagi.

Leikskáldið er býsna fundvíst á 
endalausa umsnúninga í uppgjör-
inu og kemur áhorfanda stöðugt á 
óvart. Ekki veitir af: á einni og 
hálfri klukkustund í tveggja manna 
tali þarf að halda áhorfanda við 
efnið, halda spennu; tilbreytingin í 
hugsun atlögu, sóknar eins gegn 
öðrum, verður að vera rík svo 
athyglin haldist og spennan. Það 
kann David Harrower.

Þetta er ugglaust erfitt verk í 
þýðingu og heimtar skilning ekki 
bara þýðanda heldur líka leikstjóra 
á tungumálinu sem snúið er á. Gra-
eme Maley hefur engin þau tök á 
íslensku að hann geti ráðið í þýð-
ingu Hávars Sigurjónssonar, hann 
verður að treysta henni. Hún var á 
tíðum bókleg og fjarri hversdags-
legu talmáli. Af flutningnum að 
dæma er hún líka eintóna. Það er 
megingallinn á sýningunni: leik-
stjóri og leikarar hafa illa greint 
lotur í slagnum og ekki fundið lotu-
byggingunni í verkinu mismunandi 
tóna, sem kemur niður á leiknum 
og dregur úr slagkrafti sýningar-
innar.

Sólveig Guðmundsdóttir leikur 
Unu sem situr yfir rústum lífs síns 
og veit ekki hvað hún vill – þótt hún 
komist að því í enda leiksins. 
Afstaða hennar þá er raunar tví-
bent. Hlutverk Unu er stórhættu-
legt og eldfimt efni. Hún geymir 
margar hliðar, læst oft en missir 
sig í bræði, segir eitthvað sér þvert 
um geð. Hlutverkið útheimtir 
mikið þrek og tækni á afar víðu 
sviði sem safnast aðeins hjá leik-
konu með fjölbreyttri reynslu. 
Hana hefur Sólveig Guðmunds-

dóttir ekki hlotið og reyndar fáar 
leikkonur á hennar aldri – um þrí-
tugt. Svo er komið í íslensku leik-
húsi. Hér fá jafnvel bestu kraftar 
ekki samfelld tækifæri til þroska. 
Það er vissulega mikið áræði hjá 
Sólveigu að ráðast á þennan garð 
og árangur hennar er mikilsverð-
ur. Hún gengur frá verkinu með 
fullan sóma og reynslunni ríkari.

Pálmi Gestsson er prýðiskast í 
þessa rullu þótt eftir á komi reynd-
ar ýmsir frekar í hugann – segjum 
bara Hilmar Jónsson svo gripið sé 
til fastamanna hjá Hafnarfjarðar-
leikhúsinu. Pálmi er rusti frekar 
en lánleysingi. En hann hefur víð-
tæka sviðsreynslu þótt hann hafi 
um langa hríð einbeitt sér að trúðs-
hlutverki og sé orðinn skemmdur 
sem dramatískur leikari fyrir 
bragðið. Hann nær ekki fullum 
tökum á hlutverkinu, líka vegna 
þess að upphafið er of uppspennt, 
asi of mikill of snemma. Hann er 
leiksoppur og verður að hafa stöð-
ugan vara á, hvað hann segir og 
hvernig hann lætur. Túlkun Pálma 

er einföld í roðinu.
Þrátt fyrir þessa annmarka í 

sviðsetningu verksins er þetta 
spennandi kvöldstund og fantavel 
skrifað leikrit. Það er reyndar eig-
inleiki sem ekki er gefið mikið 
fyrir nú um stundir. En raunin er 
samt sú að þannig verk vilja leik-
húsgestir sjá og það geta þeir 
næstu vikurnar í Hafnarfjarðar-
leikhúsinu.

Tónleikar á vegum Tónlistarfé-
lags Borgarfjarðar verða haldnir 
á fimmtudaginn í Logalandi í 
Reykholtsdal. Harpa Harðardótt-

ir söngkona 
og Kristinn 
Örn Kristins-
son píanó-
leikari munu 
flytja
sönglagaperl-
ur úr 
söngleikjum
eftir George 
Gershwin og 
spjalla um 
höfundinn og 
tónlistina.

Þá mun 
Aðalheiður
Halldórsdótt-

ir, sem er dóttir Hörpu og dansari 
við Íslenska dansflokkinn, flétta 
dansatriðum við nokkur laganna. 
Gömlum ljósmyndum af tón-
skáldinu verður varpað á vegg í 
bakgrunni.

Á efnisskránni verða mörg 
þekktustu laga Gershwins á borð 
við Summertime, The Man I 
Love, Someone to Watch over Me 
og fleiri.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.30. Allir eru velkomnir og að 
vanda er aðgangseyrir 1.500 
krónur fyrir aðra en börn og 
meðlimi Tónlistarfélags Borgar-
fjarðar. 

