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Með Strákafélaginu
Styrmi til Argentínu
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(ANNES 0¹LSSON
ER LEIKMAÈUR
3TR¹KAFÁLAGSINS 3TYRMIS
KEPPTI ¹ HEIMSMEISTARA SEM
MËTINU Å HOMMAFËTBOLTA
!RGENTÅNU ¹ DÎGUNUM Å
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HORNSËFASETT
SËFASETT MEÈ INNBYGG
ÈUM

SKEMLI
BORÈSTOFUBORÈ OG
STËLAR
SKENKAR
SËFABORÈ
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Fær veglegan sess í
ævisögu forsetans
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Strákafélagið Styrmir
lagði leið sína alla
leið
til Argentínu á
dögunum þar sem
heimsmeistaramót homma
í knattspyrnu fór
fram. Hannes
Pálsson er einn
leikmannanna
og
i b
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ELDHÒSBORÈ
RÒM Å ÕMSUM ST¾RÈUM

FERÈIR BÅLAR

R 17. OKTÓB

Þrátt fyrir skemmtilega
keppni
segir Hannes að
borgin standi upp í knattspyrnunni
„Það er merkilegt
úr
að fara yfir hálfaneftir ferðalagið.
að Búenos Aí
hnöttin
já
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Tveir í haldi
fyrir að villa
á sér heimildir

&ÁKK NÕTT HNÁ
!RNAR *ËNSSON LEIKARI
LIGGUR ¹ SPÅTALA ÖAR
SEM HANN FÁKK NÕTT
HNÁ ,ANGRI MARTRÎÈ
HANS ER AÈ LJÒKA
&«,+ 

3TOLTUR AF SYNI SÅNUM

Tveir menn á þrítugsaldri eru í haldi lögreglunnar á
Suðurnesjum vegna gruns um að villa á sér heimildir við komu til landsins. Þjóðerni mannanna óljóst.

¥RSKI LEIKARINN #OLIN &ARRELL R¾ÈIR
Å FYRSTA SINN UM SON SINN SEM
F¾DDIST MEÈ SJALDG¾FA FÎTLUN
&«,+ 

Tveir menn á
þrítugsaldri hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í viku grunaðir um að hafa vísvitandi villt á
sér heimildir er þeir komu hingað
til lands. Auk þess eru mennirnir
grunaðir um að hafa brotist inn í
bæjarskrifstofurnar í Reykjanesbæ aðfaranótt laugardags.
Óverulegum verðmætum var
stolið af bæjarskrifstofunum.
„Við höfðum afskipti af mönnunum vegna gruns um aðild að innbroti í bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar. Síðan kom í ljós að þeir
væru hælisleitendur hér á landi. Í
fórum mannanna fundust vegabréf sem við erum að rannsaka.
Þrátt fyrir yfirheyrslur undanfarna daga, hefur ekki tekist að fá
staðfest hverrar þjóðar mennirnir eru en málið er ennþá á frumstigi rannsóknar,“ sagði Guðmundur Baldursson, fulltrúi hjá

,®'2%',5-,

"ËKAÖJËÈ
b%N V¾RI EKKI SKEMMTILEGT AÈ
EIGNAST SK¹LDAHVERFI Å LANDI BËKAR
INNAR 'ETA GENGIÈ UM ,AXNESS
GÎTU 'UNNARSGÎTU ¶ËRBERGSGÎTU
4HORSGÎTU 3VÎVUSTR¾TI &RÅÈUSTÅG
OG 'UÈBERGSTORG m SKRIFAR *ËNÅNA
-ICHAELSDËTTIR
¥ $!' 

6ÎRNIN VERÈUR AÈ VIRKA
%YJËLFUR 3VERRISSON LANDS
LIÈSÖJ¹LFARI HEFUR MEIRI
¹HYGGJUR AF VÎRNINNI EN
SËKNINNI FYRIR LEIKINN
GEGN ,IECHTENSTEIN
YTRA Å KVÎLD

lögreglunni á Suðurnesjum, við
Fréttablaðið í gærkvöld.
Vegabréfin sem fundust í fórum
mannanna eru tékknesk en ekki
hefur verið staðfest enn að mennirnir séu eigendur þeirra.
Gæsluvarðhaldsúrskurður Héraðsdóms Reykjaness byggist á
grunsemdum um brot á útlendingalögum, fyrir að hafa vísvitandi villt á sér heimildir, en ekki
aðild að innbrotinu.
Talið er að mennirnir hafi
komið hingað til lands fyrir um
fjörutíu dögum. Reykjanesbær
hefur útvegað mönnunum gistingu á gistiheimilinu Fitjum í
Njarðvík. „Það hefur ekki tekist
að upplýsa það enn hvernig mennirnir komu hingað til lands og
beinist rannsóknin meðal annars
að því. Í kjölfarið ættu aðrir
óvissuþættir í málinu að skýrast
frekar.“
MH
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&RÁTTI BARA AF SKORTINUM OG GEKK Å M¹LIÈ SEGIR RNI *OHNSEN
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Færði föngum tíu flatskjái
&«,+ Hegningarhúsið við Skólavörðustíg fékk nýverið óvænta gjöf sem

¶9++.!2 500 ¥ DAG VERÈUR
FREMUR H¾G BREYTILEG ¹TT EN VAXANDI
SUÈAUSTAN¹TT SUNNAN OG VESTAN TIL
Å KVÎLD 6ÅÈAST NOKKUÈ BJART VEÈUR
EN ÖYKKNAR SM¹M SAMAN UPP MEÈ
LANDINU SUNNAN OG VESTANVERÈU
(ITI N¹L¾GT FROSTMARKI
6%¨52 

 ²4,%)¨ 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON STËÈ UPP ÒR BORGARSTJËRASTËLNUM Å G¾R OG

$AGUR " %GGERTSSON SETTIST Å HANS STAÈ TÎK MILLI NÕS MEIRIHLUTA OG MINNIHLUTA
HËFUST STRAX ¹ FYRSTA BORGARSTJËRNARFUNDI ÖAR SEM SJ¹LFST¾ÈISMENN SÎKUÈU MEIRI
HLUTANN UM HEIGULSH¹TT OG FYRIR AÈ ÖORA EKKI AÈ R¾ÈA M¹L SEM MISBOÈIÈ HAFI
BORGARBÒUM 3J¹ N¹NAR ¹ SÅÈUM  OG 
&2¡44!",!¨)¨'6!

Árni Johnsen, þingmaður Sunnlendinga, afhenti. Um er að ræða tíu
flatskjái en slíkar tæknigræjur hafa ekki verið á hverju strái þar.
„Þetta á eftir að nýtast okkur ótrúlega vel,“ segir Gunnar Valur
Jónsson, fangavörður í Hegningarhúsinu. „Hér hafa bara verið tvö til
þrjú sjónvarpstæki þannig að þetta á eftir að breyta miklu,“ bætir
hann við og segir jafnframt að það skipti miklu máli að minni eldhætta
stafi af flatskjám en öðrum gerðum sjónvarpa.
Árni Johnsen vildi lítið tjá sig um gjöfina við Fréttablaðið en
vonaðist auðvitað til þess að hún kæmi sér vel. Hann vildi heldur ekki
gefa upp hverjir hefðu verið honum innan handar. Hann hefði bara
frétt af þessum skorti og gengið í málið. „Og þegar margar hendur
vinna saman þá er ýmislegt hægt að gera.“
FGG  SJ¹ SÅÈU 

.Õ T¾KNI G¾TI DREGIÈ ÒR ÒTBL¾STRI ¹LVERA UM RÒMLEGA NÅUTÅU PRËSENT

&RAMLEIÈA BENSÅN ÒR MENGUN
5-(6%2&)3-, Félag í eigu bandarískra og íslenskra

aðila hefur skrifað undir viljayfirlýsingu við
íslenskt raforkufyrirtæki sem felur í sér byggingu
allt að fimm megavatta tilraunaverksmiðju sem
framleiðir metanól úr útblæstri álvera. Með
tækninni er hægt að draga úr útblæstri álvera um
rúm níutíu prósent. Metanólið er svo hægt að vinna
frekar í bensín fyrir óbreytta bíla og önnur ökutæki.
Stefnt er að því að fyrsta verksmiðja fyrirtækis-

MORA INXX
BLÖNDUNARTÆKI

ins rísi að ári en vonir standa til að hægt verði að
nýta tæknina við álver í Helguvík og Bakka. Þá er
sömuleiðis gert ráð fyrir að tæknina sé hægt að
nota til að draga úr útblæstri ál- og raforkuvera í
öðrum löndum.
Tilraunir með metanólframleiðsluna hafa gengið
vel til þessa en stefnt er að því að framleiða allt að
tíu þúsund lítra af metanóli á dag þegar framleiðslan verður komin á fullt skrið. Úr því ættu að
fást um fimm þúsund lítrar af bensíni.
JAB  SJ¹

100 myndir
á 2500 krónur í október

www.tengi.is • tengi@tengi.is
Smiðjuvegi 76 • 200 Kópavogur • Sími 414 1000
Baldursnes 6 • 603 Akureyri • Sími 414 1050
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&YRRVERANDI BORGARSTJËRI UM HLUT /RKUVEITUNNAR Å (ITAVEITU 3UÈURNESJA

+ÎNNUN MEÈAL FORELDRA

Ánægðir með
tómstundastarf

6ILHJ¹LMUR TVÅSAGA UM (3
og Bjarni Ármannsson, stjórnarformaður
REI, fóru yfir málið, sagðist Vilhjálmur
oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn
hafa vitað af samkomulagi um að eignarReykjavíkur, sagði í Kastljósþætti Ríkishlutur Orkuveitunnar rynni inn í REI. „Ég
sjónvarpsins á mánudag að honum hefði
vissi um það, og það var alveg ljóst í mínum
verið ljóst að hlutur Orkuveitu Reykjavíkur
huga, að hlutur okkar [Orkuveitu Reykjaí Hitaveitu Suðurnesja (HS) ætti að renna
víkur] í Hitaveitu Suðurnesja ætti að renna
inn í Reykjavík Energy Invest (REI).
inn í þennan pakka [Reykjavík Energy
Það er í mótsögn við það sem haft var
Invest].“
eftir honum í Fréttablaðinu miðvikudaginn
Vilhjálmur hefur jafnframt neitað
10. október. „Það hefur staðið til að við
staðhæfingum Hjörleifs Kvaran, forstjóra
keyptum meira af Hafnarfirði og það
OR, Hauks Leóssonar, fyrrverandi stjórnarsamkomulag stendur. Hafnfirðingarnir
6),(*,-52 ¶ 6),
hafa ekkert gefið uppi um hvað þeir ætla
(*,-33/. 4VÅSAGA formanns OR, og Bjarna Ármannssonar,
stjórnarformanns REI, um að hann hafi
sér en ef við keyptum þann hlut, þá færi
UM HVORT HLUTUR Å
verið upplýstur um atriði samnings sem fól
hann ekki í REI. Það er ekki inni í mynd(3 ¾TTI AÈ RENNA
í sér sameiningu Geysis Green Energy og
inni, alls ekki,“ var haft eftir Vilhjálmi þá.
INN Å 2%)
&2¡44!",!¨)¨'6! REI.
Í Kastljósþættinum, þar sem Vilhjálmur
MH

34*«2.-, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,

Magnús, varstu hljómplataður?
b.EI NEI ÁG VISSI NÒ HVAÈ HÁKK ¹
SPÕTUNNI OG VERÈ AÈ SEGJA AÈ ÖETTA
ER Å RAUN MJÎG GOTT FRAMTAK HJ¹
2²6m
-AGNÒS %IRÅKSSON TËNLISTARMAÈUR GERÈI
SÁR EKKI FULLA GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ LÎGIN SEM
HANN SAMDI FYRIR ,AUGARDAGSLÎGIN ¹ 2²6
F¾RU EINNIG Å FORKEPPNI %UROVISION

2%9+*!6¥+ 96 prósent foreldra
barna sem tóku þátt í sumarstarfi Íþrótta- og tómstundaráðs
Reykjavíkur voru ánægð með
starfsemi ráðsins. Þetta kemur
fram í viðhorfskönnun meðal
foreldra sem gerð var í sumarlok.
Jafnmargir voru ánægðir með
viðfangsefni sumarnámskeiðanna.
94 prósent svarenda töldu að
barninu þeirra hefði þótt gaman
á námskeiðinu.
Viðhorfskönnunin var tölvupóstkönnun og var svarhlutfall
rúmlega 60 prósent að því er
kemur fram í tilkynningu.
EB

3TARFAR Å Ö¹GU N¹TTÒRUVERNDAR

Lést í vélhjólaslysi í Krýsuvík
Maðurinn sem lést í vélhjólaslysi
í fyrradag hét Magnús Jónsson.
Hann var á leið í beygju inn á
Bláfjallaveg en ók út af og
hafnaði í hrauni. Magnús var 32
ára gamall, búsettur í Jöklaseli í
Reykjavík. Hann var barnlaus en
lætur eftir sig sambýliskonu.

6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON

Styður málsókn
34*«2.-, Vilhjálmur Þ. Vil-

hjálmsson, oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn, lagði til á
borgarstjórnarfundi í gær að tekið
yrði undir bókun Svandísar
Svavarsdóttur, oddvita Vinstri
grænna, á eigendafundi Orkuveitu
Reykjavíkur 3. október þess efnis
að óljóst væri hvort fundurinn
væri lögmætur þar sem ekki var
boðað til hans með nægilegum
fyrirvara.
Lagði Vilhjálmur til að borgarstjórn myndi styðja málsókn
Svandísar en Ragnar H. Hall
hæstaréttarlögmaður fer með
málið fyrir hönd Svandísar. Málið
var þingfest í Héraðsdómi
Reykjavíkur á mánudag.
MH

"*®2'5.
-AÈUR FÁLL ÒTBYRÈIS
-AÈUR FÁLL ÒTBYRÈIS AF B¹T VIÈ (OFSVÅK
VIÈ +JALARNES UM KLUKKAN NÅU Å G¾R
KVÎLDI (ANN HAFÈI VERIÈ ¹ BJÎRGUNAR
SVEITAR¾FINGU MEÈ BJÎRGUNARSVEITINNI
+ILI ¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR VAR
KÎLLUÈ ÒT AUK BJÎRGUNARSVEITA &IMMT
¹N MÅNÒTUM SÅÈAR FANNST MAÈURINN ¹
KLETTI HEILL ¹ HÒFI

,®'2%',5&2¡44)2
'RJËTHRUN ¹ 2EYKJANESBRAUT
'RJËT FÁLL AF G¹MAFLUTNINGABÅL OG LENTI
¹ FËLKSBIFREIÈ ¹ 2EYKJANESBRAUT Å G¾R
%NGIN SLYS URÈU ¹ FËLKI EN TÎLUVERÈAR
LAKKSKEMMDIR URÈU ¹ BÅLNUM SEM
VARÈ FYRIR GRJËTHRUNINU

Árni Finnsson
verðlaunaður
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&/336/'3(6%2&)¨ ¶AR SEM MERKT ER MEÈ RAUÈU GETA EIGENDUR EINBÕLISHÒSA L¹TIÈ LOKA AÈGANGI FR¹ STÅGUNUM SEM EINKENNDIR ERU

MEÈ GULUM LIT
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Allir mega loka á
stígana í Fossvogi
Reykjavíkurborg segir að ekki sé kvöð um göngustíga á einbýlishúsalóðum í
Fossvogi og því verði leyft að loka stígunum. Stígakerfið í hverfinu sé fullnægjandi þótt öllum slíkum leiðum yrði lokað. Út í hött, segir frumbyggi í hverfinu.
3+)05,!'3-, Ekki er hægt að

koma í veg fyrir að eigendur einbýlishúsa í Fossvogi loki göngustígum um lóðir sínar að sögn
skipulagsyfirvalda í Reykjavík.
Þessi afstaða kemur fram í
umsögn skipulagsfulltrúa sem á
árunum 2004 og 2005 heimilaði eigendum einbýlishúsa í tveimur fjögurra húsa klösum í nágrenni Fossvogsskóla að loka gönguleiðum um
lóðirnar. Í báðum tilfellum var
óskað eftir lokun vegna ónæðis af
návíginu við skólann. Í Kvistalandi
9-15 var sögð vera mikil umferð
bíla inn í botnlangann þegar foreldrar óku börnum í skólann. Í
Haðalandi 18-24, sem er lengra frá
skólabyggingunni, sögðu húseigendurnir hins vegar að kennarar
og starfsmenn Fossvogsskóla leituðu inn á lóð þeirra til að standa
þar undir húsvegg og reykja. Því
fylgdi sóðaskapur.

50%

afsláttur af þurrkublöðum
með afmæliskorti Olís

Báðar þessar umsóknir voru
samþykktar og svo mun verða um
allar aðrar slíkar umsóknir ef allir
fjórir húseigendurnir á viðkomandi
lóð eru sammála um að loka stígnum hjá sér. Skipulagsfulltrúi segir
að stígarnir séu á deiliskipulagi og
að lóðarhafarnir eigi að borga fyrir
þá en hins vegar séu hvorki kvaðir
um stígana í lóðaleigusamningum
né á mæliblöðum.
„Augljóslega má telja að niðurstaða þessi sé fordæmisgefandi
fyrir sambærilegar lóðir neðst í
Fossvogsdal. Þrátt fyrir að öllum
sambærilegum stígum yrði lokað
þá yrði enn fyrir hendi fullnægjandi stígakerfi um hverfið að Fossvogsdal,“ segir í umsögn Margrétar Leifsdóttur, arkitekts hjá
skipulagsfulltrúa.
Kristín Helgadóttir leikfimikennari, sem er einn frumbyggjanna í Fossvogi og lýst hefur and-

stöðu við lokanir þessara stíga,
furðar sig á niðurstöðu skipulagsfulltrúa. Hún hafi frá upphafi litið
þannig á kvöð væri á lóðunum um
stígana.
„Hvers vegna var hver einasti
botnlangi skikkaður til að gera
göngustíg ef þeir voru óþarfir?“ Og
hvernig er hægt að breyta skipulaginu án þess að hafa grenndarkynningu?“ spyr Kristín, sem
kveðst hafa vissan skilning á því að
aðstæður í einstaka tilfelli geti
verið þannig að loka þurfi leiðum.
Það sé á hinn bóginn afar slæmt ef
allir loki hjá sér.
„Það verður að vera flæði þannig
að börn geti hlaupið um hverfið án
þess að fara um stofnbrautir. Þau
eiga að geta hlaupið um og farið á
ská og þvers og kruss um hverfið.
Það er alveg út í hött að þau megi
ekki ganga framhjá þessum
húsum.“
GAR FRETTABLADIDIS

&JARSKIPTI Å 3KAGAFIRÈI

Símasambandslaus einbúi
&*!23+)04) Karl Hólm, íbúi á
Sauðárkróki, er ósáttur við
framkomu Símans. „Síminn hjá
mági mínum bilaði fyrir um viku.
Hann er einbúi, eldri maður og
hálfgerður sjúklingur og því
finnst mér ekki gott að viðgerðin
dragist svona,“ segir Karl en
mágur hans, Hreinn Guðjónsson,
er búsettur í nokkurri fjarlægð
frá annarri byggð í Skagafirði.
Karl segist óttast að landsbyggðin sé látin sitja æ oftar á
hakanum í fjarskiptamálum.
Linda Björk Waage, upplýsingafulltrúi Símans, segir það
vinnureglu að gera við bilanir
eins fljótt og auðið er. „Sumt er þó
þess eðlis að viðgerð getur dregist
ögn,“ segir Linda sem segist ekki
eiga vona á öðru en að búið verði
að gera við símann hjá gamla
manninum innan skamms.
KDK

0¹LL -AGNÒSSON ÒTVARPSSTJËRI ER MEÈ   MILLJËNIR ¹ M¹NUÈI Å LAUN

Laun útvarpsstjóra næstum
tvöfaldast við breytinguna
Laun útvarpsstjóra
hafa næstum tvöfaldast frá því
Ríkisútvarpinu var breytt í opinbert hlutafélag 1. apríl síðastliðinn. Páll Magnússon útvarpsstjóri
er með 1,5 milljónir á mánuði en
fyrir breytinguna á Ríkisútvarpinu var útvarpsstjóri með um 800
þúsund krónur í mánaðarlaun.
Þetta staðfesti Ómar Benediktsson, stjórnarformaður RÚV ohf.
við Fréttablaðið í gær.
Ómar segir launakjör útvarpsstjóra taka mið af breyttu starfssviði frá því sem áður var. „Innan
þessarar tölu [1,5 milljónir] eru
heildarlaun fyrir öll störf. Þar með
talinn fréttalestur og ýmislegt
34*«2.3µ3,!

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

.44²256%2.$ Árni Finnsson,
formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands,
hlaut verðlaun
fyrir starf sitt í
þágu dýralífs og
náttúruverndar í
Lundúnum í gær.
Verðlaunin veitti
alþjóðlegur
sjóður fyrir
dýravernd.
Í tilkynningu
2.) &)..33/.
frá sjóðnum segir
að Árni hafi starfað í yfir tvo
áratugi að umhverfis- og dýraverndunarmálum, sér í lagi gegn
hvalveiðum. Hann hafi einnig
gegnt lykilhlutverki í baráttunni
gegn náttúruspjöllum Alcoa á
Austurlandi vegna álvers.
Íslendingar beri virðingu fyrir
Árna og hlustað sé á rödd hans í
umdeildum málum.
SÖS

0,, -!'.
²33/. -EÈ

  MILLJËNIR
¹ M¹NUÈI
&2¡44!",!¨)¨'6!

annað sem ekki var áður á starfssviði útvarpsstjóra. Kostnaður við
yfirstjórnina hefur ekki aukist
þrátt fyrir þessa breytingu á launum útvarpsstjóra. Það voru átta
yfirmenn áður, þar sem eru fimm

núna, og við þessa breytingu hefur
náðst góður árangur sem skilar
sér í betri afkomu. Yfirstjórnin er
skilvirkari en hún var.“
Undanfarna fimm mánuði hefur
RÚV ohf. verið rekið með hagnaði,
að sögn Ómars, en meðaltalstap
RÚV á ári síðustu fimm árin hefur
verið um 220 milljónir. Ómar segir
þetta sýna að breytingarnar séu
að skila árangri. „Það er mikilvægt að horfa yfir heildarmyndina og skoða hvort árangur hafi
náðst. Reksturinn er í betra horfi
en hann var áður og svo hefur innlend dagskrárgerð eflst til muna,
og hún á eftir að eflast enn frekar
í framtíðinni.“
MH

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL
AÐ ÁVAXTA PENINGANA ÞÍNA

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

Sjóður 10

31%

*

ÞINN ÁVINNINGUR
t(Ø§ÈWÚYUVO
t.JLJMÈIUUVESFJGJOH
t&JHO¢ÓOÓVNTKÈTÏSGS§JOHB

* Nafnávöxtun sl. 3 ára á ársgrundvelli m.v. 28.09.07, skv. www.sjodir.is. Sjóður 10 – úrval innlendra hlutabréfa er fjárfestingarsjóður skv. III. kaﬂa laga nr. 30/2003, um
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsing og úrdrátt úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.