Gershwin í 
Reykholtsdal

Tveggja manna tal á laun Þjóðleikhúsið
Á öllum sviðum lífsins
Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00 
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00. 
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

LEG
Yfir 9.000 áhorfendur!
Trylltar viðtökur og 
12 Grímutilnefningar

Hálsfesti
Helenu

söngleikur eftir Hugleik Dagsson og Flís

Hjónabands-
glæpir

Áleitið verk um ástina
Uppselt á allar sýningar í vor!
Elva Ósk Ólafsdóttir og 
Hilmir Snær Guðnason tilnefnd 
til Grímuverðlauna

Hvað er að gerast fyrir 
botni Miðjarðarhafs?
Síðasta sýning sunnudagskvöld.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra flytur erindi
að lokinni sýningu.

eftir Eric-Emmanuel Schmitt

eftir Carole Fréchette

Þau eru komin aftur



Söngkonan Britney Spears virðist vera 
að ná áttum eftir áfallið í síðustu viku 
þegar hún missti forræðið yfir sonum 
sínum. Hún hitti þá á mánudaginn undir 
sérstöku eftirliti.

Þeir Sean Preston og Jayden James áttu fyrst að 
hitta móður sína á fimmtudaginn en sá fundur fór 
út um þúfur þar sem Britney vildi ekki að sérstak-
ur réttargæslumaður stigi fæti inn á heimili henn-
ar.  Aftur var reynt á mánudaginn og þá gekk heim-
sóknin betur. Strákarnir tveir mættu heim til 
móður sinnar í Malibu og samkvæmt The Sun virt-
ist Britney eilítið stressuð en kvaddi þá með faðm-
lagi og tárum.

Britney og móðir hennar hafa nú endurnýjað 
kynnin en það sló í brýnu með þeim eftir að söng-
konan unga sakaði hana um að hafa sofið hjá Kevin 
Federline, fyrrum eiginmanni sínum. Þá hefur litla 
systirin, Jamie Lynn, einnig komið systur sinni til 
bjargar og stóð meðal annars þétt við bakið á henni 
þegar brjáluð kona gerði aðsúg að þeim úti á götu 
nýverið. Britney eyddi síðan helginni í að rúnta um 
hverfið sitt ásamt Jamie en þær voru að sjálfsögðu 
hundeltar af papparössum. 

Aldrei virðist þó vera lognmolla í kringum gróu-
sögur af Britney og greindi vefmiðillinn tmz.com 
meðal annars frá því að hún hefði sótt um starf 
barþjóns á Viceroy-hótelinu í Santa Monica. Þetta 
hefur þó ekki verið staðfest en ætla mætti að þetta 
væri ekki rétta starfið fyrir manneskju sem hyggst 
fá aukinn umgengnisrétt yfir strákunum sínum og 
hefur þar að auki komist á forsíður blaðanna fyrir 
slæmar drykkjuvenjur.



Hátískuhönnuðurinn Valentino Garavani kvaddi tísku-
heiminn með sýningu sinni í París á dögunum. Hann 
tilkynnti í september að hann hygðist sleppa tökunum 
á tískuhúsinu sem ber nafn hans og snúa sér að öðrum 
verkefnum. Síðustu sýningu hans var því beðið með mikilli 
eftirvæntingu, og var það mál manna að honum hefði, eins 
og svo oft áður, tekist einkar vel upp. Að sjálfsögðu var eft-
irlætislitur hönnuðarins, hárauður, með í för á pöllunum, 
en þar gaf að líta stórkostlega kjóla, hver öðrum fegurri.

Leikarinn Mark Wahlberg er 
þegar búinn að æfa sig í eitt ár 
fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni 
The Fighter, þrátt fyrir að tökur 

hefjist ekki 
fyrr en eftir sex 
til átta mánuði.

Wahlberg er 
um þessar 
mundir að taka 
upp myndina 
The Happening. 
Vaknar hann 
klukkan fjögur 
á hverjum 
morgni til að 
æfa sig áður en 
hann fer í tökur. 

The Fighter 
fjallar um ævi 
hnefaleikakapp-
ans Mickey 
„Irish“ Ward og 
vill Wahlberg 
líta eins 

raunverulega út og mögulegt er í 
hlutverkinu. „Við hlaupum, við 
horfum á bardaga og síðan er ég 
með hnefaleikahring heima hjá 
mér,“ sagði Wahlberg, sem tekur 
hlutverkið greinilega mjög 
alvarlega.

Stífar æf-
ingar hjá 
Wahlberg 



Velgengni Sprengjuhallarinnar 
hefur verið ævintýri líkust. Sveitin 
hélt sína fyrstu tónleika í apríl í 
fyrra og öll lögin sem hún hefur 
sett í spilun hingað til, Tímarnir 
okkar, Verum í sambandi og Glúm-
ur, hafa farið á topp íslenskra vin-
sældalista. Á því tæpa ári sem liðið 
er síðan hljómsveitin fór í hljóðver 
til að taka upp sitt fyrsta lag hefur 
strákunum fimm sem skipa sveit-
ina tekist að búa til svo mikla eftir-
væntingu eftir fyrstu plötunni að 
maður man varla eftir öðru eins.

Sprengjuhöllin er skipuð þeim 
Bergi Ebba Benediktssyni og 
Snorra Helgasyni, sem  syngja og 
spila á gítara og semja meginhluta 
efnisins, Atla Bollasyni hljómborð-
sleikara, Georg Kára Hilmarssyni 
bassaleikara og Sigurði Tómasi 
Guðmundssyni trommuleikara. 
Þeir eiga það sameiginlegt að hafa 
verið í MH og hafa mikinn áhuga á 
tónlist. Þeir hafa verið duglegir að 
kynda undir eftirvæntinguna eftir 
plötunni með snjöllum yfirlýsing-
um í fjölmiðlum.

Tónlistin á Tímunum okkar er 
ekkert byltingarkennd. Þetta er 
melódískt popp, vel útfært og nokk-
uð fjölbreytt hvað uppbyggingu og 
útsetningar varðar. Sprengjuhöllin 
er greinilega undir áhrifum frá 
ýmsum poppafbrigðum og ólíkum 
skeiðum poppsögunnar. Það kemur 
ýmislegt upp í hugann, Bítlarnir, 
indípoppsveitir eins og Belle & 
Sebastian, Stuðmenn, Fræbbblarn-
ir (Taktlaus), Roxy Music (Síðasta 
bloggfærsla ljóshærða drengsins 
hljómar eins og tilbrigði við Virgin-
ia Plain), Spilverk þjóðanna … List-
inn gæti orðið miklu lengri.

Platan er hlaðin smellum og það 
er nóg eftir af lögum til að toppa 

vinsældalistana. Hljóðfæraleikur-
inn er oft skemmtilegur. Allir með-
limirnir standa sig ágætlega og 
aukahljóðfærin (strengir, blástur...) 
koma vel út. Mesta aðdáun hjá mér 
vekur trommuleikur Sigurðar og 
hljómborðsleikur Atla. Báðir eru 
hugmyndaríkir og eiga frábær til-
þrif sem setja mikinn svip á mörg 
laganna.

Það sem gerir Sprengjuhöllina 
svona ómótstæðilega er samt fyrst 
og fremst söngurinn (strákarnir 
syngja allir og radda) og textarnir. 
Loksins kemur fram hljómsveit 
sem hefur tónlistarlegan metnað 
og semur flotta texta á íslensku. 
Þetta tvennt hefur ekki farið saman 
lengi. Það er ekkert að því að syngja 
á ensku, en þegar maður hlustar á 
texta eins og Síðustu bloggfærsl-
una, Glúm, Þá hlupu hestar á skeið 
og Verum í sambandi þá uppgötvar 
maður hvað maður saknaði þess að 
heyra almennilega íslenska texta.

Eins og áður segir er eftirvænt-
ingin eftir Tímunum okkar mikil. 
Sprengjuhöllin stenst allar vænt-
ingar og stendur við stóru orðin. 
Tímarnir okkar er skemmtilegasta 

íslenska poppplatan í áraraðir og 
maður getur ekki annað en vonað 
að hún boði nýja tíma fyrir íslenskt 
popp.

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
3:10 TO YUMA kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8  - 10.10 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16
12

16

14

12
16
14
14

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

16
12
14

16

14

HALLOWEEN kl.5.30 - 8 - 10.30
THE 11TH HOUR kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BROTHERSOM MAN kl. 6 - 8 -10

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

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

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

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI MYND SEM VAR

TEKINN UPP Á ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF

www.SAMbio.is 575 8900www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

STARDUST kl. 8 -10:20 10 

NO RESERVATIONS kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10 16

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

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

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

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

STARDUST kl. 6:30 - 9 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:10 L

MR. BROOKS kl. 10:10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L
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SHOOT EM UP kl. 10:20 16
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SUPERBAD kl. 8 - 10:20 L
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

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

Lag Danans Kaspers Bjørke og 
íslensku danssveitarinnar FM 
Belfast, Back & Spine, náði í síð-
ustu viku efsta sæti iTunes-vin-
sældalistans í Danmörku.

„Hann hefur komið hingað til 
lands nokkrum sinnum, fyrst með 
hljómsveitinni Filur sem síðan 
þróaðist í hljómsveitina Who Made 
Who.

Hann er líka búinn að koma hing-
að stöku sinnum að spila sem plötu-
snúður og ég held að þessi tenging 
hafi myndast í kringum vináttu-
samstarf hans og DJ Margeirs,“ 
segir Sveinbjörn Hermann Páls-
son úr FM Belfast um Kasper Bjør-
ke.

Lagið, sem er fyrsta smáskífan 
af fyrstu sólóplötu Bjørke, In 
Gumbo, hefur hlotið mikla spilun í 
Danmörku upp á síðkastið og fyrir 
nokkrum vikum var það 
hástökkvari vikunnar á danska 
danstónlistarlistanum. FM Belfast 

hefur unnið talsvert kynningar-
starf í Danmörku og spilaði til 
dæmis á tvennum tónleikum þar í 
sumar. 

Tveir af þremur kjarnameðlim-
um FM Belfast, Árni Rúnar Hlöð-
versson og Lóa Hjálmtýsdóttir, eru 
nú staddir í New York og vinna þar 
að kynningu sveitarinnar. Fyrsta 
smáskífa FM Belfast í Bandaríkj-
unum kemur út innan skamms hjá 
TFR-plötuútgáfunni en á henni er 
lagið Lotus sem hefur að geyma 
texta lagins Killing in the Name 
með Rage Against the Machine.

„Þessi útgáfa er að verða tveggja 
ára gömul. Hún hefur verið mikið 
spiluð á skemmtistöðum hér heima 
og kom út á safnplötum í fyrra. 
Núna er hún samt að fara af stað 
fyrir alvöru,“ segir Sveinbjörn.

FM Belfast treður upp á Iceland 
Airwaves 20. október á Gauknum 
kl. 1, beint á eftir Chromeo.