FJÁRFESTU Í SJÓÐUM Í NÆSTA ÚTIBÚI, Á WWW.GLITNIR.IS EÐA Í SÍMA 440 4900
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SKAUTAGÎNGUBÒNAÈ SINN Å (YDE 0ARK Å
,UNDÒNUM Å G¾R
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2ANNSËKNIR ¹ NORÈURSKAUTINU

Mæla ísþykkt í
göngu á pólinn
,/.$/. !0 Breski heimskauta-

farinn Pen Hadow skýrði í gær
frá því að hann hygðist gera
nákvæmustu mælingarnar á
þykkt norðurheimskautsíssins til
þessa í 1.900 kílómetra göngu á
norðurpólinn.
Hadow áætlar að það muni
taka sig og aðstoðarmenn sína tvo
100 til 120 daga að komast á pólinn eftir að þeir leggja upp frá
Point Barrow í Kanada í febrúar
næstkomandi. Þeir munu draga
með sér sleða með fullkomnum
mælitækjum til að skrá þykkt
ísþekjunnar sem hefur stöðugt
verið að hopa á síðustu árum. AA

%62«053!-"!.$)¨
-¹ SKYLDA FËLK ¹ EFTIRLAUN
%VRËPUDËMSTËLLINN ¾ÈSTI DËMSTËLL
%VRËPUSAMBANDSINS HEFUR ÒRSKURÈAÈ
AÈ AÈILDARRÅKJUNUM SÁ HEIMILT AÈ
LÎGBINDA EFTIRLAUNAALDUR Å ÖVÅ SKYNI AÈ
VINNA GEGN ATVINNULEYSI 3P¾NSKUR
FRAMKV¾MDASTJËRI HAFÈI K¾RT ÖAÈ TIL
DËMSTËLSINS AÈ HANN SKYLDI SKYLDAÈUR
TIL AÈ FARA ¹ EFTIRLAUN  ¹RA ¹ ÖEIRRI
FORSENDU AÈ Å ÖVÅ F¾LIST MISMUNUM ¹
GRUNDVELLI ALDURS
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2ANNSËKN STËRA SMYGLM¹LSINS ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI GENGUR VEL

&RJ¹LSLYNDIR DEMËKRATAR

Sjötti skútumaðurinn í gæslu

Nýr leiðtogi

Tæplega þrítugur
karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna stóra
smyglmálsins sem kom upp á
Fáskrúðsfirði
21.
september
síðastliðinn. Þetta er sjötti maðurinn sem situr nú í gæsluvarðhaldi
hér á landi vegna skútumálsins
svokallaða.
Karl Steinar Valsson, yfirmaður
fíkniefnadeildar lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu, staðfesti að
sjötti maðurinn sæti nú í gæsluvarðhaldi. Hann kvaðst ekki vilja
tjá sig frekar um málið við Fréttablaðið að öðru leyti en því að rannsókn þess miðaði vel, en með hana
fer fíkniefnadeild lögreglunnar á

,®'2%',5-,

NÒ VERIÈ ÒRSKURÈAÈUR Å G¾SLUVARÈHALD
VEGNA SKÒTUM¹LSINS ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI
(ANN ER GRUNAÈUR UM AÈILD AÈ ÖVÅ
-YNDIN ER AF ST¾RSTUM HLUTA EFNANNA
SEM LÎGREGLA LAGÈI HALD ¹ Å M¹LINU

,/.$/. !0 Þriðji stærsti flokk-

ur í Bretlandi, flokkur frjálslyndra demókrata, mun í desember skipa þriðja leiðtoga sinn á
tveimur árum að því er tilkynnt
var í gær.
Menzies Campell, sem er 66
ára, tilkynnti afsögn sína á mánudag. Hann hefur verið sagður of
gamall til að keppa við leiðtoga
íhaldsmanna, David Cameron,
sem er 41 árs.
Cameron tók við af Charles
Kennedy sem sagði af sér 2006
vegna drykkjuvanda.
Líklegir eftirmenn eru Chris
Huhne, fyrrverandi Evrópuþingmaður, og Nick Clegg, talsmaður
flokksins.
SDG

Auðlindirnar gangi
kaupum og sölum
Auðlindir þjóðarinnar þurfa ekki að vera í eigu ríkis eða sveitarfélaga, að mati
forstjóra Landsvirkjunar. Formaður iðnaðarnefndar telur að sá eignarréttur sem
þegar sé hjá hinu opinbera eigi að vera það áfram. Það sé hagur almennings.
/2+5-, Eignarhald á auðlindum
landsins var til umræðu á fundi
Samtaka iðnaðarins um íslenskan
raforkumarkað í gær og lagði
Friðrik
Sophusson,
forstjóri
Landsvirkjunar og einn frummælenda, áherslu á mikilvægi þess að
orkuauðlindirnar gætu gengið
kaupum og sölum og þyrftu ekki
endilega að vera í eigu hins opinbera. Ekkert banni útlendingum
að kaupa og eiga auðlindir eða fyrirtæki í orkugeiranum.
„Talað er um það eins og einhverja nauðsyn í dag að auðlindirnar þurfi að vera í þjóðareign en
þetta hugtak hefur enga lagalega
merkingu. Ég vara við því að menn
takmarki séreignarréttinn eða
framsal hans,“ sagði Friðrik og
kvaðst ekki skilja hvers vegna
orkulindirnar ættu að vera í ríkiseigu eða þjóðareign. Hvers vegna
eigendur, hvort sem það eru einstaklingar, ríki eða sveitarfélög,
mættu ekki selja eða leigja eign
sína.
„Af hverju á að banna með
lögum að eigendur framselji þessar eignir?“ sagði hann og varaði

,®'2%',5&2¡44)2
+VEIKT Å BLAÈAG¹MI
%LDUR KOM UPP Å BLAÈAG¹MI Å 6ALLAR
GERÈI Å +ËPAVOGI UM KLUKKAN ÖRJÒ Å
G¾R 3LÎKKVILIÈ FËR ¹ STAÈINN OG SLÎKKTI
ELDINN SNARLEGA %KKERT SKEMMDIST
FYRIR UTAN SJ¹LF BLÎÈIN Å G¹MINUM

45')2 +¥,«! 3JÎTTI KARLMAÈURINN HEFUR

höfuðborgarsvæðinu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var sjötti maðurinn handtekinn í fyrradag. Hann hefur
verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til þriðjudagsins 23. október.
Alls voru um 60 kíló af fíkniefnum gerð upptæk í aðgerðum lögreglunnar þegar hún kom upp um
þessa umfangsmiklu smygltilraun, um 15 kíló af e-töflum og
um 45 kíló af amfetamíni. Þar að
auki fundust tvö kíló af amfetamíni í Færeyjum.
Gæsluvarðhald yfir fimmmenningunum sem setið hafa inni hér
vegna málsins að undanförnu
rennur út á morgun.
JSS

6!2!2 6)¨ 4!+-®2+5. b6ARA VIÈ ÖVÅ
AÈ MENN TAKMARKI SÁREIGNARRÁTTINN EÈA
FRAMSAL HANS m SAGÈI &RIÈRIK 3OPHUSSON
FORSTJËRI ,ANDSVIRKJUNAR

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

-!452 %¨! %,$3.%94) -AÅS ER
AÈALHR¹EFNIÈ Å ETANËLI Å "ANDARÅKJUNUM
./2$)#0(/4/3!&0

3ÁRFR¾ÈINGUR HJ¹ 3¶

Vill banna eldsneytisræktun

(!'52 !,-%..).'3 b¡G SÁ EKKI HVAÈA HAG ALMENNINGUR HEFUR AF ÖVÅ AÈ EIGNARRÁTT

URINN GANGI KAUPUM OG SÎLUM m SAGÈI +ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR FORMAÈUR IÈNAÈARNEFNDAR
!LÖINGIS UM EIGNARRÁTT ¹ AUÈLINDUM ÖJËÈARINNAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

við því að einhvers konar þjóðnýtingaráform yrðu reynd. „Það sem
skiptir máli er fullveldisrétturinn,
rétturinn til að setja reglur og
lög,“ sagði hann og benti á að nokkurs konar „útilegumannaótta“
gætti í umræðunni, svipað og í
umræðunni um EES á sínum tíma,
um að „erlendir fjárfestar komi
og gleypi okkur með húð og hári“.
Katrín Júlíusdóttir, formaður
iðnaðarnefndar, lét í ljós þá skoðun sína að eignarrétturinn ætti að
vera hjá hinu opinbera og almenningi og tryggja bæri að svo yrði
áfram. „Ég sé ekki hvaða hag
almenningur hefur af því að eignarrétturinn gangi kaupum og
sölum,“ segir hún.
Bryndís Skúladóttir, verkfræð-

ingur hjá Samtökum iðnaðarins,
rifjaði upp að aðeins einn aðili
stundaði orkuheildsölu. Ekki væri
nægileg samkeppni á markaðnum,
viðbótarorka væri dýr og gjaldskrá Landsvirkjunar réði markaðsverðinu. Vonir stæðu til að
þetta breyttist með tilkomu norræna uppboðsmarkaðsins Nordpool.
„Þetta er markaður sem virkar
svipað og hlutabréfamarkaður.
Framleiðendur geta lagt inn
umframorku og fá kauptilboð.
Þarna getur skapast staður til að
eiga viðskipti með orku og markaðsverð getur myndast,“ sagði
Bryndís. Líklegt er að markaðurinn hefjist hér á landi síðari hluta
næsta árs.
GHS FRETTABLADIDIS

"2533%, !0 Í tilefni af alþjóðlega
matvæladeginum, sem var í gær,
hvatti sérfræðingur hjá Sameinuðu þjóðunum til þess að framleiðsla lífræns eldsneytis yrði
bönnuð í fimm ár, þar sem hún
yki á hungur í heiminum með
samkeppni um ræktarland.
Jean Ziegler, sem er sérfræðingur SÞ í rétti fólks til matar,
svaraði áskorun George W. Bush
Bandaríkjaforseta um að
framleiðsla lífræns eldsneytis
skyldi aukin með því að segja að
landbúnaðarafurðir væri nær að
nota til að draga úr hungri í
heiminum.
Etanólframleiðsla í Bandaríkjunum fer fyrst og fremst fram
með maísrækt.
AA

,®'2%',5&2¡44)2
6ELTI SM¹GRÎFU Å (AFNARFIRÈI
3M¹GRAFA VALT ¹ EINKALËÈ Å %RLU¹SI Å
(AFNARFIRÈI Å G¾R ®KUMAÈUR HENNAR
VAR FLUTTUR ¹ SLYSADEILD EN SLAPP LÅTIÈ
MEIDDUR !È SÎGN LÎGREGLUNNAR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ER EKKI LJËST
HVAÈ OLLI ÖVÅ AÈ GRAFAN VALT

6ÎRUBIFREIÈ VALT ¹ (ËLMSHEIÈI
6ÎRUBÅLL VALT ¹ (ËLMSHEIÈI Å G¾RDAG
®KUMAÈURINN VAR AÈ STURTA ÒR BÅLNUM
ÖEGAR KANTUR GAF SIG ÖANNIG AÈ BÅLLINN
VALT -AÈURINN KOMST SJ¹LFUR ÒT ÒR
BÅLNUM OG VAR ËMEIDDUR 3LÎKKVILIÈ
VAR KALLAÈ ¹ STAÈINN TIL AÈ HREINSA OLÅU
SEM LAK ÒR BÅLNUM

540128

SUPER RACING 3800
Bílabraut með hraðabeygjum og 2 lykkjum.
Með breyti, 2 handstjórntækjum og 2 stk.
Mercedes Benz CLK. Brautarlengd: 10,5 m.
Mælikvarði 1:43.
Venjulegt lágvöruverð okkar er 5.899,-

TILBOÐ Á
AÐEINS 500 STK.

1.499,1.900,R
A
R
ÞÚ SPA

TILBOÐ Á
AÐEINS 300 STK.

2.899,3.000,R
A
ÞÚ SPAR

181250

PICOOZ SMÁÞYRLA - HVÍT
Innrautt handstjórntæki. Flýgur upp, niður og
snýr. Fyrir notkun innan- og utandyra. Með
innbyggðri endurhlaðanlegri rafhlöðu sem
hleðst upp í gegnum handstjórntækið.
25 mínútna hleðsla = 6 mínútna ﬂugtími.
17 sm. Venjulegt lágvöruverð okkar er 3.399,-
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494494/96

GAME BOY ADVANCE
Með bakgrunnslýstan skjá. Innifalið endurhlaðanleg rafhlaða sem
endist í að minnsta kosti 10 tíma og hleðslutæki. Veldu á milli
GAME BOY ADVANCE SP HW PINK og SP HW TRIBAL EDITION.
Venjulegt lágvöruverð okkar er 9.999,-

089262/63/47

BABY BORN DÚKKA
Getur opnað og lokað augun.
43 sm. Veldu á milli ljósrar,
dökkrar eða drengs. Okkar
eðlilega lágvöruverð er 4.899-
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493709

PS2-LEIKTÆKI MODELL L SLIMLINE
Með innbyggðu netkorti sem gerir það
mögulegt að spila á netinu. Getur líka
spilað DVD-diska. Með DUALSHOCK
2-handstjórntæki.
Venjulegt lágvöruverð okkar er 13.499,-

TILBOÐ Á
AÐEINS 100 STK.

1.999,.900,2
R
ÞÚ SPARA

025094

TRIVIAL PURSUIT GENUS 2006
Venjulegt lágvöruverð okkar er 5.999,-

SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR TLF.: 55 00 800
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2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ SÁRSVEITIN HALDI ¾FINGASV¾ÈI Å (VALFIRÈI

K¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

«HEPPILEGT AÈ MISSA AÈSTÎÈUNA

Urðu að sýkna
vegna óvissu

,®'2%',5-, Það væri óheppilegt

Finnst þér biðlaun stjórnmálamanna of há?
*¹
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Trúir þú orðum Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar um að hann hafi
ekki séð minnisblað um REI?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS
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missi lögreglan æfingasvæði á
fyrrverandi varnarsvæði í Hvalfirði, segir Haraldur Johannessen
ríkislögreglustjóri. Þá þurfi væntanlega að leita annað til að stunda
æfingar sem hafa farið þar fram.
Eins og fram hefur komið hefur
útboð á svæðinu og mannvirkjum
sem þar eru farið fram, og átti
Skeljungur hæsta boðið. Sérsveit
ríkislögreglustjóra hefur haft
svæðið fyrir æfingar undanfarin
ár, en henni hefur ekki verið tilkynnt að hún missi aðstöðuna.
Haraldur segir í tölvupósti til
Fréttablaðsins að hann hafi lagt
áherslu á það við Björn Bjarnason

!FN¹M EINKALEYFIS 462 ¹ SÎLU ¹ LÁTTU ¹FENGI OG TËBAKI

Umræða á þingi á þriðja dag
!,¶).') Fyrsta umræða um

frumvarp um afnám einkaleyfis
ÁTVR á sölu á léttu áfengi og
tóbaki hófst í Alþingi á mánudag, hélt áfram í gær, og var
ekki lokið þegar þingfundi var
slitið.
3)'52¨52 +2)
Frumvarpið er samhljóða
+2)34*.33/.
frumvörpum sem lögð hafa verið
fram á þingi síðustu fjögur ár, en hafa ekki náð fram að ganga.
Sigurður Kári Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, mælti
fyrir frumvarpinu sem fyrsti flutningsmaður þess. Hann tekur þar við
af Guðlaugi Þór Þórðarsyni heilbrigðisráðherra, sem flutt hefur málið
síðustu fjögur ár.
BJ

&! ¥ (6!,
&)2¨) 3V¾ÈIÈ

SEM SÁRSVEIT
RÅKISLÎGREGLU
STJËRA HEFUR
HAFT TIL ¾FINGA
Å (VALFIRÈI
HEFUR VERIÈ
BOÈIÈ ÒT OG
¹TTI 3KELJUNG
UR H¾STA
TILBOÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨
6),(%,-

dómsmálaráðherra að lögreglan
héldi æfingasvæðinu í Hvalfirði.
Björn sagði ekki tímabært að tjá
sig þegar eftir því var leitað.

Jón Bjartmarz, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra og
yfirmaður sérsveitarinnar, segir
að sveitin hafi verið á hrakhólum
árum saman eftir að hún missti
æfingasvæði í Saltvík. Úr því hafi
verið leyst með því að leyfa æfingar á fyrrverandi varnarsvæði í
Hvalfirði. Missi sveitin aðstöðu
þar sé líklegt að við taki óvissutími
á ný.
Jón segir mikinn áhuga á að
halda svæðinu fyrir æfingar sérsveitarinnar. Aðspurður segir
hann að vart komi til greina að æfa
á gamla varnarsvæðinu á Miðnesheiði; það sé alþjóðaflugvöllur sem
útiloki skotæfingar utandyra.
BJ

$«-3-, Maður var sýknaður af
ákæru um líkamsárás í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Honum
var gefið að sök að hafa kýlt
annan mann við Glaumbar í ágúst
í fyrra þannig að hann féll í
götuna, braut tvær tennur og
hlaut heilahristing.
Maðurinn játaði að hafa kýlt
fórnarlambið til að verja sig, en
aðeins laust. Hópur manna hafi
síðan sparkað í hann liggjandi.
Í niðurstöðu dómsins segir að
ekki sé hægt að útiloka að
maðurinn hafi hlotið áverkana við
það að hópur manna hafi veist að
honum, og því ekki hjá öðru
komist en að sýkna.
SÖS

Nýr meirihluti tekur
við Reykjavíkurborg
Nýr borgarstjórnarmeirihluti Samfylkingar, Vinstri grænna, F-lista og Framsóknarflokksins tók við völdum í gær. Á borgarstjórnarfundi voru nýir formenn
kjörnir í ráð og nefndir og haldnar umræður um atburði síðastliðinnar viku.
34*«2.-, Nýr meirihluti í borgar-

stjórn tók við í gær. Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, tók við starfi borgarstjóra
og Margrét Sverrisdóttir, varaborgarfulltrúi F-lista, tók við embætti forseta borgarstjórnar. Hún
stýrði kosningu í ráð og nefndir.
Ekki var gefið upp fyrir fundinn
hverjir yrðu tilnefndir í stjórn
Orkuveitu Reykjavíkur og í ljósi
umræðunnar undanfarna viku ríkti
nokkur eftirvænting eftir því hver
tæki sæti formanns.
Svo fór að kjörnir fulltrúar meirihlutans draga sig úr stjórn fyrirtækisins meðan skoðun á því stendur yfir og tilnefna þeir þess í stað
trúnaðarmenn. Fulltrúi Samfylkingarinnar og stjórnarformaður
verður Bryndís Hlöðversdóttir,
aðstoðarrektor Háskólans á Bifröst, fulltrúi Vinstri grænna verður
Ástráður Haraldsson hæstaréttarlögmaður. Fyrir Framsóknarflokkinn situr Jón Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra. Hann verður
jafnframt varaformaður stjórnar.
Á dagskrá fundarins voru stefnumál nýs meirihluta en umræðan
snerist þó fyrst og fremst um
nýliðna atburði í orkumálum.
Sjálfstæðismenn í borgarstjórn

.µ2 "/2'!234*«2) $AGUR " %GGERTSSON SESTUR Å STËL BORGARSTJËRA
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gagnrýndu vinnubrögð nýja meirihlutans. Í bókun Sjálfstæðisflokks
segir ótrúleg vinnubrögð hjá nýjum
meirihluta að neita að ræða stefnumál sín, þeirra á meðal málefni
Orkuveitu Reykjavíkur. „Það er
heigulsháttur að þora ekki að ræða
í borgarstjórn Reykjavíkur, mál
sem hefur misboðið borgarbúum,
og þeir vilja fá svör við,“ segir í
bókun sjálfstæðismanna.
EVA FRETTABLADIDIS
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6ARAFORMAÈUR &RAMSËKNAR SEGIR FRESTUN ¹ VATNALÎGUM TILRAUN TIL AÈ KAUPA TÅMA

1}i>ÃÌ>Àv
Rauði krossinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir eftir
sjálfboðaliðum í vinnu með börnum og ungmennum.
Markmið verkefnisins er að auðvelda ungum innﬂytjendum aðlögun að íslensku samfélagi og skapa vettvang
fyrir íslensk og erlend ungmenni í starﬁ Rauða krossins.
Sjálfboðaliðar þurfa að vera 17 ára og eldri, hafa áhuga
á vinnu með börnum og ungmennum og sækja grunnnámskeið um starf og hugsjónir Rauða krossins.
Nánari upplýsingar í síma 570 4000
og á raudikrossinn.is

er styrktaraðili átaksins

Ósætti innan ríkisstjórnar
!,¶).') Frestun á gildistöku vatnalaga um eitt ár er

tilraun ríkisstjórnarinnar til að kaupa sér tíma til að
vinna úr ósamkomulagi milli Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar, sagði Valgerður Sverrisdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, á Alþingi í gær.
Rætt var um frumvarp iðnaðarráðherra í umræðum um störf þingsins í gær, en þar er lagt til að gildistöku vatnalaga verði frestað um eitt ár, fram til 1.
nóvember á næsta ári.
Valgerður sagði gott samkomulag hafa verið milli
sjálfstæðisfólks og framsóknarflokks um vatnalögin. Samið hafi verið um það við stjórnarandstöðuna
að skipa nefnd til að fara yfir málið eftir langt málþóf, og það hafi verið fyrir handvömm að það hafi
ekki verið gert.
„Ég hélt eitt augnablik að [...] Valgerður Sverrisdóttir ætlaði að koma upp og þakka mér fyrir að
hafa mokað út úr flórnum sem hún skildi eftir ómokaðan,“ sagði Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra.
Vatnalögum sé frestað til að hægt sé að efna loforð
fyrrverandi ríkisstjórnar um að skipa nefnd til að
fara yfir málið.
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„Frestur er sannarlega á illu bestur,“ sagði Álfheiður Ingadóttir, þingmaður Vinstri grænna. „[Iðnaðarráðherra] getur greinilega ekki staðið við þá
sannfæringu sína, þau kosningaloforð og sameiginlega stefnu stjórnarandstöðunnar á síðasta þingi að
fella þessi lög úr gildi.“
BJ
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Ljósynd: Spessi

„Það er áhugavert og gefandi að fá að taka þátt í starﬁ
Rauða krossins fyrir unga innﬂytjendur frá mörgum
fjarlægum löndum.“
Sigríður Pálsdóttir, 82 ára
Rúmlega 200 sjálfboðaliðar, ungir og aldnir, taka þátt
í ungmennastarﬁ Rauða krossins.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna ómetanlegt starf sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, mæta neyð og aðstoða þá sem eru hjálparþurﬁ af einhverjum
orsökum. Þú getur gerst sjálfboðaliði, eða lagt okkur lið á annan hátt, í starﬁ sem
leitast við að auka mannúð og bæta samfélag okkar.

Verkefnin eru gefandi, fjölbreytt og óþrjótandi – vertu með!

kostar birtingu auglýsingarinnar

er styrktaraðili átaksins

Sími 570 4000 t www.raudikrossinn.is
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Ósk starfsmannafélagsins
HH2

frá hugmynd til markaðar

framhaldsverkefni fyrir
ferðaþjónustufyrirtæki á Vesturlandi

Markmi› HH2 verkefnisins er a› auka marka›svitund
þátttakenda me› þjálfun í árangursríkum vinnubrög›um hva›
var›ar vöruþróun, frágang vöru á marka›, marka›ssetningu
og sölu.
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Útflutningsráð Íslands býður ferðaþjónustufyrirtækjum á
Vesturlandi í verkefnið HH2 - frá hugmynd til markaðar, sem
er sjálfstætt framhald hins árangursríka og vinsæla verkefnis
Hagvöxtur á heimaslóð (HH).

Tilgangur verkefnisins er:
• Að vinna áfram með þróun hugmynda og vörur sem hafa orðið til við
samstarf fyrirtækjanna.
• Ráðgjafar leiða vöru- og þjónustuhópa, en hlutverk hópanna verður að
fullmóta vörur frá svæðinu og fyrirtækjum.
• Handleiðsla á markað: Þær vörur sem koma frá nýsköpunar- og
vöruþróunarfundum verða síðan tengd fáum, ákveðnum áherslusvæðum erlendis. Unnið verður að tengslamyndun og markaðssetningu "djúpt" í markaðinn og horft til uppbyggingar á markaði
og tengsla til langs tíma.
• Sýningaþátttaka: Áhersla lögð á afmarkaðar ferðasýningar á þeim
markaðssvæðum sem valin hafa verið.
Fyrsti vinnufundur verður haldinn á Hótel Glym 23.-24. október 2007
en gert er ráð fyrir að þátttakendur gisti á hótelinu á meðan
vinnufundi stendur.
Skráningu í verkefnið lýkur 18. október 2007. Þátttökugjald er 37.000 kr.
Skráning og nánari upplýsingar veita:
Hermann Ottósson, forstöðumaður ráðgjafar- og fræðslusviðs,
hermann@utflutningsrad.is og Inga Hlín Pálsdóttir, verkefnisstjóri,
inga@utflutningsrad.is.
www.utflutningsrad.is

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

Risarnir dafna?
Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga í
samstarfi við Frjálsa verslun og Vísbendingu halda
morgunverðarfund á Hótel Sögu, Sunnusal,
fimmtudaginn 18. október, kl. 8.30-10.00,
um risana í íslensku atvinnulífi.
• Hvar verður næst sótt fram?
• Hverjir munu sameinast?
• Hver eru eignatengslin?
FYRIRLESARAR
Opnun fundar.
Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra
Rétt fyrirtæki á réttum tíma. Dvergur í dag, risi á morgun.
Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri Heims og
ritstjóri Vísbendingar
Stór fyrirtæki í litlu landi.
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings
300 stærstu fyrirtæki landsins – eignatengsl – helstu áherslur í
stjórnun stærstu fyrirtækjanna núna.
Jón G. Hauksson, ritstjóri Frjálsrar verslunar

Umræður að erindum loknum.
Fundarstjóri:
Guðfinna S. Bjarnadóttir, þingmaður

Skrá›u ﬂig strax – takmarka› sætaframbo›!