Komin á toppinn í Danmörku

Sænski tónlistarmaðurinn Jens 
Lekman tók upp myndband við 
lagið Sipping on the Sweet Nectar 
þegar hann var staddur hér á landi 
fyrir nokkru.

Í myndbandinu flýgur hann lítilli 
flugvél og fékk hann hugmyndina 
að því þegar hann var að taka upp 
lög með Benna Hemm Hemm í 
kringum síðustu Airwaves-hátíð. 
Sveimaði þá rauð flugvél yfir hljóð-
verinu og langaði Lekman þá að 
fljúga slíkri vél í sínu nýjasta 
myndbandi. Leikstjórinn Marcus 

Söderlund komst í kynni við íslensk-
an flugmann sem átti slíka vél og 
eftir það fór Lekman upp í háloftin. 
„Það var eins og þetta hefði átt að 
gerast. Þeir voru til í að gera þetta 
bara fyrir bensínkostnaðinn og 
nokkrar samlokur. Við fórum upp í 
loftið og ég fékk að fljúga. Það var 
alveg magnað,“ sagði Lekman í við-
tali á heimasíðunni Pitchfork.

Lagið Sipping on the Sweet Nect-
ar er að finna á nýjustu plötu Lek-
man, Night Falls Over Kortedala, 
sem kom út í síðasta mánuði.

Tók upp myndband á Íslandi



Í dag verður í fyrsta sinn hægt að 
sækja nýjustu plötu Radiohead, In 
Rainbows, af heimasíðu sveitar-
innar, Radiohead.com. Fjölmargir 
aðdáendur hljómsveitarinnar hafa 
þegar pantað plötuna en fólk má 
ráða hvað það borgar fyrir hana.

Söngvarinn Ian Brown og John-
ny Marr, fyrrum gítarleikari The 
Smiths, sem báðir tóku á móti Q-
verðlaununum fyrir skömmu, eru 
mjög ánægðir með að aðdáendurn-
ir fái að ráða verðinu á plötunni. 
„Þetta er frábær hugmynd. Ég er 
fylgjandi öllu sem getur hrist upp í 
tónlistariðnaðinum,“ sagði Brown. 
Marr fagnaði því hversu mikið 
hljómsveitin treystir á mannlegt 
eðli. „Við eigum eftir að sjá hvort 
þeir fá traustið endurgoldið. Ég 
held að þetta eigi eftir að ganga 
upp,“ sagði hann. 

Stórsveit Samúels J. Samúelsson-
ar er á leiðinni í fimm daga tón-
leikaferð um landið til að kynna 
sína nýjustu plötu, Fnyk. „Þetta 
verður ævintýri. Það er mjög góð 
stemning hjá okkur og menn eru 
spenntir. Það er alltaf gaman að 
koma út á land og ég vona að það 
verði stemning þar,“ segir Samú-
el.

Fyrstu tónleikarnir verða á 
Domo í kvöld og eftir það ferðast 
sveitin til Grundarfjarðar, Akur-
eyrar, Seyðisfjarðar og Eyrar-
bakka. Alls munu 22 manns ferð-
ast í rútu um landið, þar á meðal 
tökumaður sem ætlar að gera 
heimildarmynd um ferðalagið. 
Hinn 19. október spilar Stórsveit-
in síðan á Airwaves-hátíðinni í 
fyrsta sinn í Iðnó.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu fékk platan Fnyk-
ur mikla umfjöllun í hinu virta 

tímariti Vaxpoetics. „Þetta er 
eiginlega uppáhaldstímaritið 
mitt í þessari senu. Ég sendi inn 
plötuna til þeirra og hugsaði með 
mér að það væri gaman ef þeir 
myndu skrifa eitthvað um hana. 
Síðan fékk ég tölvupóst frá einum 
blaðamanninum sem var að „fíla“ 
plötuna svona vel og hann skrif-
aði heilsíðu um mig og Ísland,“ 
segir Samúel, sem útilokar ekki 
að fara með Stórsveitinni út fyrir 
landsteinana á næsta ári.

Stórsveitin ferðast 
um landið

Tónlistarmaðurinn Pétur Ben hélt 
þrenna tónleika í Danmörku á dög-
unum sem heppnuðust ákaflega 
vel. Komu Péturs til Danmerkur 
hafði verið beðið með mikilli eftir-
væntingu eftir vel heppnaða tón-
leika hans á Loppen og SPOT-

hátíðinni í Danmörku þar sem 
hann var einn með kassagítarinn. 
Í þetta skiptið var hann aftur á 
móti með tvo aðstoðarmenn með 
sér.

„Þetta gekk ósköp vel. Við fórum 
þrír saman, ég, Óttar Sæmunds-
son og Sigtryggur Baldursson. Við 
keyrðum sjálfir um Danmörku og 
sungum voða mikið á leiðinni,“ 
segir Pétur, sem spilaði í Kaup-
mannahöfn, Árósum og Álaborg. 
„Það var mikið af Íslendingum að 
horfa á og svo Danir í bland. Við-
tökurnar voru æðislega fínar.“

Eftir að Pétur verður búinn að 
hlaða batteríin eftir ferðalagið 
hefst undirbúningur fyrir Iceland 
Airwaves-hátíðina þar sem hann 
bæði spilar sjálfur og með vini 
sínum Mugison. 

Æðislegar viðtökur

Platan fáanleg í dag

Kúbverski gítarleikarinn Manuel 
Barrueco heldur einleikstónleika í 
Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs, í 
kvöld klukkan 20. Hann hefur áður 
komið fram á Íslandi, fyrst á Lista-
hátíð Hafnarfjarðar árið 1993 og 
síðar með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands árið 1999.

Á efnisskrá tónleikanna í kvöld 
má finna sónötu eftir Bach, Tango-
Études eftir Piazzolla auk verka 
eftir Turina og Albeniz. 

Útgáfufyrirtækið Tonar, sem 
stendur að tónleikum Barruecos, 
gefur einnig út geisladiskinn Solo 
Piazzolla, þar sem hann leikur tón-
list Astors Piazzolla. Það er fyrsti 
diskurinn sem gefinn er út í Manu-
el Barrueco Collection, sem er 
safn af upptökum sem gerðar voru 
undir listrænni leiðsögn Barruec-
os sjálfs.

Miða á tónleikana í kvöld má 
nálgast á vef Salarins, salurinn.is.

Barrueco í Salnum

Spennandi starf í boði!
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp

og leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu.

Nú er laus til umsóknar staða kjötstjóra í verslun Nóatúns.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið í pósti á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 10 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra Nóatúns.

Velkomin í hópinn!
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WEST HAM
BOLTON

W W W. I C E L A N DA I R . I S

3.–5.
NÓVEMBER

52.800KR.
Verð á mann í tvíbýli 

Icelandair er samstarfsaðili West Ham og býður ferðir
á alla heimaleiki liðsins í vetur. Fjölmargir leikir framundan, 
s.s. á móti Tottenham, Everton og Manchester United.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Væri til í að taka fyrstu flugvél heim frá Molde

 Hart er barist þessa dag-
ana um framherjann unga, Guðjón 
Baldvinsson, en hann hefur klár-
lega leikið sinn síðasta leik fyrir 
Stjörnuna í Garðabæ. Flest stóru 
liðin hafa verið að bera víurnar í 
Guðjón síðustu daga en samkvæmt 
mjög áreiðanlegum heimildum 
Fréttablaðsins ætlar Guðjón ann-
aðhvort að semja við Íslandsmeist-
ara Vals eða KR.

Guðjón, sem er 21 árs gamall, 
reyndi að komast frá Stjörnunni 
fyrir síðasta sumar en eftir mikil 
læti varð ofan á að hann lék áfram 
með Garðabæjarliðinu. Hann 
samdi þá við félagið á nýjan leik 
og samkvæmt nýja samningnum 
var honum frjálst að fara til ann-
ars liðs á ákveðna upphæð færi 
svo að Stjarnan kæmist ekki upp í 
Landsbankadeildina þar sem Guð-
jón vill spila. 

Samkvæmt áreiðanlegum heim-
ildum Fréttablaðsins er áðurnefnd 
upphæð fjórar milljónir króna og 
slík upphæð stendur tæplega í 
stórum liðum á borð við Val og KR 
sem hafa umtalsverða peninga til 
að spila úr. Bæði lið sjá einnig 
fram á þann möguleika að selja 
Guðjón síðar meir til útlanda fyrir 
dágóða upphæð enda Guðjón með 
efnilegri framherjum landsins.

Guðjón vildi ekkert gefa upp 
um sín mál við Fréttablaðið í gær 
þegar eftir því var leitað. Sagði 
hann að sín mál myndu vonandi 
skýrast fyrir lok mánaðarins.

Guðjón lék mjög vel fyrir 
Stjörnuna í 1. deildinni síðasta 

sumar og skoraði ein 12 mörk í 16 
leikjum. Hann missti af síðustu 
leikjum Stjörnunnar vegna 
meiðsla en hefði líklega gert 
atlögu að markakóngstitlinum í 1. 
deild hefði hann verið heill heilsu.

Einn eftirsóttasti knattspyrnumaðurinn á leikmannamarkaðnum er framherj-
inn ungi og efnilegi Guðjón Baldvinsson. Hann er falur fyrir 4 milljónir króna 
frá Stjörnunni og mun ganga annaðhvort í raðir Íslandsmeistara Vals eða KR.

 Hinn árlegi kynningar-
fundur vegna upphafs Íslands-
móta í Iceland Express-deildum  
karla og kvenna í körfubolta fór 
fram í gær. KR er spáð sigri í 
karlaflokki en Keflavík í kvenna-
flokki.

Benedikt Guðmundsson, þjálf-
ari núverandi Íslandsmeistara í 
KR, var kátur með að liði sínu hafi 
verið spáð titlinum. 

„Mér líst mjög vel á þetta og 
vona svo sannarlega að þetta gangi 
eftir. Við eigum enn langt í land 
með að slípa saman okkar leik og 
ég hef sagt það áður að við ætlum 
okkur að vera bestir í mars og 
apríl þegar mótið fer verulega að 
skipta máli og erum því ekkert að 
stressa okkur yfir einhverju tapi í 
september,“ sagði Benedikt en KR 
tapaði á móti liði Snæfells í úrslit-
um Poweradebikarsins í lok sept-
ember. 

„Það hefur aldrei þótt vænlegt 

að fá það of snemma og við ætlum 
að halda í okkur og springa út á 
réttum tíma,“ sagði Benedikt að 
lokum.