Vinsamlega skrái› ﬂátttöku á vef FVH, www.fvh.is e›a í síma 551 1317.
Ver› með morgunmat kr. 3.000 fyrir félagsmenn FVH og 4.900 fyrir a›ra.
Fundurinn er haldinn í samstarfi við Frjálsa verslun og Vísbendingu

Vikurit um viðskipti og efnahagsmál

&*2-, Í svari Reykjavík Energy Invest, REI, við
fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins, segir að Starfsmannafélag Orkuveitunnar hafi óskað eftir kaupum á hlut
fyrir hönd starfsmanna. Frumkvæðið hafi komið
algjörlega frá einum aðila, starfsmannafélaginu.
Stjórn REI hafi ákveðið að verða við óskinni með
skilgreindri fjárhæð.
Fjármálaeftirlitið fékk í fyrradag svar við fyrirspurn sinni til Orkuveitunnar frá því fyrir helgina.
Spurði eftirlitið hvort hugsanlega væri farið í
kringum lög um skráningarlýsingu á bréfum í óskráðu
félagi þegar kaupendur eru fleiri en eitt hundrað með
stofnun hlutafélags í eigu starfsmanna Orkuveitunnar
um kaup á hlut starfsmanna og því hefði útboð þurft
að fara fram.
„Við brugðumst við óskum starfsmannafélagsins,“
segir Hafliði Helgason, framkvæmdastjóri samskipta
hjá REI, „og það er einn aðili í okkar skilningi. Í því

Efnislega höfum við skýrt
okkar sjónarmið fyrir
Fjármálaeftirlitinu. Framhald
málsins er í þess höndum.
(!&,)¨) (%,'!3/.
&2!-+6-$!34*«2) 3!-3+)04! (* 2%)

ljósi sjáum við ekki að við þurfum að gera útboðslýsingu, þetta er ekki almennt útboð. Efnislega höfum
við skýrt okkar sjónarmið fyrir Fjármálaeftirlitinu.
Framhald málsins er í þess höndum.“
Starfsmenn Fjármálaeftirlitsins munu nú fara yfir
svörin og skoða hvort ástæða sé til að taka málið til
frekari athugunar. Málið fer í ákveðið ferli innan dyra
og það getur tekið tvo til þrjá mánuði.
GHS

Unnu gegn Kiljan
vegna herstöðvar
Chay Lemoine telur að bandarísk stjórnvöld hafi unnið gegn framgangi skáldsins vestra vegna þess að hann hafi verið leiðtogi þjóðlegrar hreyfingar gegn
herstöðinni. Líklega safn af leynilegum gögnum um Nóbelskáldið hjá CIA.
"!.$!2¥+). Fræðimaðurinn Chay
Lemoine telur að bandarískar
leyniþjónustur hafi unnið gegn
framgangi Halldórs Kiljans Laxness í Bandaríkjunum þar sem þær
hafi álitið Laxness leiða þjóðernishreyfingu Íslendinga og andstöðu
Íslendinga gegn erlendri hersetu.
Þetta hafi verið samofið „kommúnistaógninni“ í Bandaríkjunum,
en í áður leynilegu yfirliti um
ástand mála á Íslandi árið 1948,
tekið saman af leyniþjónustunni
CIA, virðast ekki vera miklar
áhyggjur af kommúnisma.
Áhuginn á Halldóri Laxness hjá
alríkislögreglunni FBI hafi verið
mikill á árunum 1946 til 1947, en
ári síðar gaf hann út Atómstöðina.
Skjölum um Laxness í safni FBI
fækki mjög eftir þetta.
Líkleg skýring sé sú að árið 1947
hafi ný stofnun, CIA, tekið til starfa
í Bandaríkjunum. Hún hafi séð um
utanríkismál og tekið yfir málefni
Laxness, enda hafi bækur skáldsins ekki lengur fengist útgefnar
vestra.
CIA neitar að láta nokkur leynileg gögn af hendi um Halldór Laxness og Lemoine telur að þar hljóti
að vera talsvert af gögnum, allt
fram til 1951, þegar varnarsamningurinn var undirritaður.
„Eftir það held ég að afstaðan til
herstöðvarinnar hafi snúist að
miklu leyti um peninga og að þeir
hafi því ekki þurft að óttast stjórnmálamennina,“ segir Lemoine, sem
var fyrr í mánuðinum neitað um
aðgang að fjórum skjölum FBI um
Halldór Laxness. Eitt þeirra er
sagt geta „skaðað þjóðaröryggi
Bandaríkjanna á alvarlegan eða
mjög alvarlegan hátt“. Neitunin
kom frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna.
Þetta segir Lemoine afar óvenjulegt og bendi til að upplýsingarnar
séu viðkvæmar fyrir erlend ríki,
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líklega íslensk stjórnvöld. Erfitt sé
að sjá hvað geti verið svo hættulegt
við Halldór Kiljan Laxness að það
skaði Bandaríkin.
Lemoine hvetur Íslendinga til að
leita í íslenskum skjalasöfnum að
upplýsingum um samskipti ríkjanna á kaldastríðsárunum. Sú saga
hafi enn ekki verið skráð til fullnustu.
Hann hóf eftirgrennslan sína um

Laxness fyrir rúmum þremur
árum, eftir að hann las Sjálfstætt
fólk. Honum kom á óvart að bókin
hefði selst í 500.000 eintökum og
síðan horfið sporlaust af markaði.
Hann spurði sig hvort ríkisstjórn
Bandaríkjanna hefði staðið að því
að hindra framgang og feril Halldórs í Bandaríkjunum. „Niðurstaðan er já, hún gerði það,“ segir
Lemoine.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

'ÅFURLEG FJÎLGUN Å TILFELLUM VÎGGUDAUÈA ÖAR SEM MËÈIR REYKTI ¹ MEÈGÎNGU

&YLGNI MILLI REYKINGA OG VÎGGUDAUÈA
(%),3! Tæplega níu af hverjum tíu

mæðrum sem missa barn sitt
vegna vöggudauða reyktu á meðgöngunni. Þetta kemur fram í
nýrri rannsókn sem vísindamenn
við Bristol-háskóla stóðu fyrir og
byggði á 21 fyrri rannsókn á fylgni
reykinga á meðgöngu og vöggudauða. Skýrsla um rannsóknina
mun birtast í tímaritinu Early
Human Development bráðlega
samkvæmt BBC.
Reykingar hjá konum á meðgöngu hafa dregist saman úr 30
prósentum í 20 prósent undanfarin
fimmtán ár. Einnig hefur tilfellum
vöggudauða fækkað mikið en
vöggudauði sem rakinn er til reyk-

inga móður hefur færst í aukana. Í
rannsókninni kemur fram að hlutfall barna sem deyja vöggudauða
eftir að mæður þeirra reyktu á
meðgöngu hefur aukist úr 57 prósentum í 86 prósent.
Þessi hlutföll skýrast af árangursríku starfi við að fá fólk til að
leggja börn sín til svefns á bakinu,
sem talið er að hafi komið í veg
fyrir fjölda dauðsfalla vegna
vöggudauða.
Fullkomna fylgni má sjá á milli
hættu á vöggudauða og þess hve
mikið var reykt á meðgöngunni að
sögn Peters Fleming prófessors og
eins aðalhöfunda skýrslunnar.
„Barn móður sem reykti átta

2%9+).'!2  -%¨'®.'5 2ANNSËKNIR
SÕNA AÈ BÎRNUM M¾ÈRA SEM REYKTU ¹
MEÈGÎNGU ER H¾TTARA VIÈ VÎGGUDAUÈA '%449

stundir á dag á meðgöngu var átta
sinnum líklegra til að látast af
völdum vöggudauða heldur en
barn móður sem ekki reykti.“ SDG

ÖRUGG FJÁRFESTING — TRYGGÐUR HÖFUÐSTÓLL
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Nú getur þú tekið þátt í að fjárfesta á hlutabréfamarkaðnum án þess að eiga
á hættu að tapa höfuðstól og átt möguleika á góðri ávöxtun.
6DOD HU KDILQ £ tveimur nýjum reikningum, ICEin 1008 og BRICin 1008, VHP HUX K¸IX²VWµOV
WU\JJ²LU UHLNQLQJDU ,&(LQ I\OJLU JHQJL ¯VOHQVND KOXWDEU«IDPDUND²DULQV 20;, %5,& HU
VNDPPVW¸IXQ I\ULU %UDVLO¯X 5¼VVODQG ,QGODQG RJ .¯QD HQ %5,&LQ I\OJLU .06 %5,& VMµ²QXP
sem er í stýringu Kaupþings.

ICEin 1008
Ř/£JPDUNVXSSK¨²HUNU



BRICin 1008

Ř/£JPDUNVXSSK¨²HUNU

Ř5HLNQLQJXULQQHUEXQGLQQ¯eitt ár



Ř5HLNQLQJXULQQHUEXQGLQQ¯eitt ár



ŘY¸[WXQD²K£PDUNL20%



ŘY¸[WXQD²K£PDUNL20%



Ř)\OJLUOMXI15Y¯VLW¸OXQQL



Ř)\OJLUKMS BRICVMµ²QXP



Ř+¸IX²VWµOOHUWU\JJ²XU¯,6.





Ř8SSKDIVJHQJL£NYDU²DVWYL²ORNGDJVRNWµEHU

ŘY¸[WXQWHNXUPL²DIK¨NNXQ£YHU²L£%5,&¯(85
og greiðist út umreiknuð í ISK á lokadegi



Ř6¸OXW¯PDELOL²HUIU£16.-25. október



Ř+¸IX²VWµOOHUWU\JJ²XU¯,6.



Ř8SSKDIVJHQJL£NYDU²DVWYL²ORNGDJVRNWµEHU



Ř6¸OXW¯PDELOL²HUIU£16.-25. október



Kynntu þér málið á kaupthing.is, í síma 444 7000,
eða komdu við í næsta útibúi.

.06%5,&HUYHU²EU«IDVMµ²XUVNYO¸JXPQUXPYHU²EU«IDVMµ²LRJIM£UIHVWLQJDVMµ²L5HNVWUDUI«ODJVMµ²VLQVHU
5HNVWUDUI«ODJ.DXSÀLQJVEDQNDWER²VO¿VLQJXP£Q£OJDVW£KHLPDV¯²X.DXSÀLQJVZZZNDXSWKLQJLV
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¶INGMENN 6' VILJA F¹ ËH¹ÈA AÈILA TIL AÈ GERA ¹H¾TTUMAT VEGNA VIRKJANA Å ¶JËRS¹

$ANSKUR R¹ÈHERRA

Rof gætu valdið manntjóni

Hirsi Ali verði
boðið hæli

!,¶).') Rofni stíflur sem Lands-

virkjun hyggst reisa vegna virkjana í neðri hluta Þjórsár í jarðskjálftum gætu stórflóð í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi og Flóahreppi
valdið manntjóni.
Þessu er haldið fram í þingsályktunartillögu sem Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, mun flytja á
Alþingi ásamt þremur öðrum þingmönnum VG. Þeir vilja að óháðir
aðilar verði fengnir til að vinna
áhættumat vegna fyrirhugaðra
virkjana.
Í greinargerð með tillögunni er
tekið fram að Landsvirkjun hafi
þegar látið vinna áhættumat vegna
þriggja virkjana í Þjórsá. Sá bögg-

522)¨!&/33 H¾TTUMAT VEGNA VIRKJANA
Å ¶JËRS¹ VERÈUR KYNNT ÅBÒUM &LËAHREPPS
¹ FIMMTUDAGSKVÎLD OG Å KJÎLFARIÈ GERT
OPINBERT
&2¡44!",!¨)¨3)'52¨52 "/')

ull fylgi þó skammrifi að áhættumatið sé unnið af sömu aðilum og
hafi eftirlit með framkvæmdum og
komi að hönnun mannvirkjanna.

Slíkt fyrirkomulag sé til þess fallið að draga megi í efa að það sé faglega unnið. Sami háttur hafi verið
hafður á við gerð áhættumats vegna
Kárahnjúkavirkjunar, og það hafi
sætt harðri gagnrýni.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir
áhættumat órjúfanlegan hluta af
hönnunarferli mannvirkja. Svo geti
menn haft skoðanir á því hvort rétt
sé að fá óháða aðila, til dæmis á forræði skipulagsyfirvalda, til að fara
yfir niðurstöður áhættumatsins.
Áhættumatið hefur verið unnið,
og verður kynnt fyrir íbúum í Flóahreppi á fimmtudagskvöld, og í
kjölfarið gert opinbert.
BJ

$!.-®2+ Danski menningarmálaráðherrann Brian Mikkelsen
hefur hvatt dönsk bæjarfélög til
að bjóða stjórnmálakonunni og
rithöfundinum Ayaan Hirsi Ali,
sem er frá Sómalíu en er
hollenskur ríkisborgari, að
setjast að í Danmörku.
Mikkelsen sér þennan möguleika bjóðast í tengslum við
lagafrumvarp um „örugga bæi“
fyrir ofsótta rithöfunda, sem
danska stjórnin vinnur nú að.
Hirsi Ali hefur notið lögregluverndar frá árinu 2004, þegar
hún var meðhöfundur að
kvikmynd um kúgun múslimakvenna.
AA

Himinn og haf / SÍA - 9071242

Tími kominn til að
stofna Palestínuríki
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er á ferð um Miðausturlönd til að undirbúa fyrirhugaða friðarráðstefnu. Hún segir tíma kominn til að
stofna sjálfstætt Palestínuríki. Egyptalandsstjórn heitir stuðningi.

Engar fúgur – ekkert mál
Flísaplötur frá Barker eru hentugar á
bað, eldhús, þvottahús og hvar sem
vatnsálag er mikið.
Fáanlegar í ýmsum litum

Aseta ehf
Tunguháls 17
110 Reykjavík
sími: 533 1600
aseta@aseta.is

-)¨!53452,®.$ !0 „Í allri hreinskilni sagt, þá er
kominn tími til þess að stofna Palestínuríki,“ sagði
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
að loknum fundi sínum með Mahmoud Abbas,
forseta Palestínumanna á mánudag. Hún hélt ferð
sinni um Miðausturlönd áfram í gær og hitti
ráðamenn í Egyptalandi, sem lengi hafa gegnt
mikilvægu hlutverki í að miðla málum milli Ísraela
og Palestínumanna.
Rice segir að George W. Bush Bandaríkjaforseti
ætli að leggja mikla áherslu á að finna varanlega
lausn á deilu Palestínumanna og Ísraela, enda sé það
í hag Bandaríkjamanna að átökum þar ljúki. Þess
vegna leggi Bandaríkjastjórn nú svo mikla áherslu á
að stefna deiluaðilum saman á friðarráðstefnu sem
halda á í Annapolis í Maryland.
Ahmed Aboul Gheit, utanríkisráðherra Egyptalands, hafði á mánudag talað um að réttast væri að
fresta ráðstefnunni þar sem horfur væru ekki nógu
góðar á að áþreifanlegur árangur næðist þar. Í gær
hét Gheit hins vegar Rice stuðningi Egypta við
ráðstefnuna. Rice og Gheit sögðu tímasetningu
hennar vera undir því komna að samningamenn
Ísraela og Palestínumanna kæmu sér saman um
samningsgrundvöll, sem síðan mætti ganga frá á
ráðstefnunni.
Meðal erfiðustu deilumálanna er skipting Jerúsalemborgar, en Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, gaf á mánudag í fyrsta sinn í skyn opinber-

#/.$/,%%::! 2)#% /' -!(-/5$ !""!3 ¶AU TËKUST Å HEND

UR AÈ LOKNUM FUNDI SÅNUM Å 2AMALLAH
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lega að Ísraelar gætu sætt sig við að austurhluti
borgarinnar verði undir yfirráðum Palestínumanna.
Eftir viðræður sínar í Kaíró hélt Rice aftur til
fundar við Olmert í Jerúsalem í gær.
Palestínumenn leggja mikla áherslu á að í hinum
sameiginlega samningsgrundvelli verði nákvæmlega gerð grein fyrir tímasetningum um stofnun
Palestínuríkis, en Ísraelar segja nægilegt að sú
yfirlýsing verði almennt orðuð.
GBAA
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-INNISBLAÈ FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG RÅKISENDURSKOÈANDA UM 'RÅMSEYJARFERJUM¹LIÈ

Sammála um breytt orðalag

EKKI BÍÐA
EFTIR FYRSTA
SNJÓNUM...
Komdu með bílinn fyrir 20. október
og þú bæði sparar og losnar við alla
bið. Hjólbarðaþjónusta N1er búin fyrsta
flokks tækjakosti og hefur á að skipa
reynslumiklu starfsfólki.

15% afsláttur til
20. október
-15%

Afsláttur af umfelgun, vetrardekkjum og
þjónustu. 10% afsláttur fyrir Viðskiptakortshafa auk 5% í formi punkta fyrir Safnkortshafa – samtals 15%. Þú getur sótt um kort
á staðnum og nýtur þá afsláttarins.

Vetrarpakki fylgir dekkjaumgangi til 20. október
Þ sem kaupa umgang af dekkjum
Þeir
fyrir 20. október fá sérstakan kaupauka;
fy
bílabón, bílasápu, svamp, tjöruhreinsi
bí
og sköfu. Mættu tímanlega og vertu
klár í veturinn.

Dekkjahótel
Notaðu bílskúrinn í eitthvað skemmtilegt
og láttu okkur geyma fyrir þig sumardekkin.Tekið er við dekkjum á öllum
afgreiðslustöðum hjólbarðaþjónustu N1.
Í vor mætirðu einfaldlega á sama verkstæði
og sumardekkin bíða tilbúin.

N1 BÍLAÞJÓNUSTA

WWW.N1.IS
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Fjármálaráðherra
og
ríkisendurskoðandi eru sammála
um að endurskoða hefðbundið
orðalag heimilda á fjárlögum.
Þetta er gert í kjölfar gagnrýni á
heimildir vegna kaupa á nýrri
Grímseyjarferju og kemur fram á
minnisblaði sem kynnt var í fjárlaganefnd í gær.
Í fjárlögum er heimild til þess
„að selja Grímseyjarferjuna m/s
Sæfara og ráðstafa andvirðinu til
kaupa eða leigu á annarri hentugri
ferju“. Í minnisblaðinu segir að
með hliðsjón af ófyrirséðum atvikum málsins og deilum um túlkun
sé tímabært að endurskoða það
orðalag.
Birkir J. Jónsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, stóð fyrir
utandagskrárumræðu um málefni
Grímseyjarferjunnar á Alþingi í
gær. Þar gagnrýndi hann að ríkisstjórnin og Alþingi hefðu verið
leynd upplýsingum um kostnað
vegna nýrrar ferju.
Kynnt hafi verið í ríkisstjórn
árið 2005 að kostnaður ætti að vera
150 milljónir króna en skömmu
síðar hafi samgönguráðuneytið og
Vegagerðin sagt að kostnaður yrði
miklu hærri en ríkisstjórninni hafi
verið kynnt. Nú sé hann kominn
yfir 500 milljónir.
Birkir spurði hvers vegna ekki
hefði verið leitað heimildar Alþingis fyrir auknum útgjöldum árið
2005, og spurði hvort málið hefði
þá þegar verið komið í slíkar
ógöngur að ekki hefði verið þorandi að upplýsa um það fyrr en
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eftir kosningarnar síðastliðið vor.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra varð fyrir svörum og sagði
hann engu hafa verið leynt, eins og
umræður á Alþingi hefðu borið
glöggt vitni.
Árni sagði einkennilegt að Birkir vekti máls á þessu nú. Hann hafi
verið formaður fjárlaganefndar
þegar heimildin til kaupa á nýrri
Grímseyjarferju komst á fjárlög.
Hefði hann grunað að ekki væri
eðlilega staðið að málinu hefði
hann átt að vekja máls á því við
afgreiðslu fjárlaga ársins 2007,
það hafi hann ekki gert.
„Ég dreg enga dul á það að mér
finnst þetta mál á margan hátt
klúður á klúður ofan,“ sagði Steinunn Valdís Óskarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, í umræðum
á Alþingi í gær. Flest sem hafi
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6INNA VIÈ ENDURB¾TUR ¹ 'RÅMS
EYJARFERJUNNI ER NOKKURN VEGINN ¹
ÖEIRRI ¹¾TLUN SEM VERKEFNISSTJËRN
GERÈI NÕLEGA SAGÈI +RISTJ¹N -ÎLLER
SAMGÎNGUR¹ÈHERRA ¹ !LÖINGI Å G¾R
+RISTJ¹N SAGÈI STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ
VERKINU LYKI AÈ ST¾RSTUM HLUTA
Å LOK NËVEMBER OG SKIPIÈ YRÈI
TILBÒIÈ UM ¹RAMËT

getað farið úrskeiðis hafi gert það,
en í þessu tilviki eins og öðrum
eigi mistökin að vera til að læra af
þeim.
BJ
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TÎKIN Å !FGANISTAN

Sjö danskir hermenn fallnir

-¹L (OLBERGS -¹SSONAR SENT AFTUR TIL (ÁRAÈSDËMS 2EYKJAVÅKUR

&ÅKNIEFNALÎGREGLAN

Mál sent í efnislega meðferð

Grunaður fíkniefnasali tekinn

$!.-®2+ !0 Anders Storrud,

majór í danska hernum, lést í gær
af sárum sem hann hlaut í átökum
í Suður-Afganistan í fyrradag.
Hann er sjöundi Daninn sem
lætur lífið í Afganistan frá því
Danir hófu þátttöku í friðargæsluverkefni NATO þar.
Um 600 danskir hermenn þjóna
nú í fjölþjóðaliðinu ISAF í
suðurhluta Afganistans, en þar
hafa skæruliðar talibana haft sig
einna mest í frammi.
Storrud var ásamt félögum
sínum að búast til að draga
brynvagn, sem lent hafði á
jarðsprengju, er sprengju var
varpað að honum.
AA

,®'2%',5-, Grunaður fíkniefna$«-3-, Hæstiréttur hefur lagt fyrir héraðsdóm að

taka skaðabótamál Holbergs Mássonar gegn ríkinu
til efnislegrar meðferðar. Héraðsdómur hafði áður
vísað málinu frá.
Holberg krefst þess að fá greiddar skaðabætur að
upphæð 700 þúsund krónur frá íslenska ríkinu
vegna ólögmætrar handtöku lögreglu svo og
rannsóknar lögreglu í máli sem tengdist handtöku
hans.
Holberg var handtekinn í janúar á síðasta ári,
ásamt tveimur erlendum mönnum, eftir fund sem
þeir áttu í Íslandsbanka. Talið var að Holberg væri
viðriðinn tilraun til að selja bankanum falsaða
bankaábyrgð að upphæð 60 þúsund evrur eða sem
nemur rúmum fimm milljörðum króna.
Í frávísunardómi héraðsdóms kom fram að
Holberg hefði verið vistaður í fangelsi samtals í

46%''*! 2! ")¨  %.$! &R¹ ATHÎFNINNI
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FANGI HJ¹ !IRBUS

Fyrsta A380þotan afhent

tæpar 26 klukkustundir. Dómari hafnaði síðan
farbannskröfu lögreglu á hann þar sem ekki þótti tilefni til hennar. Í júní á síðasta ári barst Holberg svo
tilkynning um að rannsókn málsins hefði verið felld
niður, enda ekkert komið fram sem tengdi hann við
fölsun bankaábyrgðarinnar.
JSS
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&,5' Fyrsta Airbus A380-

risaþotan var afhent fulltrúum
Singapore Airlines við hátíðlega
athöfn í Toulouse í Frakklandi á
mánudag. Með tveggja ára
seinkun frá upprunalegri áætlun
mun þessi langstærsta farþegaþota allra tíma hefja áætlanaflug
hinn 25. október. Hún á að þjóna
flugleiðinni Singapúr-Sydney.
Þessi langa bið eftir að
verksmiðjan gat afhent fyrstu
vélina sló á hátíðarstemninguna.
Ástæður seinkunarinnar voru
margvísleg tæknileg vandamál,
meðal annars varðandi tölvuforritun og víralagningu.
Pantanir á 185 A380 liggja fyrir
hjá verksmiðjunni.
AA
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3AMKEPPNISLAGABROT

3!-+%00.) Árdegi, sem áður hét
Skífan, skal greiða 65 milljónir
króna í sekt fyrir samkeppnisbrot.
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur
staðfest þann úrskurð Samkeppniseftirlitsins síðan í fyrra.
Árdegi krafðist þess að
úrskurðurinn yrði felldur úr gildi.
Áður höfðu þeir skotið málinu til
áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem staðfesti sektina.
Brotið snerist um samninga
Skífunnar við Hagkaup um sölu á
hljómdiskum og tölvuleikjum á
árunum 2003 og 2004. Þeir fólu í
sér einkakaup og samkeppnishamlandi afslætti, samkvæmt
fréttatilkynningu frá Samkeppniseftirlitinu.
SÖS

DËMUR SKAL TAKA SKAÈABËTAM¹L
HANS UPP AÈ NÕJU
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Sekt Árdegis
aftur staðfest

(/,"%2' -33/. (ÁRAÈS

sali var tekinn með 100 grömm
af marijúana í Breiðholti í
fyrrakvöld. Honum var sleppt
eftir yfirheyrslu hjá lögreglu í
gær.
Maðurinn sem um ræðir var
tekinn við aðgerð í Breiðholti af
fíkniefnadeild lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu. Hann er
grunaður um sölu og dreifingu
fíkniefna.
Fíkniefnalögreglan hefur að
undanförnu tekið talsvert magn
af fíkniefnum við hefðbundið
eftirlit. Aðgerðin í fyrradag var
liður í því.
JSS
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í öll mál
Nýtt bragð!