Jón Halldór Eðvaldsson, þjálf-
ari kvennaliðs Keflavíkur, kvaðst 
ekki vera hissa á því að liði hans 
hafi verið spáð titlinum. 

„Þetta var bara það sem ég bjóst 
við því eins og staðan er í dag þá 
erum við með besta liðið. Þetta er 
sterkur hópur hjá okkur og mikil 
samstaða innan liðsins og í raun 
meiri samkeppni í liðinu í ár held-
ur en í fyrra,“ sagði Jón Halldór 
sem telur þó að gleymst hafi í 
umræðunni að Keflavík hafi líka 
misst leikmenn. 

„Mér finnst umræðan svolítið 
snúast um að Haukar hafi misst 
hina og þessa leikmenn og við 
fengum auðvitað hina geysisterku 
Pálínu Gunnlaugsdóttur frá Hauk-
um og hún er auðvitað frábær við-
bót við liðið hjá okkur. En mér 

finnst allt í lagi að það komi fram 
að Keflavík hefur líka orðið fyrir 
blóðtöku. Við höfum byrjað vel og 
því vill það gleymast að við höfum 
misst þungavigtarleikmenn eins 
og Birnu Valgarðsdóttur, Svövu 
Stefánsdóttur og Maríu Ben 
Erlingsdóttur,“ sagði Jón Halldór. 

KR ver titilinn en Keflavík veltir Haukum af stalli

Sögusagnir hafa verið 
uppi um að Viktor Bjarki 
Arnarsson sé á leið heim en hann 
hefur lítið spilað með Lilleström á 
tímabilinu enda verið meira og 
minna meiddur.

„Ég á tvö ár eftir af mínum 
samningi og er ekkert á leið 
heim,“ sagði Viktor Bjarki við 
Fréttablaðið. „Ég er enn inni í 
áætlunum þjálfarans og fæ 
væntanlega tækifæri á næstu 
leiktíð.“

Áfram í Noregi

Í fyrsta sinn síðan 
byrjað var að spá fyrir tímabilið 
1990 er hvorki Njarðvíkingum né 
Keflvíkingum spáð meðal þriggja 
efstu sætanna. Í sautján spám á 
undan höfðu Reykjanesbæjarlið-
in verið bæði meðal þriggja efstu 
í tólf skipti, þ.á m. í efstu tveimur 
sætunum undanfarin þrjú ár.

Söguleg spá

 Dregið var í riðlakeppni 
Evrópukeppni félagsliða í gær en 
nokkur Íslendingalið voru í 
pottinum.

AZ Alkmaar, lið Grétars Rafns 
Steinssonar, er í A-riðli ásamt liði 
Bjarna Þórs Viðarssonar, 
Everton, Zenit St. Pétursborg, 
Nürnberg og Larissa. Brann, sem 
Kristján Örn Sigurðsson, Ólafur 
Örn Bjarnason og Ármann Smári 
Björnsson spila með, er D-riðli 
ásamt Hamborg, Rennes, Dinamo 
Zagreb og Basel. Helsingborg, lið 
Hjálmars Jónssonar og Ragnars 
Sigurðssonar, er í H-riðli með 
Galatasaray, Bordeaux, Austria 
Vín og Panionios.

Fyrstu leikir liðanna fara fram 
25. október næstkomandi. 

Íslendingalið 
saman í riðli

 HK mætir danska 
liðinu FCK Håndbold í 3. umferð 
EHF-keppninnar en dregið var í 
gær. 

Með danska liðinu spilar Íslend-
ingurinn Arnór Atlason en liðið er 
með fullt hús á toppi dönsku 
deildarinnar og komst meðal 
annars í fjórðungsúrslit í EHF-
keppni karla á síðasta tímabili. 

Karlalið Fram dróst gegn 
tyrkneska liðinu Ankara Il Özel 
Idare SK í Áskorendakeppninni,
kvennalið Stjörnunnar dróst gegn 
franska liðinu Mios Biganos í 
EHF-keppni kvenna og kvennalið 
Vals mætir Napredak Krusevac 
frá Serbíu í Áskorendakeppninni.

Arnór og félag-
ar mæta HK





Duchovny endurheimtir forna frægð

www.rafkaup.is // Opið lau.: 11:00 - 16:00



Hótel Örk - Breiðumörk 1c - Hveragerði - Sími 483-4700 - Fax 483-4775 - hotel-ork.is

• Glæsilegt hlaðborð með frábærri skemmtun

• Um veislustjórn sér Jóhannes Kristjánsson eftirherma

• Opinn bar og lifandi tónlist að borðhaldi loknu

• Tónlistarflutningur í höndum Hreims og félaga

• Hentar jafnt einstaklingum sem hópum

Nú fer að verða tímabært að panta pláss á okkar sívinsæla jólahlaðborði.

Verð:
Gisting, borðhald og skemmtun 10.790,- krónur á 
mann í tvíbýli

Borðhald og skemmtun 5.590,- krónur á mann

Farðu inn á jolahladbord.is til að fá nánari 
upplýsingar og tilboð fyrir hópa

Jólahlaðborð á Hótel Örk
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Söngleikurinn Ást eftir Gísla Örn Garðarsson 
og Víking Kristjánsson verður frumsýndur í 
Seúl í Suður-Kóreu í desember á næsta ári. 
„Þeir ætla að fá kóreskar sjónvarpsstjörnur til 
að syngja þetta allt saman. Þetta er mjög 
ánægjulegt og mjög framandi,“ segir Gísli 
Örn. „Það verður mjög fyndið að sjá þetta á 
kóresku.“

Fyrirtækið Acom International í Seúl hefur 
keypt réttinn að verkinu af Vesturporti og Art-
box. Starfsmaður á vegum Acom kom hingað 
til lands í vor og upp úr því hófust viðræður um 
að verkið yrði sett upp í Seúl. 