Sjáðu muninn

Loksins
á Íslandi
Enski boltinn í háskerpu á Digital Ísland
Sjáðu Enska boltann í mestu gæðum á Sýn HD. Fyrsti leikur í
háskerpu verður laugardaginn 20. október, Everton – Liverpool.
Sala hefst í dag og verður Sýn HD áskrift á sérstöku tilboði til 1.
desember, 990 kr á mánuði.
Náðu þér í háskerpumyndlykil í verslun Vodafone, Skútuvogi 2.
Nánari upplýsingar á www.vodafone.is/hd og í þjónustuveri 365,
sími 512 5100.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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„ ORÐRÉTT“
Hættulegur Halldór

Ekki nennt Eurovision

b(VAÈ GETUR ÖAÈ VERIÈ EFTIR
SEXTÅU ¹R SEM ËGNAR ÎRYGGI
BANDARÅSKU ÖJËÈARINNARm

b¡G VAR NÒ EKKERT ¹ ÖEIM
BUXUNUM AÈ SEMJA FYRIR
%UROVISION OG HEFÈI VARLA
NENNT ÖVÅm
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nær og fjær

Kátir karlar að skemmta sér
b¡G ER AÈ LEIKA Å SÕNINGUNNI ,ADDI SEXTUGUR
SEM GENGUR F¹D¾MA VEL 3VO ER ÁG NÒNA Å
RAMËTASKAUPI 3JËNVARPSINS OG ÖAÈ ER ¾GILEGA
GAMAN 6IÈ HËFUM UPPTÎKUR Å G¾R m SEGIR 3TEINN
RMANN -AGNÒSSON LEIKARI
b5M SÅÈUSTU HELGI VAR ÁG VEISLUSTJËRI ¹ HERRA
KVÎLDI &¹KS ¶ETTA VORU K¹TIR KARLAR AÈ
SKEMMTA SÁR EKKI EINUNGIS ÒR &¹KI
HELDUR EINNIG ÎÈRUM HESTA
MANNAFÁLÎGUM 6EISLUSTJËRNAR
VERTÅÈIN ER AÈ VÅSU LÅTIÈ FARIN
AF STAÈ ¶ETTA ER MEIRA EFTIR
¹RAMËT ¹ ¹RSH¹TÅÈUNUM OG
ÖORRABLËTUNUM
(VAÈ VARÈAR HESTA
MENNSKUNA Ö¹ TEK ÁG
HROSSIN MÅN LÅKLEGA INN
UM MIÈJAN DESEMBER
%F ÖAÈ GERIST SEINNA Ö¹ ER
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Engir alvöru valkostir
b-AÈUR ¹ ERFITT MEÈ AÈ ¹TTA SIG ¹
ÖESSU PËLITÅSKA KERFI SEM ER BÒIÈ
AÈ SMÅÈA Å 2ÒSSLANDI m SEGIR RNI
"ERGMANN RITHÎFUNDUR SPURÈUR UM
STÎÈU 6LADIMÅRS 0ÒTÅN
RNI SEGIR 0ÒTÅN HAFA NOTAÈ ÖAU
MIKLU VÎLD SEM FYLGJA FORSETALÕÈR¾ÈI
Å AÈ GERA ÖINGIÈ M¹TTLAUST b/G HANN
GETUR NOTF¾RT SÁR Ö¹ PËLITÅSKU MENN
INGU SEM ER Å 2ÒSSLANDI AÈ ÖAÈ SÁ
MEIRA VIRÈI AÈ HAFA ÎFLUGAN LEIÈTOGA
HELDUR EN AÈ HAFA M¹LFRELSIÈ Å LAGI
%INNIG HAFA MENN S¾TT SIG VIÈ AÈ
HANN BEITI VALDI SÅNU TIL AÈ DRAGA ÒR
VALDI HÁRAÈA OG AÈILDARLANDA SVO
EKKI KVARNIST MEIRA ÒR ÖESSU STËRA
RÅKIm
RNI SEGIR SPENNANDI AÈ SJ¹
HVAÈ VERÈUR ÒR ¹FORMUM 0ÒTÅNS
UM ¹FRAMHALDANDI VÎLD MEÈ ÖVÅ
AÈ L¹TA KJËSA FORSETA SEM HANN

2.) "%2'-!.. 2ITHÎFUNDUR

HEFUR Å VASANUM b(ANN GETUR N¹È
ANSI MIKLUM MEIRIHLUTA ¹ ÖINGI
ÖVÅ AÈ VEGNA K¾NSKU HANS OG
HEIMSKUPARA STJËRNARANDST¾ÈINGA
ERU ÖEIR MJÎG SUNDRAÈIR ¶ANNIG ERU
EIGINLEGA ENGIR ALVÎRU VALKOSTIR TIL
STAÈAR SEM MENN TRÒA ¹ AÈ H¾GT SÁ
AÈ NOTAST VIÈm

MAÈUR KOMINN ¹ KAF Å JËLASTRESSIÈ ¡G ¹ FIMM
HESTA SEM ÁG SINNI SJ¹LFUR GEF MOKA OG ANNAÈ
SEM TIL FELLUR N¾GJAN Å HESTAMENNSKUNNI ER
UMGENGNIN VIÈ SKEPNURNAR FÁLAGSSKAPURINN OG
ÒTIVERAN ¡G HELD AÈ ÖEIR SEM SJ¹ UM HESTANA
SÅNA SJ¹LFIR SÁU HALDNIR EINHVERS KONAR bBËNDA
KOMPLEXm %N ¹ SÅÈARI ¹RUM ER ALLT SEM SNÕR AÈ
HESTAMENNSKU ORÈIÈ MIKLU DÕRARA HELDUR
EN ¹ÈUR ¶AÈ ER KOMIÈ D¹LÅTIÈ AF NÕRÅKU
FËLKI Å ÖETTA (ESTAMENNSKA
ER AÈ VERÈA RÅKRA MANNA
SPORT FINNST OKKUR ÖESSUM
VENJULEGU HESTA
MÎNNUM !LLT HEFUR
H¾KKAÈ HESTHÒS
HEY OG SP¾NIR 3VO
ERU MENN AÈ KAUPA
FORDÕRAR JARÈIR ÒTI UM
ALLAR TRISSURm
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N (ANDBOLTI ¹
R¾TUR AÈ REKJA TIL
.ORÈUR %VRËPU Å
LOK  ALDAR $AN
INN (OLGER .IELSEN
SAMDI REGLURNAR
¹RIÈ  EN NÕJAR
REGLUR VORU GEFNAR ÒT ¹RIÈ  OG
BETRUMB¾TTAR TVEIMUR ¹RUM SÅÈAR
&YRSTI LANDSLEIKURINN MEÈ ÖESSUM
REGLUM VAR MILLI ¶ÕSKALANDS OG
"ELGÅU ¹RIÈ  RIÈ  VORU
SAMDAR ALÖJËÈLEGAR REGLUR FYRIR
ÅÖRËTTINA (ANDBOLTI VAR FYRST LEIK
INN ¹ «LYMPÅULEIKUNUM Å "ERLÅN
¹RIÈ  AÈ SÁRSTAKRI BËN !DOLFS
(ITLER (ANDBOLTI KARLA HEFUR ¹TT
FASTAN SESS ¹ «LYMPÅULEIKUM FR¹
 EN HANDBOLTI KVENNA B¾TTIST
VIÈ FJËRUM ¹RUM SÅÈAR

Þroskandi og gefandi
Rauði krossinn kynnir
innanlandsstarf sitt í þessari viku. Flestir Íslendingar
telja að Rauði krossinn
starfi mestmegnis erlendis,
en sú er ekki raunin. Um
1.700 sjálfboðaliðar vinna
að verkefnum á vegum
félagsins innanlands.
Rauði krossinn stendur fyrir
umfangsmiklu kynningarátaki um
þessar mundir. Verið er að kynna
verkefni félagsins innanlands og
þá sérstaklega þau verkefni sem
stuðla að því að rjúfa félagslega
einangrun.
„Við höfum rekið okkur á það að
fólk veit ekki almennilega hvað
við gerum,“ segir Sólveig Ólafsdóttir, sviðsstjóri útbreiðslusviðs

-%¨!, 9.'345 3*,&"/¨!,)¨!..! ¶R¹TT FYRIR AÈ VERA AÈEINS TVÅTUG HEFUR 3IGRÒN
4INNA STARFAÈ SEM SJ¹LFBOÈALIÈI 2AUÈA KROSSINS Å UM ÖAÈ BIL ¹R (ÒN SEGIST HAFA L¾RT
MIKIÈ Å STARFINU OG KYNNST MÎRGU GËÈU FËLKI
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hjá Rauða krossinum. „Í viðhorfskönnun sem við létum gera í vor
kom í ljós að 74 prósent fólks
tengja okkur við hjálparstarf
erlendis. Samt er það svo að yfir
70 prósent af verkefnum Rauða
krossins eru unnin af sjálfboðaliðum okkar innanlands.“
Sjálfboðaliðarnir eru um 1.700
talsins og á öllum aldri. „Það eru
áberandi flestir á aldrinum 50 til
80 ára, en annars er nokkuð jöfn
skipting í hinum aldurshópunum.“
Markmiðið með átakinu er skýrt.
„Við erum að leita eftir því að fólk
sem vill gerast sjálfboðaliðar viti
hvar okkur er að finna. Við viljum
einnig að fólk viti hvaða þjónustu
það getur fengið frá okkur, hvort
sem það er vegna tímabundinna
eða langvarandi erfiðleika eða
aðstæðna,“ segir Sólveig.
Sigrún Tinna Sveinsdóttir er
meðal yngstu sjálfboðaliðanna,
rétt rúmlega tvítug. Hún starfar í

athvarfinu Vin, sem er athvarf
fyrir geðfatlaða í Reykjavík. „Ég
byrjaði sem sjálfboðaliði í ungmennastarfinu í fyrrahaust,“ segir
hún. „Þar var svo talað um önnur
verkefni sem hægt væri að taka
þátt í og mér þótti þetta mjög
spennandi.“
Sjálfboðaliðar í Vin mæta á
sunnudögum og bjóða gestum
athvarfsins upp á kaffi og meðlæti. „Fólk kemur þangað og við
sitjum og spjöllum saman. Það er
ákveðinn kjarni af fólki sem kemur
alltaf en svo koma oft einhverjir
sem maður hefur ekki séð áður.“
Sigrún segist hafa kynnst breiðum og góðum hópi af fólki í sjálfboðastarfinu. „Það er gaman að
koma inn á stað þar sem það eru
öðruvísi umræður og önnur sýn á
lífið og tilveruna en maður er
vanur. Þetta hefur verið mjög
þroskandi og gefandi fyrir mig.“
THORUNN FRETTABLADIDIS
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HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ KYNNA VERKEFNI SEM STUÈLA AÈ ÖVÅ AÈ RJÒFA FÁLAGSLEGA
EINANGRUN HVORT SEM ER VEGNA TÅMABUNDINNA EÈA LANGVARANDI AÈST¾ÈNA
3T¾RSTU VERKEFNIN FIMM ERU

N !THVÎRF 3JÎ ATHVÎRF ERU STARFR¾KT
FYRIR GEÈFATLAÈA OG EITT FYRIR HEIMILIS
LAUSAR KONUR
N &ATA OG NYTJAMARKAÈUR &ATA
ÒTHLUTUN OG FLOKKUN -EST ER SELT ¹
FLËAMÎRKUÈUM ERLENDIS EN EINNIG
SENDIR G¹MAR TIL SAMSTARFSLANDA
N (EIMSËKNARVINIR -EÈAL ANNARS
STUÈNINGUR VIÈ INNFLYTJENDUR

ALDRAÈA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA
GEÈFATLAÈA OG FANGA

N (J¹LPARSÅMINN  4EKIÈ VIÈ
SÅMTÎLUM FLESTUM VEGNA S¹LR¾NNA
VANDAM¹LA NEYSLU SJ¹LFSVÅGSHUGS
ANA OG EINMANALEIKA
N 5NGMENNASTARF 6INNUR GEGN
FORDËMUM OG MISMUNUN ,ÎGÈ
HEFUR VERIÈ ¹HERSLA ¹ AÈ STARFA MEÈ
UNGUM INNFLYTJENDUM



 OKTËBER  -)¨6)+5$!'52

3VONA ERUM VIÈ

&", '2%).).' ¶*«¨!2-/2¨ 492+*!  !2-%.5- ¥ "92*5. 45445'5345 !,$!2)..!2











 'JALDEYRISTEKJUR AF ERLENDUM FERÈAMÎNNUM Å
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Armenar myrtir vegna fordóma
4YRKIR ERU AFAR ËS¹TTIR VIÈ SAMÖYKKT UTANRÅKIS
M¹LANEFNDAR BANDA
RÅSKU FULLTRÒADEILDARINN
AR UM AÈ FJÎLDAMORÈIN
¹ !RMENUM Å 4YRKLANDI
¹ ¹RUNUM  
HAFI VERIÈ ÖJËÈARMORÈ
EN 4YRKIR HAFA ALLA
TÅÈ ÖR¾TT FYRIR ÖAÈ
OG NEITAÈ ÖVÅ AÈ UM
FJÎLDAMORÈ HAFI VERIÈ
AÈ R¾ÈA
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(VAÈ GERÈIST EIGINLEGA

fréttir og fróðleikur
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FIT-kostnaður
er okur
6IÈSKIPTAVINUR
3PARISJËÈS 2EYKJA
VÅKUR OG N¹GRENNIS
SEGIR INNHEIMTU
SVOKALLAÈS &)4
KOSTNAÈAR VERA
ËLÎGLEGA ÖAR SEM
INNHEIMTAN FER
GEGN ËGILDINGAR
¹KV¾ÈI SAMNINGA
*«(!..%3
LAGA -¹LIÈ ER ¹
'5..!233/.
LEIÈ FYRIR DËMSTËLA
*ËHANNES 'UNNARSSON ER FORMAÈUR
.EYTENDASAMTAKANNA SEM GAGNRÕNT
HAFA GJALDTÎKU FJ¹RM¹LASTOFNANA
(VER ER AFSTAÈA .EYTENDASAMTAK
ANNA TIL &)4 KOSTNAÈAR &)4 KOSTN
AÈUR ER OKUR AÈ OKKAR MATI %F FARIÈ
ER FRAM YFIR BORGAR VIÈKOMANDI
DR¹TTARVEXTI OG MIKLU H¾RRI TÎLU Å
&)4 KOSTNAÈ ¡G TEL MJÎG MIKILV¾GT AÈ
ÖAÈ F¹IST ÒR ÖVÅ SKORIÈ HVORT FJ¹RM¹LA
FYRIRT¾KIN HAFI HEIMILD TIL AÈ LEGGJA
SVONA KOSTNAÈ ¹ NEYTENDUR
(VAÈ ER TIL R¹ÈA %INS OG M¹LIN
STANDA GETA BANKARNIR HAFT ÖETTA EINS
OG ÖEIR VILJA 6IÈ TELJUM AÈ ÖAÈ ÖURFI
AÈ KOMA EINHVERJUM BÎNDUM ¹ ÖAÈ
MEÈ LAGASETNINGU UM GJÎLD ÖAR SEM
KVEÈIÈ ER ¹ UM ¹KVEÈIÈ H¹MARK &YR
IRT¾KIN ERU KR¾F Å ÕMSA GJALDTÎKU OG
EÈLILEGT AÈ GRIPIÈ SÁ INNI Å 6EIKI AÈIL
INN ER ALMENNINGUR OG STERKI AÈILINN
ERU BANKARNIR OG ÖAÈ ÖARF AÈ AUKA
NEYTENDAVERND Å ÖESSUM M¹LUM

RIÈ  FËRU TYRKNESK STJËRNVÎLD AÈ
OFS¾KJA !RMENA Å 4YRKLANDI REKA FËLKIÈ BURT
ÒR SVEITUM SÅNUM UM ÖÒSUND KÅLËMETRA
VEGALENGD ¹ SV¾ÈI ÖAR SEM NÒ ER 3ÕRLAND
OG ¥RAK -EÈ FYLGDU ËH¾FUVERK AF ÕMSU TAGI

PYNTINGAR OG ANNAÈ OFBELDI EINNIG AFTÎKUR
-ARGIR LÁTUST

(VERSU MARGIR
LÁTU LÅFIÈ
%RFITT ER AÈ SEGJA
N¹KV¾MLEGA
HVERSU MARGIR
LÁTU LÅFIÈ ÖVÅ
ÖAÈ VEIT ENGINN
4YRKIR HAFA VILJAÈ
TALA UM ÖRJÒ
HUNDRUÈ ÖÒSUND MENN EN !RMENAR SJ¹LFIR
TELJA AÈ MUN FLEIRI HAFI L¹TIÈ LÅFIÈ JAFNVEL ALLT
UPP Å TV¾R MILLJËNIR MANNA ,ÅKLEGAST ÖYKIR
AÈ FJÎLDINN L¹TINNA HAFI VERIÈ ¹ BILINU SEX
HUNDRUÈ ÖÒSUND UPP Å EINA OG H¹LFA MILLJËN
MANNA

!F HVERJU VAR ÖETTA FËLK OFSËTT
&YRIR ÖVÅ ER ENGIN SKYNSAMLEG SKÕRING EIN
GÎNGU FORDËMAR GAGNVART !RMENUM VEGNA
ÖESS AÈ ÖEIR VORU OG ERU !RMENAR SVIPAÈ OG
ÖEGAR ¶JËÈVERJAR MYRTU GYÈINGA Å STËRUM STÅL Å
SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLDINNI

!F HVERJU HAFA ÖJËÈARMORÈIN EKKI HLOTIÈ
VIÈURKENNINGU
&¹TT MINNIR ¹ MEÈFERÈINA ¹ !RMENUM AÈEINS
NOKKRAR SÎGUSAGNIR LÕSINGAR OG F¹EINAR MYND
IR !RMENAR HAFA LÅTIL VÎLD Å HELSTU FORYSTU
LÎNDUM HEIMSINS OG ÖEIM HEFUR ORÈIÈ LÅTT
¹GENGT Å ÖVÅ AÈ F¹ VIÈURKENNINGU ¹ ÖVÅ AÈ UM
ÖJËÈARMORÈ HAFI VERIÈ AÈ R¾ÈA ¶¹ HAFA 4YRKIR
ALDREI VILJAÈ GANGAST VIÈ ÖJËÈARMORÈUNUM
(EIMILD 3VAR *ËHANNS (AUKSSONAR VIÈ
FYRIRSPURN ¹ 6ÅSINDAVEF (¥

Sköpunarhyggjan er hættuleg
Sköpunarsinnar vilja að
sköpunarsögum Biblíunnar sé gert jafnhátt undir
höfði og þróunarkenningu
náttúruvísindanna. Evrópuráðið varar við hættum sem
stafaraf uppgangi sköpunarhyggjunnar.
Skapaði Guð heiminn á sjö dögum
eða þróaðist lífið á jörðinni smám
saman og löturhægt samkvæmt
lögmálum þróunarkenningarinnar,
sem Charles Darwin setti fram á
nítjándu öld?
Ætla mætti að deilur um þetta
væru löngu afstaðnar í nútímalegum samfélögum, löngu teknar af
dagskrá opinberrar umræðu og
löngu gleymdar nema þá helst sem
nokkuð skondnar og á köflum frekar sorglegar neðanmálsgreinar í
sögubókum.
Því er þó ekki að heilsa. Í Bandaríkjunum hafa bókstafstrúarmenn
nægileg ítök meðal ráðamanna til
að halda sköpunarkenningunni á
lofti. Svo mjög hefur reyndar að
þeim kveðið að átök um sköpunarhyggju hafa árum saman verið
meðal stærstu pólitísku hitamálanna þar vestra.

&ARALDUR BERST TIL %VRËPU
Í Evrópu hefur sköpunarhyggju
einnig víða vaxið ásmegin, eins og
sjá má af því að fyrir tæplega hálf-

%62«052¨)¨
%VRËPUR¹ÈIÈ VAR STOFNAÈ ¹RIÈ
 TIL ÖESS bAÈ STANDA VÎRÈ
UM HUGSJËNIR AÈILDARRÅKJANNA UM
MANNRÁTTINDI OG LÕÈR¾ÈI OG STUÈLA
AÈ EFNAHAGSLEGUM OG FÁLAGSLEGUM
FRAMFÎRUM AÈILDARRÅKJANNAm EINS
OG ÖAÈ ER ORÈAÈ ¹ VEF !LÖINGIS
!ÈILDARRÅKI ÖESS ERU NÒ 
2¹ÈHERRANEFND %VRËPUR¹ÈSINS
GETUR GEFIÈ RÅKISSTJËRNUM AÈILDAR
LANDANNA TILM¾LI UM AÈGERÈIR
TIL AÈ N¹ FRAM ÖESSU MARKMIÈI
MEÈAL ANNARS UM GERÈ MILLIRÅKJA
SAMNINGA ¶ING %VRËPUR¹ÈSINS ER
HINS VEGAR EINGÎNGU R¹ÈGEFANDI
STOFNUN OG ¹LYKTANIR ÖESS HAFA EKKI
BINDANDI GILDI EN ¾TLAST ER TIL ÖESS
AÈ STJËRNVÎLD AÈILDARRÅKJANNA KYNNI
SÁR ÖAU SJËNARMIÈ SEM ÖAR KOMA
FRAM

um mánuði sá þing Evrópuráðsins
ástæðu til að samþykkja ályktun
þar sem aðildarríki ráðsins eru eindregið hvött til þess að sköpunarkenning Biblíunnar verði ekki
kennd í skólum nema með skýrum
fyrirvara um að vísindalegt gildi
hennar sé nákvæmlega ekkert.
Í ályktuninni eru afskipti
Evrópuráðsþingsins rökstudd með
því að þingið hafi „áhyggjur af því
að útbreiðsla sköpunarhyggju geti
haft slæm áhrif í menntakerfi
okkar og af afleiðingum hennar
fyrir lýðræðið í löndum okkar. Ef
við gætum ekki að okkur gæti
sköpunarhyggja orðið að ógn við
mannréttindi, sem er meginviðfangsefni Evrópuráðsins.“
Í greinargerð sem fylgdi ályktuninni eru rakin ýmis dæmi um
vaxandi áhrif sköpunarsinna í Evrópulöndum, þar sem sumir hægriflokkar hafa gengið í lið með kristnum heittrúarmönnum og halda
uppi baráttu fyrir því að sköpunarsögu Biblíunnar sé gert jafnhátt
undir höfði og þróunarkenningu
vísindanna. Þetta hefur helst verið
áberandi í austanverðri álfunni, en
einnig á Norðurlöndunum, í Hollandi, Belgíu, Frakklandi og Þýskalandi auk fleiri landa.
Meðal múslima í Tyrklandi hefur
einnig risið upp skyld hreyfing
sem hefur haft mikil áhrif meðal
múslima víðar í Evrópu. Forystumaður þeirrar hreyfingar er Harun
Yahya, sem hefur skrifað nærri
átta hundruð blaðsíðna doðrant,
The Atlas of Creation, bæði á tyrknesku og ensku, þar sem hann fer
meðal annars hörðum orðum um
„leynileg tengsl milli darwinisma
og blóði drifinnar hugmyndafræði
nasista og kommúnista“.

,ÅFFR¾ÈINGAR FAGNA
Einar Árnason, líffræðingur hjá líffræðiskor
raunvísindadeildar
Háskóla Íslands, fagnar heils hugar
ályktun Evrópuráðsþingsins.
„Þessi fáfræði, sem er komin frá
Bandaríkjunum, veður núna uppi í
nánast öllum Evrópuríkjum.“
Hann segir þetta vissulega snerta
okkur hér á landi þrátt fyrir að
sköpunarsinnar hafi ekki náð sér
jafnmikið á flug eins og víða annars staðar. „Þetta er ekki bara fjarlægt vandamál í útlöndum, því hér
á Íslandi ríkir mikil fáfræði um
þróunarkenninguna,“ segir Einar
og nefnir þar sem dæmi nýlegar
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RÅKJUNUM OG SÕNIR HÁR STOLTUR bSKÎPUNARSAFNIÈm SEM SETT HEFUR VERIÈ UPP Å 0ETERSBURG
Å +ENTUCKY ¶AR ER REYNT AÈ SÕNA FRAM ¹ VÅSINDALEGT GILDI "IBLÅUNNAR
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LYKTUN %VRËPUR¹ÈSÖINGSINS VAR
SAMÖYKKT MEÈ  ATKV¾ÈUM
GEGN  EN ÖRÅR ÖINGMENN S¹TU
HJ¹ -EÈAL ÖEIRRA  SEM GREIDDU
ATKV¾ÈI GEGN ¹LYKTUNINNI VAR FULLTRÒI
¥SLANDS 'UÈFINNA 3 "JARNADËTTIR
ÖINGMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
OG FYRRVERANDI REKTOR (¹SKËLANS Å
2EYKJAVÅK
,ÅFFR¾ÈISKOR RAUNVÅSINDADEILD
AR (¹SKËLA ¥SLANDS HARMAR ÖESSA
AFSTÎÈU 'UÈFINNU
b¶ETTA ER GRAFALVARLEGT M¹L m SEGIR
%INAR RNASON LÅFFR¾ÈINGUR ÖVÅ AÈ
MEÈ SVONA AFSTÎÈU VEX F¹FR¾ÈINNI
¹SMEGIN /KKUR FINNST AÈ AFSTAÈA
¥SLENDINGSINS SÁ ÖARNA ¹ SKJÎN VIÈ
ÖAÈ SEM VIÈ VILJUM m SEGIR %INAR
&YRIR SITT LEYTI HEFUR 'UÈFINNA SENT
LÅFFR¾ÈISKOR H¹SKËLANS BRÁF ÖAR SEM
HÒN SEGIST HARMA ÖESSA AFSTÎÈU
SKORARINNAR 'UÈFINNA HEFUR BOÈIÈ
FULLTRÒUM HENNAR AÈ HITTA SIG Å DAG
b¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ MISSKILNINGUR
Å GANGI OG ÁG VIL AUÈVITAÈ LEIÈRÁTTA

fréttir um mikla notkun sýklalyfja
á Íslandi, sem veldur því að þær
bakteríur sem þola lyfin betur veljast úr og verða óviðráðanlegri.

%NGIN RAUNVÅSINDI
Guðfræðingar hér á landi virðast
almennt vera sammála um að halda
beri sköpunarsögu Biblíunnar og
þróunarfræðum náttúruvísindanna
greinilega aðskildum.
„Það er ótækt að lesa þessa texta
eins og raunvísindi,“ segir til dæmis
Kristinn Ólason Skálholtsrektor, sem
er í þann veginn að senda frá sér bók
um sköpunartexta Biblíunnar.
„Þetta eru ekki lýsingar á atburð-
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¹ ÖINGINU
HAFA BLENDNA
AFSTÎÈU TIL
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Å MEGINATRIÈ
UM SAMM¹LA EFNI HENNAR EN HINS
VEGAR ANDVÅG ÖVÅ AÈ %VRËPUR¹ÈIÈ
SKIPTI SÁR AF ÖVÅ HVAÈ KENNT ER Å
SKËLUM AÈILDARLANDANNA
(ÒN SAGÈIST EKKI SJ¹ AF SKÕRSL
UNNI HVE ÒTBREIDD SKÎPUNARHYGGJA
ER Å RÅKJUM %VRËPUR¹ÈSINS EN TËK
ÖË UNDIR ÖAÈ AÈ bEF SKÎPUNAR
HYGGJA HEFUR Å RAUN VAXANDI ¹HRIF Å
%VRËPU OG EF MANNRÁTTINDUM STAFAR
RAUNVERULEG ËGN AF HENNI Ö¹ EIGA
VARNAÈARORÈIN SEM SETT ERU FRAM Å
SKÕRSLUNNI RÁTT ¹ SÁRm

um sem áttu sér stað í því formi sem
lýst er. Það er verið að setja í stíl
hugmyndir fólks um tilurð heimsins
og eðli heimsins. Þessir textar verða
yfirleitt allir til við að svara áleitnum spurningum í þeim heimi sem
textarnir verða til í. Það er ekki
verið að svara spurningunni um það
hvernig heimurinn varð til.“

&2¡44!3+µ2).'
'5¨34%).. "*!2.!3/.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS



 OKTËBER  -)¨6)+5$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

(UGSJËNIR OG HAGSMUNIR

Á vegasalti
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

S

agt er að stjórnmál séu list hins mögulega. Hin hliðin á
sama fyrirbrigði er sú að stjórnmál felist í því að haga
seglum eftir vindi. Stóra spurningin er svo sú eftir
hvaða lögmálum hugsjónir víkja fyrir öðrum hagsmunum.
Fyrir sex árum stóðu Vinstri græn í þáverandi borgarstjórnarmeirihluta að ákvörðunum um lögbundinn tilgang Orkuveitu Reykjavíkur. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins féllst á tillöguna og gerði hana að lögum. Auk fyrirmæla um hefðbundna
kjarnastarfsemi hefur tilgangur fyrirtækisins samkvæmt því
verið sá að stunda iðnþróun og nýsköpun, svo og viðskipta- og
fjármálastarfsemi. Sérstaklega er lögbundið að Orkuveitunni
sé í þessum tilgangi heimilt að eiga dótturfélög og eiga hlut í
öðrum félögum með einkafyrirtækjum. Jafnframt var Orkuveitan sögð úr lögum við almennar stjórnsýslureglur.
Nú eru aðstæður með þeim hætti að hluti sjálfstæðismanna
í borgarstjórn var tilbúinn að fórna meirihlutasamstarfi fyrir
þá hugsjón að þetta væri ekki ásættanlegt hlutverk opinberra
fyrirtækja. Vinstri græn hafa lýst því yfir að flokkurinn hafi
verið andvígur þessari lagabreytingu á sínum tíma en fallist á
hana af raunsæisástæðum til að viðhalda meirihlutasamstarfi.
Nú hefur flokkurinn ítrekað þessa hugsjónaafstöðu en sýnist
þó hafa fallist á að víkja henni til hliðar til þess að koma á nýju
meirihlutasamstarfi.
Vinstri græn, Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn hafa
lýst skýrri hugsjónaafstöðu með einarðri andstöðu við að einkaaðilar eignist orkuauðlindir sem eru í eigu opinberra aðila. Í
öllum tilvikum hefur hugsjóninni verið lýst sem ófrávíkjanlegri og kjósendur gætu treyst flokkunum til að víkja þeim ekki
til hliðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lýst svipuðum viðhorfum
en þó með opnari og varfærnari hætti.
Á úthallandi vetri tók Framsóknarflokkurinn með Sjálfstæðisflokknum þátt í því í þáverandi ríkisstjórn að selja 15 prósenta eignarhlut ríkisins í orkulindum Hitaveitu Suðurnesja
gegn mótmælum Samfylkingar og Vinstri grænna. Á sama tíma
tóku Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn þátt
í því að selja lítinn hlut sveitarfélagsins Árborgar í orkulindum
Hitaveitu Suðurnesja.
Nú hafa fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna myndað
meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur í þeim tilgangi fyrst og
fremst að ljúka með Framsóknarflokknum gerð samnings sem
felur í sér að selja 15 prósenta eignarhlut Orkuveitu Reykjavíkur í orkulindum Hitaveitu Suðurnesja í yfirráð einkaaðila.
Á sama tíma og borgarstjóri Samfylkingarinnar axlar það
hlutverk að fullgera samninga um að afhenda einkaaðilum 15
prósenta hlut í orkulindum Hitaveitu Suðurnesja lýsir iðnaðarráðherra Samfylkingarinnar því yfir að nauðsynlegt sé að banna
opinberum aðilum með lögum að ráðstafa orkulindum eða hluta
þeirra til einkaaðila.
Iðnaðarráðherrann virðist ekki fá áheyrn í ráðhúsi Reykvíkinga með boðskap sinn um þetta efni. Fróðlegt verður að sjá
hvort samstarfsflokkurinn í ríkisstjórn verður samstarfsfúsari
um þetta mál en flokksmenn iðnaðarráðherrans í borgarstjórn.
Af þessum dæmum má ráða að nú sem fyrr er vafningasamt
að skýra hvernig hugsjónir og hagsmunir vega salt í pólitík.
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&YRST HITT OG NÒ ÖETTA

%KKI LENGUR

-ARGT UNDARLEGT ER AÈ FINNA Å ÅSLENSKU
STJËRNSÕSLUNNI OG ER FLUGR¹È EITT AF ÖVÅ
¥ FLUGR¹ÈI SEM ¹ AÈ VERA SAMGÎNGU
R¹ÈHERRA OG FLUGM¹LASTJËRA TIL R¹ÈU
NEYTIS UM FLUGM¹L SITJA SEX FULLTRÒAR OG
ER Å LÎGUM KVEÈIÈ ¹ UM AÈ AÈEINS ÖRÅR
ÖEIRRA SKULI HAFA ÖEKK
INGU ¹ FLUGM¹LUM
(INIR ÖRÅR ÖURFA EKKI
AÈ HAFA HUNDSVIT
¹ M¹LAFLOKKNUM
EN EIGA p ENGU
AÈ SÅÈUR p AÈ VEITA
GËÈ R¹È 'UNNLAUGUR
3TEF¹NSSON PRESTUR Å
(EYDÎLUM Å "REIÈDAL
ER NÕR FORMAÈUR
FLUGR¹ÈS

,ÎNGU ER KOMIÈ Å LJËS AÈ ALLT SEM
SNÕR AÈ LÎGFR¾ÈI OG STJËRNM¹LUM Å
SAMBANDI VIÈ 2%) M¹LIÈ ER Å MOLUM
(VORKI STJËRNM¹LAMENN NÁ LÎG
FR¾ÈINGAR VIRÈAST HAFA GERT NEITT
RÁTT Å M¹LINU ²TLIT VAR FYRIR AÈ
VIÈSKIPTAHLIÈIN EIN ST¾ÈI UPP ÒR
ËLGUSJËNUM OG MYNDI HALDAST
¹ FLOTI .Ò ER KOMIÈ ¹ DAGINN
AÈ BISSNESSINN ER LÅKA AÈ
BRESTA "JARNI RMANNSSON
SEGIR 2%) VERÈA AF T¾KIF¾RUM
EF UMR¾ÈAN HELDUR ¹FRAM OG
EKKI F¾ST NIÈURSTAÈA OG &RIÈRIK
3OPHUSSON SEGIR ËORÈ
KOMIÈ ¹ ÒTR¹S ORKUFYR
IRT¾KJANNA %R Ö¹
EKKI SKIPIÈ ENDAN
LEGA SOKKIÈ

'REINT VAR FR¹ ÖVÅ ¹ ÖESSUM STAÈ Å
G¾R AÈ "JÎRN )NGI (RAFNSSON V¾RI
MEÈAL BLOGGVINA ¶ORBJARGAR (ELGU
6IGFÒSDËTTUR ÖËTT PËLITÅSKUR VIN
SKAPUR ÖEIRRA V¾RI FOKINN ÒT Å
VEÈUR OG VIND 'LÎGGIR
BLOGGLESARAR URÈU ÖESS
VARIR Å G¾R AÈ "JÎRN
)NGI ER NÒ HORFINN AF
VINALISTA ¶ORBJARGAR
(ELGU OG VERÈUR ÖAÈ
AÈ TELJAST ¾ÈI STERK
YFIRLÕSING AF HENNAR H¹LFU UM
AÈ NÒ SÁ ÖEIRRA VIN
¹TTU p PËLITÅSKRI
OG BLOGGÅSKRI
p ALFARIÈ LOKIÈ

Kirkjur og kastalar
F

yrir nokkrum misserum kom
erlendur ferðamaður inn í
Bókaverslun Eymundsson við
Austurstræti og keypti þar
nokkrar bækur um Ísland til að
taka með sér heim. Hann greindi
stúlkunni sem afgreiddi hann frá
ferðalagi sínu um landið og lýsti
upptendraður því sem fyrir augu
hans hefði borið. Kvaðst þó verða
að viðurkenna að hann saknaði
þess nokkuð að hér væru engar
fornar kirkjur og kastalar sem
hægt væri að skoða.
– Bókmenntirnar eru okkar
fornu kirkjur og kastalar, sagði
stúlkan brosandi um leið og hún
rétti honum bókapakkann.
– Auðvitað! sagði maðurinn –
þetta er hárrétt hjá þér!”
Auðvitað! endurtók hann aftur
og aftur við sjálfan sig, eins og
eitthvað sem hann hefði alltaf
vitað hefði verið rifjað upp fyrir
honum. Ekki var þörf á neinum
útskýringum. Engri útlistun á
ritun fornsagnanna og söguhetjum þeirra. Útlendingur skilur
samstundis hvað við er átt og
samsinnir því. Ísland er land
sagnanna.
Fornritin hafa haft umtalsverð
áhrif á sjálfsmynd þeirra sem
lifað hafa í þessu landi bæði á
eymdar- og uppgangstímum og
verið drjúgt eldsneyti í þjóðerniskenndina enda eru þau það eina
sem vísar okkur til sætis með
menningarþjóðum fyrri tíma.
„Hvað hefði Ísland annars
verið án sagnaritaranna á fyrstu
öldum byggðar?“ skrifar Þröstur
Helgason í grein um bókmenntir í
Lesbók Morgunblaðsins nýverið,
og það má alveg velta því fyrir
sér. Hefði verið tekið mark á
sjálfstæðisbaráttu fátækrar og
fámennrar jaðarþjóðar á eyju í
Atlantshafi sem dró fram lífið á
sjálfsþurftarbúskap og fiskveiðum og átti allt annað undir
aðdrætti til landsins? Þó að við
hefðum öðlast nægilegt sjálfstraust í glímunni við fátækt og

Erum með tvær stórar og rúmgóðar íbúðir á Vesterbrogade til
leigu. Frábær lausn fyrir hópa og fjölskyldur.
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¥ $!' \ "ËKMENNTIR
náttúruöfl til að krefja herraþjóðina um sjálfstæði á sínum tíma og
haft erindi sem erfiði, hver væri
staða okkar í samfélagi þjóðanna
án menningararfsins? Væri
kannski litið á okkur sem þjóðina
sem komst inn í nútímann með
Marshall-aðstoðinni sem ætluð
var stríðshrjáðum ríkjum?

3K¹LDAHVERFI
Ísland er enn land bókarinnar.
Hér eru gefnar út fleiri bækur
árlega og í stærra upplagi miðað
við höfðatölu en þekkist annarstaðar. En við lifum á tímum hljóðs
og myndar. Kvikmyndir, ljósmyndir, leikrit, tónlist, sjónvarp,
dans og hönnun, allt er þetta
veisla fyrir skilningarvitin þegar
best lætur. Bókin er annars konar
veisla. Hún er kyrrðarnautn.
Þó að hér hafi verið skrifaðar
heimsbókmenntir til forna sem
hver kynslóð af annarri hefur
drukkið í sig er ekki þar með sagt
að okkar bestu rithöfundar standi
framar bestu höfundum annarra
þjóða, en sumir standa að minnsta
kosti jafnfætis þeim, eins og
dæmin sanna.
Í Barcelona mun götum hafa
verið gefin nöfn ljóðskálda sem
ortu á katalónsku. Í því efni
höfum við fyrir löngu sýnt
hetjum fornritanna þá virðingu
að nefna götur í austurbæ
Reykjavíkur eftir þeim. Strætisvagninn þangað var á sínum tíma
merktur Njálsgata-Gunnarsbraut
og ég man hvað mér þótti vel til
fundið að krækja þeim vinum

"ËKMENNTASJËÈUR
Bókmenntasjóður var stofnaður
með lögum á liðnu vori. Þess er
vænst að hann fái fjármagn og
svigrúm til að vera með starfsemi
í líkingu við kynningarmiðstöðvar
bókmennta í öðrum löndum. Allt
frá stofnun Bókmenntakynningarsjóðs fyrir 25 árum hefur verið
kallað eftir lögum um sjóðinn og
fjármagni til að standa undir
viðunandi rekstri og styrkjum.
Menntamálaráðherrar hafa sýnt
þessu skilning og undirbúningsplögg verið unnin oftar en einu
sinni en jafnan dagað uppi. Það er
því full ástæða til að taka ofan
fyrir Þorgerði Katrínu, sem tekur
af skarið, setur lög um nýjan
Bókmenntasjóð og tilkynnir
skömmu síðar að ríkisstjórnin
muni óska eftir því að Ísland verði
áhersluland á bókastefnunni í
Frankfurt árið 2011. Gangi það
eftir verður það yfirgripsmeiri og
öflugri kynning á íslenskum
bókmenntum, menningu og
viðskiptalífi en fólk almennt áttar
sig á. Bókmenntasjóður og
útgefendur, sem hafa lengi verið
gríðarlega öflugir í réttindasölu
og kynningu á íslenskum bókmenntum í Frankfurt, verða
væntanlega í lykilhlutverkum í
þessu verkefni sem sagt er að taki
2-3 ár. Þegar því lýkur verður hinn
nýi Bókmenntasjóður búinn að
skjóta rótum og stjórn hans komin
með umtalsverð alþjóðleg
sambönd og víðtæka þekkingu á
öllum hliðum bókmenntakynningar erlendis.

fyrir kosningasigri Frjálslyndra 2006 þar sem
gert var út á örugg atkvæðamið flugvallarsinna, gegn augljósum meginhagsmunum borgarsamfélagsins.
Sjálft orðalag bókunarinnar undirstrikar
ið þurfum að slökkva þá elda sem
þann megintilgang aðalskipulagsáætlana að
brenna heitast,“ segir Margrét
tilgreina landnotkun sveitarfélags á gildisSverrisdóttir, nýr forseti borgarstjórnar
tíma skipulagsáætlunar t.d. varðandi hafnir,
Reykjavíkur, á bls. 2 í Fréttablaðinu í
miðborgir, flugvelli, iðnaðarsvæði o.s.frv.
gær, „..ég vil hafa flugvöllinn í ReykjaÖll ákvæði eldra aðalskipulags glata hins
vík. Það er búið að tryggja að hann verði
®2. 3)'52¨33/.
vegar gildi sínu þegar nýtt aðalskipulag tekur
í Vatnsmýrinni til 2016 ...“
við en skv. skipulagslögum ber sveitarstjórn að
Hér vísar Margrét til bókunar Ingibjargar
endurskoða aðalskipulag á fjögurra ára fresti. Þetta
Sólrúnar Gísladóttur þáverandi borgarstjóra og
hafa borgaryfirvöld vanrækt og því er endurskoðun
Sturlu Böðvarssonar þáverandi samgönguráðherra
aðalskipulags Reykjavíkur frá 2001, sem nú er hafin,
frá 14. júní 1999: „Í samræmi við markaða stefnu í
löngu tímabær.
Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016 þar sem kveðið
Rétt er að benda Margréti á skýrslu um framtíðarer á um að Reykjavíkurflugvöllur skuli vera miðstöð
staðsetningu Reykjavíkurflugvallar (samgönguráðinnanlandsflugs á skipulagstímabilinu, samþykkir
herra og borgarstjóri, apr. 2007) þar sem tekin eru af
Reykjavíkurborg breytingar á aðalskipulagi og
öll tvímæli um að ekki er stætt á að hafa flugvöll í
deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar.“
Vatnsmýrinni því samkvæmt skýrslunni er fórnarLjóst er að form bókunarinnar hefur ekki ígildi
kostnaður þess að fresta brottför hans amk. 3,5
bindandi samnings enda jafnljóst að enginn borgarmilljarðar kr. á ári. Skýrsluhöfundar telja Hólmsheiði
fulltrúi hefur umboð kjósenda til jafnafdrifaríkrar
í Reykjavík heppilegan stað fyrir nýjan innanlandssamningagerðar og Margrét ýjar hér að samanber
flugvöll.
umræðurnar nú um málefni Orkuveitunnar. Þessi
misskilningur á bókun borgarstjóra og samgönguráðHöfundur er arkitekt og stjórnarmaður í
herra er ekki nýr af nálinni, hann var m.a. forsendan
Samtökum um betri byggð.
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Njáli og Gunnari saman með
þessum hætti. En væri ekki
skemmtilegt að eignast skáldahverfi í landi bókarinnar? Geta
gengið um Laxnessgötu, Gunnarsgötu, Þórbergsgötu, Thorsgötu,
Svövustræti, Fríðustíg og
Guðbergstorg, sem og hverfi með
ljóðskáldagötum. Ekki er skortur
á nýjum hverfum og nýjum
götum sem eftir er að gefa nöfn.

Misskilningur nýs forseta
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Á leið til Skandinavíu?

BJORN FRETTABLADIDIS

+2!&4-%)2) 3+/$!

4%+)¨ /0.5- ®2-5-

.ÕR 3KODA &ABIA ER SPORTLEGRI
EN FYRIRRENNARAR HANS OG
KRAFTURINN KEMUR ¹ ËVART

-ARÅA 'UÈRÒN 'UNNLAUGSDËTTIR
DVALDI Å 'AMBÅU Å SEX VIKUR Å
SUMAR ¹ VEGUM 2AUÈA KROSSINS

"¥,!2 

&%2¨)2 

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

'2*52

!46)..!

4),"/¨

6)..56¡,!2 /&,

(ANNES 0¹LSSON ER LEIKMAÈUR
3TR¹KAFÁLAGSINS 3TYRMIS SEM
KEPPTI ¹ HEIMSMEISTARA
MËTINU Å HOMMAFËTBOLTA Å
!RGENTÅNU ¹ DÎGUNUM
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

,EÈURSËFASETT
HORNSËFASETT
SËFASETT MEÈ INNBYGGÈUM SKEMLI
BORÈSTOFUBORÈ OG STËLAR
SKENKAR
SËFABORÈ
ELDHÒSBORÈ
RÒM Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈUM

6ERÈD¾MI
,EÈURSËFASETT ¹ÈUR KR  
NÒ

 

"ORÈSTOFUSTËLL ¹ÈUR  
NÒ

 

%RUM Å $UGGUVOGI  3ÅMI  

Fótbolti í fjarlægu landi
Strákafélagið Styrmir lagði leið sína alla leið
til Argentínu á dögunum þar sem heimsmeistaramót homma í knattspyrnu fór fram. Hannes
Pálsson er einn leikmannanna og segir borgina
Búenos Aíres undurfagra og eftirminnilega.
„Við vorum 24 sem fórum til Argentínu; átján til að
spila fótbolta og svo sex gestir sem voru stuðningsmenn og börn keppenda,“ segir Hannes og bætir við
að liðinu hafi gengið glimrandi vel í mótinu. „Við
vorum í öðru sæti í okkar riðli og kepptum í kjölfarið
í sextán liða úrslitum. Það var reyndar útsláttarkeppni og við töpuðum fyrsta leiknum þannig að við
enduðum í níunda til sextánda sæti,“ segir Hannes og
tekur fram að leikmenn Styrmis grínist með að það
sé besti árangur sem íslenskt knattspyrnulið hafi náð
á heimsmeistaramóti.

Þrátt fyrir skemmtilega keppni í knattspyrnunni
segir Hannes að borgin standi upp úr eftir ferðalagið.
„Það er merkilegt að fara yfir hálfan hnöttinn og sjá
að Búenos Aíres er mjög lík stórborgum í Evrópu.
Hún er ofboðslega stór og ægifögur,“ segir hann.
Rosalega mikil saga sé í borginni sem sjáist vel á
arkitektúrnum. „Þetta var greinilega mikið veldi hér
áður fyrr en nú er misskipting gæða alveg greinileg,
en borgin er að rísa upp aftur eftir slæmt efnahagsástand undanfarin ár.“
Hannes segir skoðunarferðir hópsins ekki hafa
verið sérstaklega skipulagðar heldur meira þannig
að farið var á þá staði sem sérstaklega var bent á.
„Svo er náttúrulega ótrúlegt að geta farið út að borða
á hverju einasta kvöldi fyrir nánast engan pening.
Við borðuðum stórkostlegan mat í glæsilegu umhverfi
alla daga og dýrasta máltíðin sem ég fékk mér kostaði 900 krónur.“
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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Skoda Fabia er orðinn sportlegri, kraftmeiri og hlaðinn
aukabúnaði.

S¾KJUM OG SKILUM BÅLUM FRÅTT
FYRIR ALLA OKKAR ÖJËNUSTU
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Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

PRENTSNIÐ

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM
Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

MAÈUR K¾MIST Å HANN KRAPPAN OG ÖYRFTI TIL D¾MIS AÈ SKIPTA UM DEKK
Å RIGNINGARTÅÈ OG DRULLUSVAÈI

Skoda Fabia hefur verið framleiddur af tékkneska bílaframleiðandanum Skoda Auto frá árinu 2000.
Fyrirrennari Fabia var Skoda Felicia. Nokkur vatnaskil urðu í framleiðslu Skoda á þessum tíma enda
hafði Volkswagen fyrir nokkru
eignast Skoda-verksmiðjurnar og
Skoda Fabia smíðaður með undirvagn sem einnig má finna í VW
Polo. Vinsældirnar hafa verið töluverðar frá upphafi og er ástæðan
einföld. Flestir vélarhlutar eru
framleiddir af eða í samstarfi við
Volkswagen en hins vegar er verðið á Fabia talsvert hagstæðara en á
öðrum bílum í sama stærðarflokki
frá Volkswagen. Þá er Fabia einnig
með miklum aukabúnaði.
Ný kynslóð Fabia var kynnt í vor
á bílasýningunni í Genf. Bíllinn er
töluvert breyttur að útliti og er
aðeins stærri en fyrirrennarinn.
Bíllinn er sportlegur, sérstaklega
að innan þar sem mælar, gírstöng
og hurðir hafa fengið andlitslyftingu.
Reynsluekið var Skoda Fabia 1.4
TDI sem skilar 69 hestöflum. Þótt
talan sé lág má ekki láta það
blekkja. Dísilvélin vinnur alveg
ótrúlega vel úr því afli sem gefið er
og bíllinn vægast sagt kraftmikill

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla
Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

2%9.3,5!+3452
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miðað við stærð og togið er einnig
mjög gott, 155 Nm. Þó er einn galli
á gjöf Njarðar. Dísilvélin er bæði
hávær auk þess sem gangurinn
verður töluvert grófur í hinni
þriggja sílindra vél. Þetta gæti
truflað marga sem vilja hafa ró og
frið við aksturinn. Ef fólk getur
litið fram hjá því má þó sannarlega
mæla með dísilgerð Fabia sem er
bæði kraftmikil og umhverfisvænni.
Marga kosti má einnig nefna við
Fabia, meðal annars allan þann
aukabúnað sem bíllinn hefur. Aksturstölvan sem stjórna má úr stýrinu er frábær auk þess sem stýrið
sjálft er fjölstillanlegt. Hiti er í
sætum og iPod-tengi milli sæta.
Hólf eru víða, til dæmis undir
sætum og tvö lokanleg hólf í mælaborði. Hægt er að slökkva á loftpúða í fremra farþegasætinu svo
hæglega er hægt að vera þar með
barnabílstól.
Þótt annað mætti halda er ótrúlega rúmt um farþega í aftursæti
sem gerir akstur á lengri leiðum
þægilegri fyrir alla fjölskylduna.
Annað sem er harla gott á ferðalögum og sjaldgæft í svona litlum bíl
er skriðstillir sem er til mikilla
þæginda.

&ARANGURSRÕMIÈ LEYNIR HELDUR BETUR ¹ SÁR

SOLVEIG FRETTABLADIDIS

&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

!LLT YFIRBRAGÈ
3KODA &ABIA
ER ORÈIÈ
SPORTLEGRA

3+/$! &!")!  4$)
6ÁL  LÅTRA DÅSIL  HÎ.M
5PPGEFIN EYÈSLA Å BL AKSTRI  
%YÈSLA   LKM
  KMKLST   SEK
&ARANGURSRÕMI   L
6ERÈ 

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Jeppadekk fyrir veturinn
Heilsárs- og vetrardekk fyrir jeppa og jepplinga
M

al – be
eira úr v

tra verð

!
Dæmi um gott verð:
31x12.50R15 Maxxis, kr. 12.900

Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp
á ökunám í fjarnámi. Þú getur unnið námskeiðin
í tölvunni heima þegar þér hentar.

33x12.50R15 Maxxis, kr. 15.900
PIPAR • SÍA • 71983

Ökunám í fjarnámi !!!!

275/70R16 GT-Radial, kr. 14.900
265/70R17 GT-Radial, kr. 16.900

m
Við míkróskeru
kin
og neglum dek
fyrir þig

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is
Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið.
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum
.¾STA HELGARN¹MSKEIÈ TIL AUKINA ÎKURÁTTINDA
Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda oﬂ.

=

Óvæntur kraftur í Fabiu
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3TÅGVÁL GETUR VERIÈ GOTT AÈ HAFA TIL TAKS Å BÅLNUM EF SKE KYNNI AÈ

BYRJAR  OKTËBER ¹ !KUREYRI

Líttu vel út!

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

Snjóskafa fylgir
hverjum dekkjagangi

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

ALORKA • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080
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Furðuleg farartæki
Hitað upp fyrir bílasýningu í
Tókýó.
Fertugasta bílasýningin í Tókýó
(Tokyo Motor Show) hefst 26. október. Nokkrir bílaframleiðendur
tóku forskot á sæluna nýverið og
kynntu nokkra skemmtilega hugmyndabíla í Tókýó til að hita upp
fyrir sýninguna.