Gísli ætlar að fara til Seúl og vera nýjum 
leikstjóra innan handar með uppsetninguna. 
„Ég fer út og kíki á þetta. Það verður gaman að 
sjá hvernig einhver annar fer með þetta,“ segir 
Gísli, sem áttar sig ekki á þessum mikla áhuga 
Suður-Kóreubúa á verkinu. „Ég hef heyrt að 

fólk í Asíu sé mjög sólgið í karókí. Það er mjög 
mikið um lög sem eru vinsæl í karókí í söng-
leiknum og kannski finnst þeim þetta bara 
hressandi.“

Gísli segir að söngleikurinn eigi fullt erindi í 
hinum vestræna heimi þótt söguþráðurinn sé 
nokkuð óvenjulegur. „Leikurinn gerist á elli-
heimili þar sem allir eru yfir sextugu og syngja 
lög unga fólksins. Þetta fjallar um gamalt fólk 
í dag og hvað við erum dálítið að gleyma því og 
skella því inn á stofnanir. Hann fjallar líka um 
mismunandi viðhorf fólks til þess að fara á elli-
heimili.“

Verkið hefur gengið fyrir fullu húsi í Borg-
arleikhúsinu í eitt og hálft leikár. Með helstu 
hlutverk fara Theódór Júlíusson, Pétur Einars-
son, Hanna María Karlsdóttir, Charlotte Böv-
ing, Kristbjörg Kjeld, Ómar Ragnarsson og 
Magnús Ólafsson. 

Söngleikurinn Ást til Suður-Kóreu

„Ég var að klára hérna smá atburð með þýska heil-
brigðisráðherranum, við vorum að hleypa af stokkun-
um átaki sem heitir Five a Day eða fimm ávext-
ir á dag,“ segir Magnús Scheving, forstjóri og 
skapari Latabæjar, sem var staddur í Þýska-
landi þegar Fréttablaðið náði tali af honum. 
„Svo eftir hádegi fer ég og þjálfa þýska Sport-
acus,“ bætir Magnús við.

LazyTown hefur verið í góðum gír að und-
anförnu en úti um allan heim er nú verið 
að setja upp leiksýningar sem byggðar 
eru á sjónvarpsþáttunum. Magnús var 
einmitt viðstaddur frumsýningu slíkr-
ar sýningar á Englandi þar sem Lati-
bær er orðið mikið æði. Áður hafði 
hann verið að hlaupa maraþon með 
krökkum í Ósló og gengið frá sjón-
varpsréttarsamningnum í Cannes.

Magnús mun jafnframt ávarpa afar stóra heilsuráð-
stefnu í London sem nefnist National Obesity Forum á 
þriðjudaginn en yfirskriftin verður Obesity: The Public 
Health Time Bomb. Þar verður sjónum beint að þeim 
gríðarlega heilbrigðisvanda sem offita er en ráðstefn-
una sækir aðallega starfsfólk úr heilbrigðisgeiranum, 

bæði læknar og hjúkrunarfræðingar. Meðal 
þeirra sem verða á ráðstefnunni er heil-

brigðisráðherra Bretlands en offita er 
orðið mjög stórt vandamál í Bretlandi.

Magnús herjar á Þýskaland

„Ég var með viðtalsþætti í Sjón-
varpinu á laugardagskvöldum á 
þessum tíma, þar sem ég fékk til 
mín skemmtilegt fólk, grásleppu-
karla jafnvel. Vala í Spaks-
mannsspjörum gerði stundum 
á mig kjóla, en ég þori ekki að 
sverja að þessi sé frá henni.“

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Þú færð aðeins það besta hjá okkur
úrv sk, kinnar, gellur

signa grásleppu, reykt ýsa og mar  eira

„Við höfum hist á nokkrum stefnu-
mótum en að öðru leyti vil ég ekk-
ert tjá mig um þetta og hún vill 
heldur ekki koma fram opinber-
lega,“ segir Aron Pálmi Ágústsson 

sem hefur sést með 
stúlku upp á arminn 
að undanförnu á 
götum Reykjavíkur. 
Aron vildi ekki 

ganga svo langt 
að kalla stúlk-
una kærustuna 

sína en viðurkenndi að hún væri 
góð vinkona sín og örlögin ein réðu 
því hvað verða myndi hjá þeim.

Aron Pálmi Ágústson hefur 
smám saman verið að koma sér 
fyrir í íslensku þjóðfélagi eftir 
erfið ár í Texas-ríki en hann kom  
heim í lok ágúst á þessu ári eftir 
að hafa afplánað tíu ára fangelsis-
dóm fyrir kynferðisbrot sem hann 
framdi aðeins ellefu ára gamall. 
Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum voru aðstæður í Banda-
ríkjunum vægast sagt skelfilegar. 
Í hinu svokallaða stofufangelsi 
var Aroni meðal annars gert að 
bera GPS-ökklaband sem skráði 
niður hverja hreyfingu og láta 
vita af sér með reglulegu milli-
bili.