3PORTLEGUR !UDI
(%+,! +9..)2 .µ*!. !5$) ! 
¥3,!.$) ¥ -!23  .34! 2)

Sumir bílanna minntu á leikfangabíla en hugmyndirnar virðast sprottnar frá iPod, geimskutlum framtíðar og japönsku
manga-teiknimyndunum.
Ekki má búast við að sjá þessa
bíla á bílasölum í náinni framtíð.
SGI

(INN NÕI !UDI ! SEM VERÈUR KYNNTUR
TIL SÎGUNNAR Å MARS ¹ N¾STA ¹RI ER AÈ
SÎGN (EKLU UMBOÈSINS EINN SPORTLEG
ASTI STALLBAKURINN AF MILLIST¾RÈ ¥ BOÈI
ERU FIMM VÁLAR  TIL  HESTÎFL
¹SAMT FJÎGURRA STROKKA BENSÅNVÁL MEÈ
FORÖJÎPPU EINS OG DÅSILVÁLARNAR "¹ÈAR
VÁLARGERÈIR ERU MEÈ BEINNI INNSPRAUT
UN OG EYÈSLA TALSVERT MINNI EN Å ELDRI
GERÈUM ! F¾ST MEÈ NOKKRUM GERÈ
UM GÅRSKIPTINGA SEX GÅRA HANDSKIPT
INGU TIPTRONIC SJ¹LFSKIPTINGU MULTI
TRONIC REIMSKIPTINGU OG ANNAÈ HVORT
FRAMHJËLADRIFINN EÈA MEÈ SÅTENGDU
QUATTRO FJËRHJËLADRIFI
¥ SAMANBURÈI VIÈ FYRRI GERÈ ERU NÕ OG
SPORTLEGRI HLUTFÎLL SPORTSTÕRING STJËRN
BÒNAÈUR SEM STÕRIR STÅFLEIKA VÎKVA
FYLLTRA HÎGGDEYFANNA TIL AÈ AUKA ÎR
YGGIÈ OG B¾TA AKSTURSEIGINLEIKANA
RH

0IVO  FR¹ .ISSAN ER RAFMAGNSBÅLL (¾GT
ER AÈ SNÒA BÅLNUM ¹ GRINDINNI ÖANNIG AÈ
HANN SNÒI Å ÎFUGA ¹TT ¶¹ ER EINNIG H¾GT
AÈ SNÒA HJËLUNUM Å NÅUTÅU GR¹ÈUR SEM
AUÈVELDAR ÎKUMÎNNUM TIL MUNA AÈ
LEGGJA Å SAMHLIÈA BÅLAST¾ÈI
2OUND "OX FR¹ .ISSAN VERÈUR SEINT
KALLAÈUR FALLEGUR BÅLL

I 2EAL HUGMYNDAFARART¾KIÈ FR¹ 4OYOTA
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RAFKNÒIÈ MEÈ  KM H¹MARKSHRAÈA
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Nýr VW Tiguan
Jepplingurinn Tiguan frá
Volkswagen verður fáanlegur
hér á landi frá og með janúar á
næsta ári.
Volkswagen
heimsfrumsýndi
nýja jepplinginn Tiguan á alþjóðlegu bílasýningunni í Frankfurt.
Tiguan þykir í mörgu eins og litli
bróðir Touareg að útliti til, í fjölhæfni, þægindum og afli. Með
undirvagni Tiguan eru sett ný
viðmið í þessum flokki þar sem
mikið er lagt upp úr aksturshæfni og öryggi. Í fyrsta sinn er
boðið upp á fimm vélar sem allar
eru með forþjöppum og skila
miklum afköstum en um leið
minni
eldsneytiseyðslu
og
útblæstri mengandi lofttegunda.
Ný, hljóðlát TDI-dísilvél með
samrásarinnsprautun uppfyllir
Euro 5-mengunarstaðalinn, sem
þó tekur ekki gildi fyrr en 2009.
Tvenns konar útlit á yfirbyggingum býðst með VW Tiguan.
Fyrir borgaraksturinn er boðin
búnaðarlínan Trend&Fun og
Sport&Style en þeir bílar eru

sérstaklega þægilegir í meðhöndlun og minna mest á fólksbíla í akstri. Hægt er að fá
Tiguan með Park Assist-bílastæðalögn sem leggur bílnum
nánast sjálfvirkt í þröng bílastæði.
Track&Field er sérhannaður
fyrir akstur utan malbiks og
reiðubúinn í ævintýralegan akstur. Staðalbúnaður er nýhannaður utanvegahamur sem virkjar
heilan herskara af stoðkerfum
sem auka stórlega öryggi í utanvegaakstri. Nýjasta kynslóð
4MOTION-fjórhjóladrifs er í
Tiguan, en með kerfinu kemur
annað hvort sex gíra handskipting eða sex þrepa sjálfskipting.
Tiguan er afburða hæfur í því
að draga eftirvagna og getur
dregið allt að 2.500 kíló. Útvarp
og leiðsögukerfi með snertiskjá
felur í sér 30 gígabæta minni á
hörðum diski, leiðsögukerfi fyrir
óbyggðaakstur og bakkmyndavél.
VW Tiguan verður fáanlegur
hjá Heklu frá og með janúar á
næsta ári.
ÖLG
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"ANANI ER KJÎRIÈ NESTI ¹ FERÈALÎGUM (ANN ER HANDH¾GUR
HOLLUR N¾RINGARRÅKUR BRAGÈGËÈUR OG AUÈVELT AÈ GRÅPA HANN MEÈ
SÁR HVERT SEM ER

Ford Fiesta eða sambærilegur

Vika í Bretlandi
ÍSLENSKA / SIA.IS / HER 36919 04/07

frá

20.500

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

522 44 00 • www.hertz.is
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VORU EKKI FEIMNAR VIÈ MYNDAVÁLINA OG BROSTU SÅNU BLÅÈASTA

Að ganga í óstraujaðri
flík er ósómi í Gambíu
María Guðrún Gunnlaugsdóttir
dvaldi í Gambíu í sumar í sex
vikur á vegum vinadeildarstarfs Rauða krossins og hefur
frá mörgu að segja.
„Mannlífið í Gambíu er skrautlegt
og skemmtilegt. Þar býr ótrúlega
lífsglatt fólk og vinalegt þótt landið sé meðal þeirra tíu fátækustu í
heiminum. Krakkarnir elska tónlist og eru alltaf dansandi og hlæjandi og maður dansar ósjálfrátt
með,“ byrjar María Guðrún frásögn sína.
María Guðrún er 22 ára guðfræðinemi og kveðst hafa kynnst
Rauða krossinum í gegnum sjálfboðaliðastarf. „Ég sótti um að
verða partur af vinadeildarsamstarfi og var valin til að fara út til
Gambíu í ungmennaskipti, ásamt
strák sem heitir Bryan Allan
Smith. Við bjuggum hjá gambískri
fjölskyldu og unnum í sumarbúðum á vegum Rauða krossins. Það
var mjög gaman að kenna krökkunum íslenska söngva og bralla
fleira skemmtilegt með þeim. Svo
sagði ég þeim frá Íslandi og hélt
kynningar á landinu mínu.“
María Guðrún segir flesta
krakkana í Gambíu kunna ágæta
ensku en hún hafi líka komist talsvert inn í tungumál innfæddra.
„Ég komst fljótt upp á lag með að

-ARÅA 'UÈRÒN GLEYMDI STUNDUM AÈ HÒN V¾RI HVÅT ÖEGAR HÒN BJË Å 'AMBÅU

segja einfaldar setningar eins og
„ég er svöng“ „takk fyrir“ og
fleira. En maður má ekki ruglast.
„Mangimar“ þýðir til dæmis ég er
þyrst en „mangimer“ þýðir ég er
reið!
Þótt skordýrin skríði um allt í
Gambíu segir María metnað lagðan í hreinlæti. „Það er allur þvottur handþveginn og mikið lagt upp
úr því að allt sé straujað. Ef manneskja er úti á götu í óstraujaðri
flík þá er það mikill ósómi,“ lýsir

Ferðaskrifstofa
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hún. Síðan bregður hún upp mynd
úr heimilislífinu þar sem systkinin voru fimmtán og ávallt nokkur
nágrannabörn í heimsókn. „Ég sat
einu sinni uppi í rúminu mínu með
stelpurnar allar í kringum mig og
var að syngja fyrir þær Krummi
krunkar úti. Þá spurðu þær hvort
ég kynni ekki lög úr myndinni The
Princess Diaries og fóru að syngja
þau fyrir mig. Þær eru múslimar
og eru alltaf með blæjur. Mér
fannst fyndið að þær kynnu lögin
úr þessari vestrænu mynd en ekki
ég.“
Regntíminn gekk yfir á meðan
María Guðrún var úti og segir hún
stundum hafa hellst hressilega úr
loftinu. „Það flæddi yfir allt. Þá
var steinum hlaðið upp með veggjunum til að labba á.“
Að lokum lýsir hún komu sinni
til James-eyjar sem hún segir
sögulegan stað og mikilvægan í
þrælastríðinu. „Allir þrælarnir
sem voru fluttir frá Afríku stoppuðu þar og á eynni er safn sem
lýsir þeirri sögu. Maður fékk í
magann. Þarna voru krakkar
hlaupandi á eftir mér hrópandi „tu
bab“ sem þýðir „hvíti maður“ því
það er mjög sjaldgæft að sjá hvíta
manneskju þarna úti. Ég hrökk í
kút því ég mundi oft ekki sjálf að
ég væri hvít. Fólkið tók mér svo
opnum örmum að ég gleymdi að
ég var öðruvísi en það.“
GUN FRETTABLADIDIS
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OG ALLRI SÁRSMÅÈI INNANDYRA 4ILBOÈ EÈA
TÅMAVINNA VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 3ÅMI
 

%NGLALJËS 3   
 

(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VINNU
!LLT VIÈHALD INNI OG ÒTI 2 'ÅSLASON EHF
3   2AFN

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

4EK AÈ MÁR FLÅSALÎGN &LJËT OG GËÈ
ÖJËNUSTA M¾TI ¹ UMSÎMDUM TÅMUM
4ÅMAKAUP EÈA TILBOÈ ÖITT ER VALIÈ 5PPL
Å S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

!LSP¹  

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

(ANNA    


3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

$ULSPEKISÅMINN  
  

3MÅÈAVINNA TRJ¹FELLINGAR
OG KERRUR

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA ALMENNA
SMÅÈAVINNU 3ËLPALLAR GIRÈINGAR
SKJËLVEGGI OG FL ,ÎGGILDUR HÒSA
SMÅÈAMEISTARI &ELLUM EINNIG
TRÁ AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM (ÎFUM EINNIG BURÈARMIKLAR
KERRUR TIL LEIGU
¶AULVANIR MENN SNÎR HANDTÎK
3¾LUGARÈAR EHF
!UÈUNN S    +¹RI S
 

(EIMILIST¾KI
ÖVOTTAVÁL TIL SÎLU !%' -JÎG VEL FARIN

'EFINS
4IL GEFINS HILLUSAMST¾ÈA MEÈ GLERHURÈ
OG HORNSKRIFBORÈ MEÈ HILLUM GEGN ÖVÅ
AÈ VERA SËTT 5PPL Å S   
 

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

$ÕRAHALD

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

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


4IL SÎLU HÒSGÎGN RÒM XM HORNSËFI
¹SAMT SËFABORÈI NÕLEGUR ÅSSK¹PUR ELD
HÒSBORÈ OG  STËLAR 3  

(ELLISKEIFUR AUGLÕSA

3KEIFNAVEISLA Å VETUR 'ÎMLU GËÈU
(ELLUSKEIFURNAR ÖESSAR SEM ENDAST OG
ENDAST OG ERU ËDYRAR LÅKA 3ÅMI 
 (ULDA 3ÅMI   (ELGI %GUM
TIL SLATTA AF INNFLUTTUM UPPSL¹TTARSKEIF
UM ¹ GËÈU VERÈI

,2 (ENNINGSKÒRINN ER LÅKA FYRIR KARL
MENN %IRÅKUR  

,ÅKAMSR¾KT
4IL SÎLU ËNOTAÈ %NERGETICS -ULTIGYM
 ¾FINGAT¾KI FR¹ )NTERSPORT 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

&¾ÈUBËTAREFNI

 M¹NUÈA LABRADORSETT
ER TÅK

¡G ER AÈ GEFA HUNDINN MINN VEGNA
FLUTTNINGS SEM VERÈUR EFTIR  VIKUR ¶ETTA
ER SVÎRT ,ABRADORSETTER TÅK EF ÖIÈ HAFIÈ
¹HUGA HAFIÈ Ö¹ SAMBAND Å SÅMA 
   

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹
BJORK VISIRIS (EIMASÅÈAN ER ¹ DYRA
LANDIS UNDIR ,ÅNA FÅNA EÈA Å S  
+VEÈJA "JÎRK

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

-ASK HUNDUR *ACK 2USSELL HREINR¾KT
AÈUR ¾TTARBËK ¹RA TIL SÎLU 5PPL Å S
 

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

4IL SÎLU  VIKNA "ORDER #OLLIE HVOLPAR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 
4IL SÎLU $ÅSUP¹AGAUKABÒR KOSTAR NÕTT
 ÖÒS 3ELST ¹  ÖÒS 5PPL Å S 


,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  
4ËMASARHAGI 4IL LEIGU  FM EINSTAKL
INGSÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È FYRIR SKILVÅSAN OG
REGLUSAMAN EINSTAKLING 6ERÈ 
5PPL Å S  
4IL LEIGU  FM  HERB ÅBÒÈ Å TVÅ
BÕLISHÒSI Å SVEIT ¹ MILLI (VERAGERÈIS
OG 3ELFOSS ,EIGA  KR MEÈ HITA
OG RAFMAGNI 2EYKLAUS ÅBÒÈ '¾LUDÕR
LEYFÈ  M¹N TRYGGING ,AUS 5PPL Å S
 
4IL LEIGU HERB Å GËÈRI ÅBÒÈ Å  5PPL Å
SÅMA  
4IL LEIGU JA HERB  FERM SÁRH¾È
Å ¶ORL¹KSHÎFN ,AUS STRAX 5PPL Å S
 OG 

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

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

2AFVIRKJUN

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
.¹MSKEIÈ

-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

3ILFURLEIR SKARTGRIPAGERÈ

4ÎLVUR
4ÎLVUÖJËNUSTA

.¹MSKEIÈ Å SKARTGRIPAGERÈ T¹LGUN STEIN
AVINNSLU ÒTSKURÈI OFL 3KR¹NING OG UPPL
S   (ANDVERKSHÒSIÈ "OLHOLTI 
HANDVERKSHUSIDIS

%INSTAKLINGAR OG FYRIRT¾KI +EM ¹ STAÈ
INN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

 ¹RA REYNSLA -ICROSOFT VOTTUN

®KUKENNSLA

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

-IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR 3  

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

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

.UDD

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

-ASSAGE -ARIA TEL  

6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR
'L¾SIB¾

 OKTËBER  -)¨6)+5$!'52



3-!5',µ3).'!2

!46)..!

 HERB  FM ÅBÒÈ Å VESTURB¾ 2VK 
TIL LEIGU !GNAR Å S  
4IL LEIGU  (ERB ÅBÒÈ  FM Å (AFNAFIRÈI
6ERÈ  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å S 


(ÒSN¾ÈI ËSKAST
4RAUSTAN OG REGLUSAMAN LEIGJANDA VANT
AR   HERB ÅBÒÈ 3TRAX EÈA SEM FYRST
-EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER 3  
4VEIR  ¹RA FR¾NDUR UTAN AÈ LANDI ËSKA
EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹ STËRREYKJAVÅKURSV¾È
INU 'REIÈSLUGETA   Ö
HITI OG
RAFM 2EGLUSEMI SKILVÅSAR GREIÈSLUR 3
    

3UMARBÒSTAÈIR

7ILSONlS PIZZA LEITAR AF
STARFSFËLKI Å EFTIRFARANDI
STÎÈUR
0IZZABAKARA 3ENDLA FËLK
Å SÅMSVÎRUN AFGREIÈSLUFËLK Å
SJOPPU 5M ER AÈ R¾ÈA HENTUG
AN VINNUTÅMA Å B¾ÈI HLUTASTARF
OG FULLT STARF 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTA FËLKIÈ
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
7ILSONlS 0IZZA 'NOÈARVOGI 
 !USTURSTRÎND  EÈA Å SÅMA
 

4IL LEIGU SUMARHÒS ¹ 3TOKKSEYRI 0L¹SS
FYRIR   MANNS FULLBÒIÈ MRÒMFÎTUM
NUDDPOTTUR FYRIR  MANNS ,EIGIST Å
VIKU EÈA HELGARLEIGU .¹NARI UPPL INN
¹ GISTINGARIS

¶JARKUR VINNUFÎTKOLTUR EHF 6ERSLUN
,AGER²TKEYRSLA /KKUR VANTAR ÎFLUGA
STARFSMENN TIL LIÈS VIÈ OKKUR Å MJÎG FJÎL
BREYTT OG LIFANDI STÎRF Å VERSLUNÒTKEYRSLU
OG ¹ LAGER 6IÈ LEITUM AÈ J¹KV¾ÈUM
OG DUGLEGUM EINSTAKLINGUM SEM VILL
VINNA Å ÎRT VAXANDI FYRIRT¾KI ¶URFA AÈ
GETA BYRJAÈ SEM FYRST 6INSAMLEGAST
SENDIÈ UMSËKN ¹ THJARKUR THJARKUR
IS SEM FYRST

3PORTCAFE

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK ¹ GRILL OG
¹ BAR 6ERÈUR AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST 5PPL Å S     
(¹RSNYRTIR ËSKAST (¹RSNYRTIR ËSKAST TIL
STARFA ¹ 2AKARA OG H¹RSNYRTISTOFUNA
(ËTEL 3ÎGU UPPL Å SÅMA  

!TVINNA ËSKAST
6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN

4IL LEIGU Å )NNRI .JARÈVÅK NOKKUR MISMUN
ANDI BIL Å ÅÈNAÈARHÒSN¾ÈI  «DÕR LEIGA
5PPL Å SÅMA   OG  

(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA ÖJËN
USTA S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN BILSTJORAR RAESTINGAFOLK OFL 3
 

&ELLHÕSI

TJALDVAGNAR

4IL LEIGU UPPHITAÈ GEYMSLUHÒSN¾ÈI ¹
3UÈURNESJUNUM 4EK Å GEYMSLU FELLIHÕSI
OG TJALDVAGNA 5PPL Å S  

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ÒRARAR

TILKYNNINGAR

%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA
EFTIR MIKILLI VINNU

%INKAM¹L

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF

PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

7A

,EIÈRÁTTING ¹ ATHUGASEMDAFRESTI OG
M¹LSMEÈFERÈ VEGNA BREYTINGA ¹
AÈALSKIPULAGI !KUREYRAR  
Sími 512 3600

.ONNABITI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL STARFA
EKKI YNGRI EN  ¹RA REYKLAUS
7E NEED MORE PEPOLE FULL TIME
AND PART TIME IN DOWN TOWN
FASTFOOD .O SMOKING
)NTERESTED PLEASE CALL  
  

www.logheimili.is
Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is
Opið hús í dag miðvikudag frá kl. 17:30-18:30

"ÅLSKÒR

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

>r<BC</

&!34%)'.)2

(ÒSVAGNAFËLK 3ÅÈUSTU
PL¹SSIN

HÒS ¹
ST¾RÈIR

%RUM MEÈ VANA SMIÈI SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU

+RAFTAÚ EHF

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

&YRSTA FLOKKS UPPHITAÈ
%YRARBAKKA4ÎKUM
ALLAR
6EFMYNDAVÁLAR3  

3MIÈIR

3TR¹KAR3TELPUR /KKUR VANTAR DYRAVERÈI
TIL STARFA ¹ SKEMMTISTAÈ Å +ËPAVOGI
%F ÖÒ VILT VINNA ¹ GËÈUM STAÈ MEÈ
GËÈU FËLKI Ö¹ HEFURÈU SAMBAND Å SÅMA
 

«SKUM EFTIR SMIÈUM EÈA LAGHENTUM
MÎNNUM Å FULLT STARF HELST ÅSLENSKUM¾L
ANDI 3     

!TVINNUHÒSN¾ÈI

"EITNINGAMAÈUR ËSKAR EFTIR BEITNINGU
¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 'ETUR BEITT 
BJËÈ ¹ DAG VERÈUR AÈ VERA NOKKUÈ
STÎÈUG BEITNING 5PPL Å S   
 

Hléskógar 5 - Reykjavík

«SKA EFTIR RÒMGËÈUM BÅLSKÒR TIL LEIGU
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 5PPL Å S 


2ANGUR ATHUGASEMDAFRESTUR OG RÎNG M¹LSMEÈFERÈ VORU
GEÙN UPP Å AUGLÕSINGUM BIRTAR  OKTËBER  VEGNA
BREYTINGA ¹ !ÈALSKIPULAGI !KUREYRAR  
"REYTINGARNAR ERU VEGNA SV¾ÈIS FYRIR ÖJËNUSTUSTOFNANIR
 3 'ILJASKËLA +IÈAGILS OG VEGNA LANDFYLLINGAR
¹ HAFNARSV¾ÈI  ( 2ÁTTUR ATHUGASEMDAFRESTUR
VEGNA ÖESSARA TVEGGJA BREYTINGA ER  VIKUR EÈA FR¹ 
OKTËBER  TIL  NËVEMBER  -¹LSMEÈFERÈ
ER SKV  MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 MSBR ,EIÈRÁTTIST ÖETTA HÁR MEÈ

Frum

 OKTËBER 
3KIPULAGSSTJËRI !KUREYRARKAUPSTAÈAR

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

. VERSLUN

. ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGAN OG
¹REIÈANLEGAN STARFSMANN TIL ALMENNRAR
AFGREIÈSLU ¹ KASSA Å VERSLUN FÁLAGSINS ¹
"ÅLDSHÎFÈA !UK ÖESS SINNIR STARFSMAÈUR
PÎKKUN ¹ STYKKJAVÎRU ¹FYLLINGUM Å HILLUR
OG UPPGJÎRI ¹ KASSA 6INNUTÅMI ER ALLA
VIRKA DAGA FR¹ KL   OG ANNAN HVORN
LAUGARDAG.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3IGRÅÈUR (ARÈARDËTTIR MANNAUÈSSVIÈI
. Å SÅMA   HUGASAMNIR GETA
EINNIG SËTT UM STARFIÈ ¹ WWWNIS

Stór glæsilegt einbýlishús á frábærum stað með tvöföldum
bílskúr og aukaíbúð með sérinngangi. Mjög vel viðhaldið hús
teiknað af Kjartani Sveinssyni. V 69,7 milljónir.
Allar uppl. Sigurður s: 616 8880
LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

#AFE #ONDITORI
#OPENHAGEN

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI Å AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR
'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFS
FËLKI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT FËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

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

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALDAR
FRAMKV¾MDIR SKULI EKKI H¹ÈAR MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
NR  MSB

3PENNUH¾KKUN +RÎÚULÅNU  &LJËTSDALSHÁRAÈI &LJËTSDALS
HREPPI OG 3KÒTUSTAÈAHREPPI

ASPARFELL - LAUS STRAX

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU

,EITAR AÈ ÖÁR +VÎLD OG HELGARVINNA Å
BOÈI 3KEMMTILEG VINNA ¹ SKEMMTILEG
UM VINNUSTAÈ !LLIR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA
UM 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   "ENIDIKT

Frum

7INK (¹RSNYRTISTOFA ËSKAR EFTIR
NEMA
5PPL ¹ STAÈNUM 3  
3MIÈJUVEGUR  +ËP

KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR
UM MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA

,AGNING LJËSLEIÈARA Å S¾STRENG YÙR 2EYÈARFJÎRÈ "ERU
FJÎRÈ (AMARSFJÎRÈ OG LFTAFJÎRÈ $JÒPAVOGSHREPPI OG
&JARÈARBYGGÈ

(OLLT OG GOTT ËSKAR EFTIR BÅLSTJËRUM TIL
STARFA 5PPL GEFUR "IRGIR Å S  

.EMI ËSKAST

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

Falleg 129,5 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stærð alls 148,2 fm. Fjögur rúmgóð herbergi.
Glæsilegt eldhús. Rúmgóð stofa. Tvennar svalir.
Sérinngangu. Húsið er algerlega endurnýjað að utan, klætt álklæðningu. GLÆSILEGT ÚTSÝNI.
Verð 31,5 millj.

KVARÈANIRNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA
¹ HEIMASÅÈU 3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹È
HERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  NËVEMBER 
3KIPULAGSSTOFNUN

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

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

,EIKSKËLINN "REKKUBORG
,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
ËSKAST TIL STARFA Å LEIKSKËLANN
"REKKUBORG Å 'RAFARVOGI
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   OG 


«SKA EFTIR HEIMILISAÈSTOÈ ¹ F¹MENNT
SVEITAHEIMILI GOTT FYRIR LÅFEYRISÖEGA 3
 
6ANTAR STARFSMANN Å   VINNU
-ÎGULEIKI ¹ SVEIGJANLEGUM VINNUTÅMA
5PPL Å S   3KËARINN Å +RINGLUNI
EHF

,EIKARAR ËSKAST ¹
!USTFJÎRÈUM

,EIKARAR ¹ ÎLLUM ALDRI ËSKAST Å PRUFUTÎK
UR FYRIR NÕJA ¥SLENSKA%NSKA KVIKMYND
5PPL Å S  

GULLENGI - GLÆSIÍBÚÐ
Rúmgóð 132,1 fm endaíbúð í nýju vönduðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er á annari hæð með sér inngangi af
svölum. Skiptist hún í forstofu, hol, fjögur herbergi,
stofur, eldhús, bað, þvottahús og geymslur. Stórar
svalir og mikið útsýni. Fullbúin eign með vönduðum gólfefnum og innréttingum. Sérhönnuð lýsing.
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 34,7 millj.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Auglýsingasími

– Mest lesið

-)¨6)+5$!'52  OKTËBER 

Þverstæður Gísla
F

Menntastofnun í
lausu lofti
sem komast að því, að
við búum hér eins og
Bakkabræður, eyðum
offjár í að hamla gegn
eyðingaröflunum á
enntastofnun heillmeðan á aðra milljón
ar stéttar landbúnfjár og a.m.k. á annað
aðarins sem kennir
hundrað þúsund
þeim allar kúnstir við
hrossa eru á lausaað nýta landið sér til
göngu milli fjalls og
framdráttar, nema þá
fjöru og eyðileggja
að það sé glæpur gagn- (%2$¥3
¶/26!,$3$«44)2
meira en vinnst.
vart framtíðinni að
Í dag er það ekkert einkamál
stunda rányrkju á stórskemmdu
okkar hvernig við förum með
landinu til skaða í stað þess að
landið, það kemur öllum
stunda ræktunarbúskap, hlýtur
heiminum við. Þess vegna hafa
að vera blind á samtímann. Hún
alþjóðasamtök um gróðurvernd
hangir í lausu lofti, því grunninn
sett lög og reglur um það að ekki
vantar í bygginguna, landið sjálft
megi skaða eða rýra gróðurlendi
sem vegna meðferðar okkar á því
með nýtingu. Við höfum tekið
missir stöðugt meira af sinni uppþátt í ráðstefnum og skuldbindhaflegu gróðurþekju.
ingum um náttúruvernd, en
Þessi stofnun er samt ótrúlega
hvergi staðið við þær þó þörfin
ánægð með sjálfa sig þrátt fyrir
sé hvergi brýnni. Eina ráðið til
þessa skömm og er stöðugt að
að ýta við okkur að losna úr
telja okkur trú um hvað hér sé
þessum gömlu viðjum virðist
allt til fyrirmyndar og stofnar
vera að vekja athygli alþjóðajafnvel til námskeiða fyrir
samtaka á ástandinu svo við
vesalings útlendinga sem eiga
fáum áminningu frá þeim, um að
við uppblástur og gróðureyðingu
tími sé kominn til að girða af
að stríða til að kenna þeim okkar
búpeninginn í landinu í staðinn
aðferð. Við með stærstu
fyrir fólkið eins og hingað til og
manngerðu eyðimörkina, og
stunda ræktunarbúskap eins og
verst farna land af búsetu vegna
aðrar siðmenntaðar þjóðir.
rányrkju sem við stundum enn,
ætlum að kenna þeim. Er þetta
ekki brandari á heimsmæliHöfundur er leikkona og
kvarða? Við erum þvert á móti
fyrrverandi formaður Lífs og
til aðhláturs og varnaðar þeim
lands.

Góður skrifstofustóll
er það sem þú saknar
mest þegar þú þarft
að vinna annars staðar

HÅG H09

Framúrskarandi
Margverðlaunaður skrifstofustóll sem
hentar vel fyrir þá sem aðeins velja það
besta. Í þessum stól sameinast bæði glæsileg
hönnun og framúrskarandi gæði.
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði
• Dýptarstillanleg seta
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól

Tilboð kr. 99.900.-

HÅG H05

Þægilegur og sterkur
Mjög sterkur og endingargóður skrifstofustóll,
hannaður fyrir mikla notkun. Þetta er einstaklega þægilegur og notendavænn stóll sem slegið
hefur í gegn hjá íslenskum notendum.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling fram og aftur
• Stærðarstilling og hæðarstillanlegt bak
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar
• Fæst með höfuðpúða
• Parkethjól

Hönnuður: Peter Opsvik

Tilboð kr. 75.760.-

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

5-2¨!.
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HÅG H03

Einstakur
Hönnuður: Søren Yran

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Stóllinn sem uppfyllir allar helstu kröfur um
heilsu- og umhverfisvæna stóla. Hann er unninn
úr gosflöskutöppum og öðru endurunnu plasti
sem gerir hann einstakan í sinni röð.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Stærðarstilling og dýptarstillanleg seta
• Hæðarstillanlegir armar
• Fæst með lægra baki
• Parkethjól

Tilboð kr. 43.900.-

Ármúla 22 108 Reykjavík Sími 533 5900 Fax 533 5901 skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00

www.skrifstofa.is

kaldaljós 2007

ekkert vægi í þessu samhengi enda fólgið í því að
tryggja að ein lög giltu í
landinu, innan kirkju sem
utan.
yrir skömmu gagnMeginmál mitt er ekki
rýndi ég í Fréttablað„veraldleg“ kirkjuathöfn,
inu guðlausa kirkjuathöfn
eins og Gísli telur, heldur
á vegum Siðmenntar. Ég
guðlaus
kirkjuathöfn:
deildi á athöfnina vegna
Fólk æskir ekki inngöngu
þverstæðunnar að guðí kirkju á þeim forsendleysingjar notfærðu sér '5..!2
um að Guði verði fyrst
kirkju með þessum hætti *«(!..%33/.
vísað á dyr. Það er óskiljanlegt ef
og að prestur leyfði slíka athöfn í
Gísla þykir það sjálfsagt. Með því
húsi sem frátekið er fyrir þjónustgerir hann lítið úr eigin gildum um
una við Guð. Ekki deildi ég á persónleið og hann vanvirðir kirkjuna.
ur þeirra sem í hlut áttu.
Vilji guðleysingjar ekki tilheyra
Gísla Gunnarssyni sagnfræðingi
kirkjunni sannfæringu sinnar vegna
þótti grein mín „vond“ og „fordæmhvet ég þá til að taka sig jafn alvarandi“ í garð Siðmenntar og andmællega og þeir ætlast til að kirkjan
ir mér með stóryrtum hætti í greingeri. Kirkjan útilokar ekki fólk. Fólk
inni
Kirkjur
og
þverstæður
útilokar kirkjuna. En kirkja sem
mannlegs lífs. Gísli sakar mig um að
kannast við Krist fyrir sumu fólki
tala gegn betri vitund, vera á skjön
en ekki öðru er ekki sönn kirkja.
við rétta lúterska hugsun, misskilja
Mér þykir miður að Gísli væni
eðli kirkjuhússins og upphefja formmig um kærleiksleysi. Við því er
hyggju á kostnað kærleika.
fátt að segja. Þetta mál snýst ekki
Í viðræðu hef ég ávallt kynnst
um kærleika heldur gagnkvæma
Gísla sem öfgalausum manni og
virðingu og skilning á því sem skilkemur grein hans því á óvart. Í raun
ur að. Í ómaklegum útúrsnúningum
er hún illskiljanleg því mér hafði
sínum spyr Gísli mig hvort ekki sé
þvert á móti skilist að Gísli hefði
kristilegt að fólk bindist böndum
gagnrýnt athöfnina á vettvangi Siðástar og trúfesti. Sannur kærleikur
menntar.
er alltaf kristilegur enda þótt kærGísli reynir að drepa málinu á
leiksríkt fólk sé ekki allt kristið. Þó
dreif með því að vísa í Lúter og siðþað rýri ekki gildi kærleikans sem
bótina, sem hann þó misskilur. Hann
kallaði á umrædda athöfn hafði hún
segir að kirkja sé „veraldlegur
ekkert með Krist að gera, hvorki í
umbúnaður utan um heilaga athöfn“
augum Siðmenntar né brúðhjónog ber m.a. Lúter fyrir sig. Gísli
anna. Það veit Gísli.
horfir þó framhjá því að umrædd
Gísli reynir að réttlæta umrædda
athöfn var alls ekki heilög í kirkjuathöfn með því að minna á að þverlegum skilningi, sem auðvitað er
stæður sé víða að finna í lífinu. Það
mergurinn málsins. Þótt formlegt
er vissulega rétt og ber málflutningritúal fyrir kirkjuvígslu kæmi ekki
ur hans sjálfs í þessu máli því ríkutil fyrr en árið 1869 hafa kirkjur frá
legt vitni. Gísli virðist gera sér grein
upphafi verið fráteknar undir þjónfyrir rökleysu málsins þegar á það
ustuna við Guð. Það gerir ekki húsið
er horft frá sjónarhóli Siðmenntar.
heilagt heldur skilgreinir hvað skuli
En umvöndun hans er mikil ef ég
fara fram innan þess.
má ekki sjá sömu rökleysuna út frá
Siðbótin hvílir á þeim grunni að
sjónarhóli kirkjunnar. Þá minnir
Guð einan ber að tilbiðja. Lúter var
hann á að það að „fordæma þverfrjálslyndur upp að því marki. Hann
stæður getur aukið skynsemi en
léti sér fátt um finnast þó við stæðeinnig skapað umburðarleysi og
um á haus í kirkju eða dönsuðum
kreddufestu“. Það er leitt að sú
léttklædd á strætum svo fremi það
skynsemi sem hefur einkennt Gísla
skyggði ekki á aðalatriðið – sem er
í okkar viðræðum falli nú í skuggann
að lofa Guð. Þessi skilningur kemur
af umburðarleysi því sem ég hef
víða fram í ritum Lúters. En ekkert
ekki átt að venjast af hans hálfu.
bendir til þess að Lúter hefði unað
Það umburðarlyndi sem hann krefur
yfirlýstum guðleysingja að athafna
kirkjuna um ætlar hann að þakka
sig í kirkju á eigin guðlausu formeð tómlæti í hennar garð. Honum
sendum. Það hefði Guðbrandur Þorer ekki sómi að því.
láksson ekki heldur gert (mér er til
efs að hann hefði hleypt kaþólskum
presti að). Þá hefur afnám kirkjuHöfundur er sóknarprestur í
griða, sem Gísli gerir að umtalsefni,
Hofsóss- og Hólaprestakalli.
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Söngleikurinn Hárið frumsýndur
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„Gott dagblað ætti að vera þjóð
í samræðum við sjálfa sig.“
!RTHUR -ILLER LEIKSK¹LD OG RITHÎF
UNDUR VAR ÖEKKTASTUR FYRIR VERKIN
¥ DEIGLUNNI OG 3ÎLUMAÈUR DEYR
%INNIG FYRIR HJËNABAND SITT VIÈ -ARI
LYN -ONROE SEM VARÈI Å FIMM ¹R

3ÎNGLEIKURINN (¹RIÈ EFTIR
*AMES 2ADO 'EROME
2AGNI OG 'ALT -AC$ERMOT
VAR FRUMSÕNDUR ÖENN
AN DAG ¹ "ROADWAY 3ÎNG
LEIKURINN VAR INNBL¹SINN AF
HIPPAMENNINGU OG KYNLÅFS
BYLTINGU SJÎUNDA ¹RATUG
ARINS ¶ETTA ENDURSPEGL
AST MEÈAL ANNARS Å TEXTUM
SÎNGLEIKSINS SEM M¾LA
GEGN 6ÅETNAMSTRÅÈINU OG
HEFJA FÅKNIEFNI UPP TIL SKÕJ
ANNA
3ÅÈAN SÎNGLEIKURINN VAR
FRUMSÕNDUR Å "ANDARÅKJUN
UM HEFUR HANN FERÈAST UM
ALLAN HEIM OG NOTIÈ GRÅÈAR

 ,OÈVÅK  VAR KRÕNDUR

KONUNGUR &RAKKLANDS
 +ÎTLUGOS HËFST MEÈ MIKLU

LEGA VINS¾LDA RIÈ 
VAR SÅÈAN FRAMLEIDD KVIK
MYND BYGGÈ ¹ SÎNGLEIKN
UM LEIKSTÕRÈ AF -ILOt &OR
MAN ÖAR SEM MEÈAL ANN
ARS 4REAT 7ILLIAMS "EVERLY
$l!NGELO OG *OHN 3AVAGE
FËRU MEÈ AÈALHLUTVERK
RIÈ  VAR SÎNGLEIKUR
INN SETTUR UPP ¹ ¥SLANDI
VIÈ GËÈAR MËTTÎKUR ,ÎGIN
ÒR SÎNGLEIKNUM HAFA LIFAÈ
GËÈU LÅFI OG MEÈAL ANNARS
HAFA TVÎ ÖEIRRA !QUARIUS
OG ,ET THE 3UNSHINE )N
UNNIÈ TIL 'RAMMY VERÈ
LAUNA









TIMAMOT FRETTABLADIDIS

JÎKULHLAUPI OG ÎSKUFALLI
'OSIÈ STËÈ FRAM Å FEBRÒAR
%LLEFU BANDARÅSKIR HER
MENN FËRUST ER ÖÕSKUR
KAFB¹TUR SKAUT ¹ BANDA
RÅSKAN TUNDURSPILLI VESTUR
AF ¥SLANDI
KVEÈIÈ VAR AÈ 3¹TTM¹LA
SJËÈUR (¹SKËLA ¥SLANDS
SKYLDI EIGA OG REKA KVIK
MYNDAHÒS
"RASILÅSK HJËN VORU TEKIN
FÎST Å (VERAGERÈI MEÈ
MESTA MAGN KËKAÅNS SEM
FUNDIST HAFÈI Å EINU LAGI ¹
¥SLANDI  GRÎMM
&RIÈARBOGINN SAMTÎK
HOMMA OG LESBÅA VAR
STOFNAÈUR Å &¾REYJUM

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Borgþór Gústavsson
Hringbraut 121, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi sunnudaginn 7. október. Hann verður jarðsunginn frá
Digraneskirkju kl. 15.00 fimmtudaginn 18. október.
Ólafía M. Gústavsdóttir
Páll G. Gústavsson
Kristinn J. B. Gústavsson
Hallgrímur P. Gústavsson
Gústav R. Gústavsson
Ágúst E. Gústavsson
og frændsyskini.

Sigurður Eyjólfsson
Iðunn Árnadóttir
Ragna H. Jóhannesdóttir
Rannveig Pálsdóttir
Sigríður Á. Guðmundsdóttir

Elskulegur bróðir okkar og mágur,

Kristján Smári Arngrímsson
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 3. október sl.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Anna Gréta Arngrímsdóttir
Kristín Linfeldt Diecker
Guðrún Arngrímsdóttir
Baldvin Arngrímsson
Margrét Arngrímsdóttir
Jóhannes Arngrímsson
Stefán Árni Arngrímsson
Arngrímur Arngrímsson

Snorri L. Kristinsson
Jim Diecker
Þórður Kárason
Gunnþór Hákonarson
Anna Radwanska
Jóhanna Steingrímsdóttir
Arnfríður Th. Pétursdóttir

Svanborg G. Kristvinsdóttir
lést 2. október. Jarðarförin fór fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Jón Erlingsson
Helga G. Erlingsdóttir
Kristvin Erlingsson
og fjölskyldur.

3®.'52).. «-!2 ¥ 3+!'!&)2¨) LFTAGERÈISBR¾ÈUR HAFA SUNGIÈ SAMAN FR¹ BLAUTU BARNSBEINI OG EIGA SÎNGELSKAR FJÎLSKYLDUR Å B¹ÈAR ¾TTIR
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3ÎNGURINN ALLTAF FYLGT OKKUR
„Við erum búnir að vera til dálítið lengi
sem bræður. Sjálfur sönghópurinn
varð hins vegar bara til óvart þegar
við sungum við útför föður okkar fyrir
tuttugu árum,“ segir Pétur Péturson,
einn bræðra úr skagfirska sönghópnum Álftagerðisbræður.
Söngurinn hefur alltaf fylgt þeim
bræðrum og að sögn Péturs er söngelskt fólk bæði í föður- og móðurætt
þeirra bræðra.
„Við vorum hvattir til að gera meira
af þessu saman og þá fórum við að
læra nokkur lög og síðan gefa út diska.
Síðan hefur þetta bara gengið svona
ljómandi vel,“ segir Pétur sem segir
skagfirsku sönghefðina vera grunninn
að tónelsku þeirra bræðra.
Pétur segir hins vegar ekki standa
til að leggja óperuheiminn að fótum
þeirra bræðra.
„Það hefur ekki hvarflað að okkur
að fara til útlanda. Óskar er að vísu
sá okkar sem hefur stundað sönginn
meira en við hinir. Annars eru Sigfús og Gísli bændur frammi í Álftagerði, ég er smiður hér á Króknum
og hér kunnum við best við okkur,“
segir Pétur og bætir við: „Það er ekk-

ert verra að syngja fyrir Skagfirðinga
frammi í Árgarði heldur en óperuunnendur úti í heimi, þó ég sé ekki að gera
lítið úr því. Það eru allir áheyrendur
jafn mikilvægir svo framarlega þeir
skemmti sér,“ segir Pétur.
Þeir bræður hafa verið öflugir meðlimir í Karlakórnum Heimi í áratugi
samhliða starfi sönghópsins og Pétur
segir þá bræður syngja nánast hvað
sem er.
„Við syngjum ekkert endilega þessi
hefðbundnu kvartett- og karlakóralög
bara það sem okkur finnst skemmtilegt,“ segir Pétur sem segir þá bræður syngja við margvísleg tilefni. „Við
syngjum á hinum ýmsu skemmtunum, en í seinni tíð mest við jarðarfarir og aðrar athafnir,“ segir Pétur sem
er ásamt bræðrum sínum í fullu starfi
samhliða söngnum.
„Við förum að komast á þann aldur
að við förum að hætta að sjá að það
sé nokkuð að,“ segir Pétur hlæjandi en
býst þó við að þeir bræður munu halda
áfram að syngja.
Að sögn Péturs hefur hópurinn gefið
út þrjá geisladiska og sá fjórði á leiðinni. „Með fjórða geisladiskinum fylg-

ir mynddiskur. Þetta verður efni þar
sem stiklað er á stóru frá því við byrjuðum. Mest á léttu nótunum, enda
höfum við aldrei tekið okkur sérstaklega alvarlega,“ segir Pétur brosandi.
Afmælistónleikar þeirra bræðra
fara fram í félagsheimilinu Árgarði í
Skagafirði í kvöld.
„Auk tónleikanna verða jafnframt
hagyrðingar sem ætla að gefa svolítil sýnishorn. Síðan hefur verið
með okkur frá upphafi Stefán Gíslason söngstjóri sem mun leika undir,“
segir Pétur en segir jafnframt Gunnar
Þórðarson tónlistarmann koma fram í
kvöld.
„Gunnar hefur hjálpað okkur með
að koma tónlistinni á disk og spilað með okkur,“ segir Pétur sem segir
nýja diskinn væntanlegan um miðjan
nóvember og einnig standi til tónleikaferð. „Okkur langar mikið að fara í tónleikaferð, enda alveg svakalega gaman
að fara og syngja fyrir fólk víðs vegar
um land. Ætli við förum ekki hálfa leið
um landið og snúum síðan við,“ segir
Pétur.
Tónleikarnir í Árgarði hefjast klukkan 21.00
RH FRETTABLADIDIS

Vor kære mor, svigermor og farmor

Gerda Anna Friis Frederiksen

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ottó H. Karlsson
Eskivöllum 9b, Hafnarfirði,

lést af slysförum fimmtudaginn 11. október.
Jarðarförin auglýst síðar.
Klara Jóhanna Ottósdóttir
Ólafur Þór Ottósson
Helga Björg Sigurðardóttir
Aðalheiður Björk Ottósdóttir
Ása Hrund Ottósdóttir
Katrín Alexandra, Ottó Gauti og Birgitta Rún.

født Olsen
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sveinbjörn Eiríksson
Kirkjuvegi 10, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 13. október
síðastliðinn. Útförin auglýst síðar.
Berglind Ósk Sigurðardóttir
Björn Axelsson
tengdabörn og barnabörn.

* 25. december 1918

 11. oktober 2007

Poul, John, Ilsa, Sara og Sune
Bisættelsen finder sted fra Bagsværd Kirke, København
onsdag den 17. oktober kl. 11.00

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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MILLJÓNIR
Bónus-

Ég hef á síðustu
árum fengið dálítinn áhuga á auglýsingum. Þær virðast
nefnilega
margar til þess
gerðar að fara í
mínar allra, allra
fínustu. Flestar eiga
þær sameiginlegt að nota annaðhvort kvenlíkamann eða kynlíf, eða
hvort tveggja, til að selja vöru.
Á meðal þeirra var til dæmis
sjónvarpsauglýsing fyrir bílaleigu.
Þar sást æði fallegt par velta sér
um í nærfötum, við undirleik þungs
andardráttar sem yfirleitt er
tengdur við lostafullt athæfi. Þar
áður var það auglýsing fyrir sódavatn sem gerði mig alveg kolbrjál-

aða. Í þeirri auglýsingu var einn
kosturinn við neyslu vörunnar sá
að „lærin hætta að snertast“. Orðrétt. Ekki er ég næringarfræðingur eða læknir, en ég tel mig hafa
sannanir fyrir því að lærin snertist
á miklum meirihluta mannkyns.
Raunar grunar mig að skortur á
snertingu gæti þýtt að viðkomandi
sé dulítið undir kjörþyngd, sem
mér finnst bara alls ekki að auglýsingaskrifstofa ætti að flagga sem
eftirsóknarverðu.
Á síðustu dögum hef ég svo rekið
augun í danska auglýsingu fyrir
nærbuxur á karlmenn, þar sem
afar fáklædd hjúkrunarkona liggur glennt í sjúkrarúmi og þefar af
karlmannsnærbuxum. Urrr. Að
lokum var það svo ilmvatnsauglýs-

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

3EGÈU MÁR 0ONDUS
NOTARÈU TANNÖR¹È

2EGLULEGA

*¹¹

3ITURÈU ÖARNA OG LÕGUR AÈ
MANNI SEM ER MEÈ BEITT
VERKF¾RI Å MUNNINUM ¹ ÖÁR

POT
SKRAP
STING
%H

¶¹ SPYR ÁG ÖIG
AFTUR

*¹¹¹
SKRAP
RASP
POT

*¹

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

!F HVERJU STEKKURÈU ¹
AUGLÕSINGAUPP¹T¾KI FR¹
ÒTVARPSSTÎÈ BARA TIL AÈ F¹
ËKEYPIS BOL

(UGSAÈU UM ÖAÈ
"OLUR «KEYPIS

6IÈ ERUM AÈ TALA
UM ËKEYPIS BOL

- ! - - !

¶ETTA MEÈ
bËKEYPIS
BOLINNm

¶VÅ SKYLDARA
SEM FËLK ER
ÖEIM MUN
ËLÅKARA ER ÖAÈ

(VAÈ ER ÖAÈ VIÈ
bËKEYPIS BOLURm SEM
ÖÒ SKILUR EKKI
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ing frá Tom Ford fyrir Gucci sem
varð til þess að ég sá svart og blés
reyk út um eyrun. Þar má sjá, á
sem fáguðustu máli, eitt stykki
ilmvatnsflösku fyrir framan kvenmannsklof. Í nærmynd. Arrg.
Sumum finnst ég kannski yfirgengilega gamaldags og púkó. Við
þá segi ég bara o sei, sei, já og svei
mér þá (og skelli mér á lær). Mér
finnst bara hvorki konur né kynlíf
vera söluvara, eða ímynd sem hægt
sé að grípa í til að selja allt milli
himins og jarðar. Eins og bílaleigu.
Auglýsingabransinn má sparka í
eigin botn og fara að vinna vinnuna
sína. Þetta er bara þreytandi. Og
fyrir þá sem vilja vita það þá snertast mín læri ennþá, og ég er hætt
að drekka sódavatnið.

r

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ
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ING
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-ICHAEL &LATL
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milljón

STÆRSTI

%FTIR 4ONY ,OPES

6IÈ TRÎÈKUM
¹ ÖEIM

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

BÓNUSPOTTUR

!LLT Å LAGI !LLT
Å LAGI -J¹SI
+ETTIR ERU
bDULARFULLIRm

FRÁ UPPHAFI
Potturinn stefnir í 50 milljónir. Ofurpotturinn stefnir
í 110 milljónir og bónusvinningurinn í 31 milljón.
Ekki gleyma að vera með, nældu þér í áskrift.
a fyrir kl. 16
Fá›u ﬂér mi›
u séns á
í dag e›a takt
ssu!
af
a› missa ﬂe

Alltaf á mi›vikudögum!

N "ARNAL¹N
(ANNES ER GREINILEGA FARINN
AÈ ST¾KKA OG STYRKJAST

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
(ANN VIRÈIST ¶AÈ ER EIGINLEGA
STERKARI OG SVOLÅTIÈ SPENN
SJ¹LFSÎRUGGARI ANDI AÈ SJ¹
MEÈ HVERJUM
DEGINUM

OG D¹LÅTIÈ
HR¾ÈILEGT

¶Ò DREGUR
SYSTUR ÖÅNA
SKO EKKI ÒT
Å GARÈ AFTUR
FÁLAGI

HegZc\^i^aWdÂ
@ZneijkVa^ch[VhZiid\[{Âj Vih`_{`VjeW¨i^
:^cjc\^h[{VcaZ\iHb{gVa^cYd\{bVg`VÂ^=V\`VjeV6`jgZng^

'+.#%%%

`g

<DIIK:GÁ

AZÂjg]dgch[^
& ' &B,*
('Jc^iZYA89h`_{g
JeeaVjhc/&(++m,+-ejc`iVg=9GZVYnEgd\gZhh^kZHXVc
C^XVbhiZgZ]a_Â`Zg[^'hXVgi!=9B>!XdbedcZci!HK=H!8K7H
K<6iZc\^d\]ZngcVgiahiZc\^IZmiVkVge;_VghiÅg^c\
Hi¨gÂXbWm]mY/.&!,m*&!,m&&

BZÂ]kZg_jhZaYj
-&(-BZÂVB,*h[VhZii^[na\^g
Jc^iZY"('A89WgZ^Âi_VaYhh_ckVge
VÂVcYk^gÂ^,.#..%`g

('.#%%%

`g

<DIIK:GÁ

HkZ[ch[VhZii
gaZÂg^-&(-B

<^aY^g{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi

&..#%%%

`g

<DIIK:GÁ

AZÂjgh[VhZii
( & &-&-(

'%¹9VciVmA89h`_{g
'%¹)/(A89h_ckVgeJeeaVjhc/-%%m+%%ejc`iVgHkVgib^/-bh
d\h_chk^Â]$k/&*%$&(%H`ZgeV/,%%/&d\*%%XY$b'&'kd\''%k
C^XVbhiZgZ]a_Â`Zg[^'HXVgi!HK=H!8K7Hd\]ZngcVgiahiZc\^
K<6iZc\^IZmiVkVgebZÂ,hÂcVb^cc^7VgcVa¨h^c\d\[_VghiÅg^c\
7dgÂhiVcYjgd\kZ\\[Zhi^c\[na\_V

&..#%%%

`g

<DIIK:GÁ

BZÂ]kZg_jhZaYj
-&-&ZÂV-&-(h[VhZii^[na\^g
9VciVm"'%A89WgZ^Âi_VaYhh_ckVge
VÂVcYk^gÂ^).#..%`g

AZÂjgh[VhZii
( & &-&-&

<^aY^g{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi

7DGÁHID;JHIÓA6GÌHEG:C<>I>A7DÁ>

I>A7DÁ

.#.%%

`g

KZgÂ{Âjg&)#.%%!"