En nú er Aron frjáls maður og 
hann er þessa dagana að leita sér 
að vinnu. Aron hefur lagt inn 
umsóknir á tveimur stöðum, þar á 

meðal á bensínstöð Shell við 
Smáralind. Honum líkar lífið hér 
á landi vel og segir Íslendinga 
hafa tekið sér opnum örmum. 
Aron brá sér á tónleika Magna 
Ásgeirssonar á Players fyrir 
skemmstu og bauð stórstjarnan 
úr Rock Star honum baksviðs eftir 
tónleikana. „Það var alveg frá-
bært og þetta voru virkilega 
skemmtilegir tónleikar hjá 
honum,“ útskýrir Aron.

Hugurinn stefnir samt í nám og 
hyggst Aron taka námskeið í 
íslensku fyrir útlendinga við 
Háskóla Íslands. Í kjölfarið ætlar 
hann svo að klára nám sitt í atferl-
issálfræði við sömu stofnun. Um 
miðjan nóvember er síðan reiknað 
með að ævisaga Arons Pálma komi 
út en það er ritstjóri tímaritsins 
Ísafoldar, Jón Trausti Reynisson, 
sem skrifar hana. 
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TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

Inniheldur vinsælustu lög ársins
"Verum í sambandi" og "Glúmur"

1.999kr.



Átröskun hefur frekar nýlega 
fengið viðurkenningu sem 

raunverulegur sjúkdómur. Rætur 
hans má vanalega rekja til and-
legrar vanlíðanar og brýst fram 
með ýmsum hætti. Margir sem 
þjást af þessum fjanda einbeita 
sér að því að borða of lítið eða að 
ofáti og uppköstum. Sjúklingarnir 
eiga það einatt sameiginlegt með 
til dæmis alkóhólistum að afneita 
ástandi sínu löngu eftir að öðrum 
er það augljóst. Mikið púður fer í 
að halda einkennunum leyndum, 
þykjast borða eðlilega og klæða á 
sig hold. Allar áhyggjur og afskipti 
túlkar hinn sjúki hugur sem þving-
un og flokkar sem öfundsýki yfir 
árangri megrunarinnar.

anorexíu og 
búlimíu eru flest ungar stúlkur. 
Gjarnan duglegar stelpur sem 
gerðar eru kröfur til og vilja 
standa undir væntingum. Sjúk-
dómurinn byrjar oft sem sakleys-
isleg megrun sem þróast hratt í 
aðalatriði málsins: Stjórnlausa 
þörf fyrir stjórnun. Einn sjúkling-
urinn lýsti því þannig að í höfði 
hennar byggi harðstjóri sem 
krefðist af henni æ strangari hegð-
unar í tengslum við mat. Ef ekkert 
er að gert er dauðinn í verstu til-
fellunum vís, því aldrei er hægt að 
fullnægja valdakröfum harðstjór-
ans í höfðinu.

ber æ meira á 
umræðu og aðdáun – eða gagnrýni 
– í garð þeirra sem virðast eiga 
óendanlega mikla peninga. Þetta 
eru gjarnan duglegir strákar sem 
gerðar eru kröfur til og vilja 
standa undir væntingum. Ferill-
inn byrjaði oft sem sakleysislegar 
tilraunir til að ná árangri í heimi 
viðskipta og valda. Markmiðið í 
upphafi er trúlega sjaldan að 
verða forríkastur af öllum, en 
skratti er gaman að ná gróðavæn-
legum samningum! Með tímanum 
verða peningarnir eiginlega auka-
atriði en aðalatriðið kappleikurinn 
sjálfur. Þeir sem mestum árangri 
ná eiga meira en hægt er að hugsa 
sér en þó aldrei nóg. Unna sér ekki 
hvíldar, en þvælast um í eirðar-
leysi í einkaþotum og sífelldu 
kappi um að ná völdum yfir bara 
einhverju. Mikið púður fer samt í 
að halda einkennunum leyndum 
og þykjast vera ósköp venjuleg 
manneskja í daglegu amstri.

í höfðinu á sér 
margar birtingarmyndir. Viður-
kenning á græðgi sem sjúkdómi 
er ef til vill bara spurning um 
tíma.

Með harðstjóra 
í höfðinu

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

www.toyota.is
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Verð frá 2.280.000. kr.*

Stundum kemur einn hlutur í staðinn fyrir marga

Verso – 30 möguleikar í sætaskipan
Ímyndaðu þér bíl sem hentar einstaklingum með fyrirferðarmikil áhugamál 
jafnt sem sjö manna fjölskyldum.

Ímyndaðu þér bíl sem hefur 30 möguleika í sætaskipan.
Ímyndaðu þér bíl sem þú segir að sé sjö manna og fólk segir: nei, það getur 
ekki verið.

Ímyndaðu þér að hægt sé að velja um 5 og 7 manna gerðir, beinskiptingu 
eða MM skiptingu, snarpa bensínvél eða sparneytna og togmikla dísilvél.
Hættu síðan að ímynda þér og reynsluaktu Verso. Því stundum verður 
maður að reyna til að trúa.

Verso: ótrúlegur bíll. 

*Gildir fyrir Verso Terra 1,6 l - 5 manna.