I>A7DÁ

I>A7DÁ

-#..%

&'#..%

`g

KZgÂ{Âjg&'#.%%!"

<^aY^gi^a&.#d`iWZgZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

`g

KZgÂ{Âjg&-#.%%!"

I>A7DÁ

-#((%

`g

KZgÂ{Âjg&&#.%%!"

I>A7DÁ

I>A7DÁ

I>A7DÁ

I>A7DÁ

-#((%

&&#.%%

&&#.%%

&)#.%%

KZgÂ{Âjg&-#.%%!"

KZgÂ{Âjg&)#.%%!"

KZgÂ{Âjg')#.%%!"

`g

KZgÂ{Âjg&&#.%%!"

`g

`g

`g



 OKTËBER  -)¨6)+5$!'52

Þáttaröð um myndlist
Himnaríki & helvíti opnar í dag kl.
18. Galleríið er til húsa í bakhúsi á
Laugavegi 29 við hliðina á Deadversluninni. Listamennirnir Jón
Sæmundur Auðarson og Hafsteinn
Michael eiga verk á þessari fyrstu
sýningu gallerísins. Opnunin er
hluti af Sequences-myndlistarhátíðinni.

MENNING FRETTABLADIDIS

Frumflutningur í
Norræna húsinu
Tríó Tómasar R. Einarssonar ásamt
Ragnheiði Gröndal leikur á
háskólatónleikum í Norræna húsinu í dag kl. 12.30.
Á tónleikunum verða flutt lög
eftir Tómas, en um frumflutning er
að ræða í flestum tilvikum. Tríóið
skipa auk Tómasar þeir Ómar Guðjónsson, gítar, og Matthías M. D.
Hemstock, slagverk.
Tómas R. Einarsson, kontrabassaleikari og tónskáld, hefur
verið einn afkastamesti lagasmiður
í íslenskri djasstónlist síðustu tvo
áratugi.
Á síðasta ári spilaði hljómsveit
Tómasar bæði á helsta djassklúbbi
Moskvuborgar og í Casa de la
Amistad í Havana. Árið 2006 gaf

,%)+!  ($%')34«.,%)+5- 4RÅË 4ËM
ASAR 2 %INARSSONAR ¹SAMT 2AGNHEIÈI
'RÎNDAL

hann út geisladiskinn Romm Tomm
Tomm og í haust er væntanlegur
geisladiskur þar sem fjölþjóðlegur
hópur raftónlistarmanna endurhljóðblandar latíntónlist hans.
VÖ

#ALZADILLA *ENNY (OLTZER OG ,AURIE 3IMMONS
+ELLY 3CHINDLER KYNNINGARSTJËRI !RT MUN
KYNNA Ö¹TTARÎÈINA Å 3AFNI ¹ÈUR EN SÕNINGIN
HEFST ¥ HLÁI MUN )NGËLFUR !RNARSON MYNDLIST
ARMAÈUR OG FYRRVERANDI PRËFESSOR Å -YNDLISTAR
DEILD ,ISTAH¹SKËLA ¥SLANDS R¾ÈA UM VERK NOKK
URRA ÖEIRRA LISTAMANNANNA SEM KYNNTIR ERU Å
Ö¹TTARÎÈINNI OG TENGJA LIST ÖEIRRA VIÈ LIST VALINNA
ÅSLENSKRA MYNDLISTARMANNA 'ESTUM VERÈUR
GEFINN KOSTUR ¹ AÈ VELJA MYNDSKEIÈ ÖEIRRA LISTA
MANNA SEM ÖEIR HAFA MESTAN ¹HUGA ¹
¶¾TTIRNIR ¾TTU SANNARLEGA AÈ EIGA UPP ¹
PALLBORÈIÈ HJ¹ ÅSLENSKU MYNDLISTAR¹HUGAFËLKI
EN EINNIG ¾TTU SÁRLEGIR ¹HUGAMENN UM VAND
AÈA SJËNVARPSÖ¹TTAGERÈ AÈ FINNA EFNI VIÈ SITT
H¾FI Å 3AFNI Å KVÎLD
$AGSKR¹IN HEFST KL  OG STENDUR TIL KL 
VÖ

3!-4¥-!,)34 ¶ETTA VERK ER EFTIR 0IERRE (UYGHE

EN HANN ER EINN LISTAMANNANNA SEM FJALLAÈ ER
UM Å Ö¹TTUNUM !RT

1ANUN OG ÖJËÈLÎG
Íslenskum tónlistarunnendum býðst á næstu dögum
að hlýða á tegund tónlistar
sem er jafnan sjaldheyrð
hérlendis. Egypski tónlistarmaðurinn Hanan
El-Shemouty mun halda
þrenna tónleika hér á landi
og koma fram ásamt íslenskum hljóðfæraleikurum
og kórum.
Steingrímur Guðmundsson slagverksleikari er annar tveggja
íslenskra tónlistarmanna sem
koma fram með Hanan á tónleikunum hérlendis, en hinn er Hilmar
Örn Agnarsson orgelleikari. Stein-

grímur segir heimsókn Hanan tilkomna þannig að Hilmar sá hana
koma fram á tónleikum í Berlín og
þótti mikið til hennar koma. „Hann
fór því að kanna möguleikana á
því að fá hana hingað til Íslands til
tónleikahalds og það gekk eftir.
Þessir tónleikar eru sannarlega
spennandi fyrir íslenska tónlistarunnendur, ekki síst vegna þess að
Hanan leikur á hljóðfæri sem ég
veit ekki til að hafi verið leikið á
hérlendis áður.“
Hljóðfærið sem Steingrímur
vísar til kallast qanun og er eins
konar arabísk harpa eða sítar.
Hanan leikur einnig á arabísk
slagverkshljóðfæri og syngur.
Hún fer í stutta tónleikaferð um
landið og býður þannig sem flestum upp á að hlýða á tónlist hennar.
Hún leikur á tónleikum í Fríkirkjunni í Reykjavík ásamt Vox Femine annað kvöld kl. 20. Hún leikur
í Vélasalnum í Vestmannaeyjum á
laugardag kl. 16 og á sunnudag
leikur hún í Skálholti kl. 16 ásamt

&2!-!.$) 4«.,)34 (ANAN %L 3HEMOUTY

¹SAMT 3TEINGRÅMI 'UÈMUNDSSYNI OG
(ILMARI %RNI !GNARSSYNI

Kammerkór Suðurlands. Steingrímur og Hilmar koma fram með
henni á öllum tónleikunum.
Á tónleikunum verða meðal annars flutt íslensk þjóðlög sem sett
verða í nýjan búning. „Uppistaðan
í tónleikadagskránni er þjóðlög,
bæði evrópsk og arabísk. Á þessum tónleikum mun íslenskum tónleikagestum bjóðast að heyra
gamla íslenska tónlist leikna á
alveg nýjan hátt og því er þetta
tækifæri sem áhugafólk um tónlist og menningu ætti ekki að láta
framhjá sér fara,“ segir Steingrímur.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

AÐEINS EIN SÝNING EFTIR!

SÍÐASTA SÝNING 19. OKTÓBER KL. 20.00

KOLBEINN

GUÐRÚN JÓHANNA

ÁGÚST

BERGÞÓR

INGVAR
ANNA MARGRÉT

HLÖÐVER
ÁSGEIR PÁLL

BRAGI

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

HRAFNHILDUR

Fréttablaðið, Páll Baldvin Baldvinsson
3 stjörnur
DAVÍÐ

„Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, dásamleg…
Arndís Halla, töfrandi…
Hanna Dóra Sturludóttir, stórbrotin…
Kolbeinn Jón Ketilsson, heillandi…
Þvílíkt partý!“
Silja Aðalsteinsdóttir, www.tmm.is

JÓN

ÞORSTEINN HELGI

HALLVEIG

ÞORVALDUR
FABRIKAN

kl. 18 Nýtt gallerí sem ber nafnið

3AMTÅMALISTASAFNIÈ 3AFN ,AUGAVEGI  TEKUR
Ö¹TT Å MYNDLISTARH¹TÅÈINNI 3EQUENCES Å KVÎLD
MEÈ FORSÕNINGU ¹ FJËRÈU Ö¹TTARÎÈ VIÈTALSÖ¹TT
ANNA !RT 
¶AÈ ER BANDARÅSKA SJËNVARPSSTÎÈIN 0"3
SEM FRAMLEIÈIR Ö¾TTINA EN Å ÖEIM ER LÎGÈ
¹HERSLA ¹ AÈ KYNNA ¹HORFENDUM FREMSTU
SAMTÅMALISTAMENN HEIMS MEÈ VIÈTÎLUM OG
MYNDD¾MUM $AGSKR¹RGERÈARMENN Ö¹TTANNA
GANGA ÒT FR¹ ÖVÅ AÈ SAMTÅMAMYNDLIST OG
SKÎPUNARFERLIÈ SEM HENNI LIGGUR AÈ BAKI EIGI
FULLT ERINDI VIÈ BANDARÅSKU ÖJËÈINA ¶ESSA
SANNF¾RINGU M¹ SJ¹ Å JARÈBUNDINNI OG MILLI
LIÈALAUSRI N¹LGUN Ö¹TTANNA ¹ VIÈFANGSEFNI SITT
¶¹TTARÎÈIN HEFUR FARIÈ SIGURFÎR UM HEIMINN OG
ÖYKIR MEÈ ALLRA VANDAÈASTA SJËNVARPSEFNI UM
MYNDLIST SEM GERT HEFUR VERIÈ
¥ Ö¹TTARÎÈINNI SEM SÕND VERÈUR Å 3AFNI
ERU TEKIN VIÈTÎL VIÈ OG SÕND MYNDSKEIÈ AF
VERKUM LISTAMANNA EINS OG 0IERRE (UYGHE
2OBERT 2YMAN *ENNIFER !LLORA OG 'UILLERMO

MIÐASALA Á WWW.OPERA.IS
MIÐASÖLUSÍMI 511 4200
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.ICOLE 3CHERZINGER AÈALSÎNGKONA 4HE
0USSYCAT $OLLS VIRÈIST EIGA ERFITT MEÈ
AÈ SKILJA ¹ MILLI LEIKARA OG HLUTVERKA
b-AÈUR VERÈUR SKOTINN Å STR¹KUM OG
SVO HITTIR MAÈUR Ö¹ OG ¹TTAR SIG ¹
AÈ MAÈUR ELSKAÈI BARA HLUTVERKIÈ
ÖEIRRA (VER ELSKAÈI TIL D¾MIS EKKI
2YAN 'OSLING EFTIR AÈ HAFA SÁÈ
4HE .OTEBOOKm SEGIR HÒN

FOLK FRETTABLADIDIS

Star Trek í tvær vikur á Íslandi
Leikarar sem tengjast næstu Star Trekkvikmyndinni eru farnir að tala
fjálglega um tökur á Íslandi í bandarískum fjölmiðlum. Sá nýjasti til að
stíga fram er Heroes-hetjan Zachary
Quinto sem fer með hlutverk
óþokkans Sylar í sjónvarpsþáttunum
en mun að öllum líkindum leika sjálfan
Spock í kvikmyndinni.
Quinto greinir frá því í samtali við
vefrit USAToday að tökur á Star Trekmyndinni eigi að hefjast í næsta mánuði
og að Paramount-kvikmyndaverið sé
þegar búið að byggja risastóra
leikmynd á þremur hæðum. „Og svo
verðum við í tvær vikur á Íslandi,“
segir Zachary í samtali við vefritið.
Nú þykir orðið ljóst að þessi næsta
stórmynd nýjasta gullkálfsins í
Hollywood, J. J. Abrams, verður

unnin hér af fullum krafti. Að öllum
líkindum hefjast tökurnar þó ekki fyrr
en eftir áramót og þá annaðhvort í mars
eða apríl. Nú þegar hefur verið ráðið í
stærstu hlutverkin og er athyglisvert að
stórleikarinn Eric Bana verður að öllum
líkindum illmennið Nemo en Bana lék
meðal annars aðalhlutverkið í stórmynd
Stevens Spielberg, Munchen.
Eins og Fréttablaðið hefur greint frá
stendur valið á milli Saga Film og
Pegasus um að þjónusta Hollywoodstjörnurnar en samkvæmt heimildum
blaðsins hefur enn ekki verið ákveðið
hvor aðilanna hreppir hnossið.
FGG
+%-52 4), ¥3,!.$3 :ACHARY 1UINTO

VERÈUR 3POCK Å NÕJUSTU 3TAR 4REK
MYNDINNI

«42²,%'! (%00).. ¥RSKI HJAR
TAKNÒSARINN #OLIN &ARRELL SEGIST
ËTRÒLEGA HEPPINN AÈ HAFA SONINN
*AMES FJÎGURRA ¹RA Å LÅFI SÅNU *AMES
F¾DDIST MEÈ SJALDG¾FA FÎTLUN
./2$)#0(/4/3'%449

4/3% 02/%3+) -AKEDËNÅSKA POPPSTJARN
AN 4OSE 0ROESKI LÁST Å BÅLSLYSI Å +RËATÅU
Å G¾R -YNDIN ER FR¹ %UROVISION 
ÖEGAR 0ROESKI VAR FULLTRÒI LANDSINS
./2$)#0(/4/3!&0

Átrúnaðargoð látið
Vinsælasti poppsöngvari Makedóníu, Tose Proeski, lést í gær í
bílslysi þegar bíll hans rakst á
vörubíl nálægt króatíska bænum
Nova Gradiska. Slysið varð
snemma morguns þegar Proeski
svaf í farþegasætinu.
Proeski var einn vinsælasti
söngvarinn á Balkanskaganum og
átrúnaðargoð í Makedóníu, en
hann keppti fyrir hönd landsins í
Eurovision-söngvakeppninni árið
2004. Hann var einnig þekktur
fyrir hjálparstörf sín, var
velgjörðarsendiherra UNICEF og
hélt nokkra tónleika til styrktar
fötluðum börnum og munaðarlausum.
Á þinginu í Makedóníu var í
gær einnar mínútu þögn til
heiðurs Proeski. Ríkisstjórn
landsins sagði í gær að dagurinn í
dag yrði yfirlýstur sorgardagur.

4ALAR UM FÎTLUN SONAR SÅNS
„Ég hef aldrei hugsað um
son minn sem fatlaðan,“
segir leikarinn Colin Farrell
um fjögurra ára gamlan son
sinn í hjartnæmu viðtali við
írska blaðið Independent.
James fæddist með sjaldgæfa fötlun.
Stórstjarnan Colin Farrell eignaðist soninn James með þáverandi kærustu sinni, Kim Bordenave, í september árið 2003.
Farrell ræddi opinskátt um veikindi sonar síns við írska blaðið
Independent á sunnudag, en hann
hefur að miklu leyti haldið honum
frá sviðsljósinu hingað til og
forðast að tala um fötlun hans.
James fæddist með Angelmanheilkenni sem er sjaldgæft form
heilalömunar. Farrell segir að

hann sé þó „ótrúlega heppinn að
hafa hann í lífi mínu“. Hann segir
að James hafi sýnt ótrúlegt hugrekki á fyrstu fjórum árum lífs
síns og að hann sé mjög hamingjusamur drengur, þrátt fyrir
fötlunina, sem hefur haft áhrif á
tal hans og hreyfigetu.
„Í einu skiptin sem ég verð var
við að það er eitthvað öðruvísi
við son minn, að hann sé eitthvað
frábrugðinn því sem er litið á
sem eðlilegt, er þegar ég sé hann
með öðrum fjögurra ára gömlum
börnum,“ sagði Farrell. „Þá hugsa
ég, „ó, já“, og ég man eftir því. En
frá fyrsta degi hefur mér fundist
að hann sé eins og hann eigi að
vera,“ sagði hann.
Leikarinn sagðist stoltur yfir
því sem James hefur áorkað og
komist yfir á ævi sinni. „Hann
tók fyrstu skrefin sín fyrir um
sex vikum síðan, og það var fjögurra ára aðdragandi. Öll vinnan

var hans, hann hefur unnið eins
og brjálæðingur í fjögur ár,“
sagði Farrell. „Og þegar hann tók
fyrstu skrefin sín var það tilfinningaþrungin stund. Það var ekki
þurrt auga í húsinu,“ bætti hann
við.
Ferill írska töffarans Farrells
hefur blómstrað í Hollywood, en
hann deilir forræði með móður
James og reynir að verja eins
miklum tíma með syni sínum og
mögulegt er. Leikarinn kveðst
þar að auki einbeita sér að því að
hjálpa syni sínum að þroskast og
vera eins hamingjusamur og
hægt er. Hann er harður á því að
allir sem eiga við fötlun að stríða
geti lagt sitt af mörkum í samfélaginu og lifað hamingjuríku lífi.
„Ég hef aldrei hugsað um son
minn sem einstakling með fötlun.
Þetta snýst um sérstakar þarfir,
hvað jafngildir fötlun og hvað
ekki,“ segir hann.

Britney hjá
löggunni
Britney Spears mætti til lögreglunnar í Los Angeles og gaf sig
fram í sambandi við ákæru um að
ökulagabrot sem átti sér stað 6.
ágúst. Britney er talin hafa ekið á
kyrrstæðan bíl auk þess sem hún
var á þeim tíma ekki með gilt
ökuleyfi. Teknar voru myndir af
Britney og fingraför og eyddi
söngkonan 45 mínútum inni á
lögreglustöðinni.
Britney gæti átt yfir höfði sér
sex mánaða fangelsi og yfir
þúsund dollara í sekt eða rúmar
sextíu þúsund íslenskra króna en
talið er að réttarhöldin yfir
söngkonunni hefjist 25. október.
Lögreglumaðurinn Mike Lopez
sagði í samtali við BBC fréttavefinn að Britney hefði ekki verið til
neinna vandræða. „Hún gerði bara
sitt og fór,“ sagði Lopez en Britney
hefur nú sótt um rétt ökuleyfi til
að keyra um götur Los Angeles.
Ökuleyfismissirinn og frekar
villt líferni eru taldar vera
meginástæður þess að Britney
missti forræðið yfir sonum sínum
tveimur. Henni var í kjölfarið gert
að sækja foreldranámskeið og
mæta reglulega í bæði lyfja- og
áfengispróf.

(* ,®''5..) "RITNEY ER NÒ FARIN AÈ
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Netið í brennidepli Óskarsstytta til sölu
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Arcade söng
með „Stjóra“
Kanadíska hljómsveitin Arcade
Fire steig óvænt á svið með
„stjóranum“ sjálfum, Bruce
Springsteen, á tónleikum í Ottawa
í Kanada. Sungu þau saman lag
Springsteen, State Trooper, og lög
Arcade, Neon Bible og Keep the
Car Running, við mjög góðar
undirtektir.
Springsteen er á tónleikaferð
til að fylgja eftir sinni nýjustu
plötu sem hefur fengið góða
dóma. Arcade fer aftur á móti í
tónleikaferð um Evrópu síðar í
mánuðinum. Eftir það spilar
sveitin í Ástralíu og á NýjaSjálandi.

Alþjóðleg ráðstefna verður haldin í
Reykjavík í dag undir yfirskriftinni Neytandinn og netbyltingin.
Gerd Leonhard, sem hefur verið í
fararbroddi netbyltingarinnar, flytur erindi auk þess sem Einar Örn
Benediktsson, Stefán Hjörleifsson,
framkvæmdastjóri tónlist.is, og
blaðamaðurinn Árni Matthíasson
verða á meðal gesta.
„Það er verulegur kraftur í mörgum fyrirtækjum sem eru að vinna
með netið en við þurfum að taka
okkur á í að koma þeirri þekkingu
til almennings og til þeirra sem
þurfa á netinu að halda sem dreifingartæki,“ segir Anna Hildur
Hildibrandsdóttir hjá Útón. „Þau
fyrirtæki sem standa þessu næst
eru í afþreyingarmálum. Við höfum
fundið fyrir þessu fyrst í tónlistinni
því viðskiptamódelið í tónlistinni
hrundi fyrst. Það varð í sumar sátt
á milli alþjóðlegu plötufyrirtækjanna og óháðu plötufyrirtækjanna
um að vinna saman að því að finna
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lausn og það er jákvætt skref í rétta
átt. Það er líka skemmtilegt að
skoða hvernig Radiohead er að
leika sér með þetta með sinni nýjustu plötu. Þeir nota hana sem
markaðsbrellu til að auglýsa gæðapakkningu fyrir fjörutíu pund,“
segir Anna Hildur og á þar við viðhafnarútgáfu plötunnar In Rainbows sem er væntanleg í desember.
Nánari upplýsingar um dagskrá
ráðstefnunnar og þátttakendur má
finna á www.icelandicmusic.is.

Óskarsstyttan sem leikstjórinn
Orson Welles fékk fyrir mynd sína
Citizen Kane verður boðin upp af
uppboðshaldaranum Sotheby´s á
næstunni. Welles fékk Óskarinn
ásamt Herman Mankiewicz árið
1941 fyrir besta handritið. Talið er
að í kringum 70 milljónir króna
fáist fyrir gripinn.
Citizen Kane hefur löngum
verið talin besta mynd Welles og
jafnframt ein af bestu myndum
allra tíma, þrátt fyrir að hún hafi
aðeins fengið ein Óskarsverðlaun
á sínum tíma. „Myndin skartar
stjörnum í helstu hlutverkum.
Welles var óttalaus í sinni kvikmyndagerð og réð algjörlega sjálfur yfir myndunum sínum. Allt
þetta hjálpaði honum að búa til
tímamótamynd,“ sagði talsmaður
Sotheby´s.
Óskarsstyttan hefur lent í miklum ógöngum síðan Welles fékk
hana í hendurnar. Styttan var talin
glötuð þar til hún birtist á uppboði
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 ER AF MÎRGUM TALIN EIN BESTA MYND
ALLRA TÅMA

hjá Sotheby´s 1994. Reyndi þá
kvikmyndatökumaður nokkur að
selja hana eftir að hafa fengið
hana í formi launagreiðslu frá
Welles. Yngsta dóttir Welles höfðaði þá mál gegn tökumanninum og
fékk styttuna á endanum. Síðan
reyndi hún að selja hana en þá
höfðaði Óskarsakademían mál
gegn henni sem tapaðist. Árið 2003
seldi dóttirin styttuna til Daxstofnunarinnar, sem hefur nú sett
hana á uppboð.



1ç77Ì%ÌÐ

Airwaves hefst í kvöld

Bölvun
eða
blessun?

Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves
hefur göngu sína í níunda sinn í
kvöld með fjölbreyttri dagskrá á
sex tónleikastöðum. Á meðal þeirra
sem koma fram í kvöld eru Elíza,
Shadow Parade, Poetrix og XXX
Rottweiler.
Hátíðin stendur yfir til sunnudags og alls munu yfir tvö hundruð
flytjendur stíga á svið, þar á meðal
Bloc Party, !!!, Deerhoof, Mugison,
múm, Jakobínarína, Of Montreal,
Jenny Wilson og Trentemöller.
Hátíðin fer fram á níu aðal-tónleikastöðum í miðborg Reykjavík-

TOPPMYNDIN Á
ÁÍÍSLANDI!
SLANDI!

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir
er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

 
“VÁ”

“ ALG JÖRLEGA EIN STÖK”

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

- B LAÐIÐ

 
“SI GUR ROS HAVE
“H EIMA ER BEST”

REIN VENTED THE
ROCK FILM ”

- MBL

-Q

- I. Þ. Film.is

 

“M E Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- DV

- EMPIRE

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

GOOD LUCK CHUCK
GOOD LUCK CHUCK LÚXUS
HALLOWEEN
SUPERBAD
SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
16
kl. 8 - 10.25
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 10.20
kl. 3.50 - 6
kl. 5.30 - 8
kl. 4
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
VEÐRAMÓT

kl.5.40 - 8 - 10.15
kl.5.40 - 8 - 10.20
kl.6 - 10.15
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8

12
12
14
16
14

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

14
16
16
12

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20

14
16
14
14

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HALLOWEEN
SUPERBAD

89900
www.SAMbio.is
wwww..SAMbbio.is § 5755 8900
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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

JIS - FILM.IS

-'//6+.')75678+0-1074Ó
*'+/+'47/=66#4T

Leiðin að hjartanu er í
gegnum ljúfengan mat!

Hugljúf rómantísk gamanmynd
H

KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

THE BRAVE ONE
THE BRAVE ONE

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

16

STARDUST

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

10

STARDUST
NO RESERVATIONS

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

L

SUPER BAD
CHUCK AND LARRY

kl. 8 - 10:30
kl. 8

12

MR. BROOKS
BRATZ

kl. 10:30
kl. 5:30

ASTRÓPÍÁ
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 6
kl. 5:30

L

kl. 8 - 10:20
kl. 8 -10:20

THE KINGDOM

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

THE BRAVE ONE

5:40D - 8D-10:20D

16

STARDUST
NO RESERVATIONS

kl. 5:30D
kl. 10

10

ASTRÓPÍÁ

kl. 8

L

L

KEFLAVÍK

kl. 8 - 10
kl. 10:20

L

16

GOOD LUCK CHUCK
HAIRSPRAY

L

STARDUST

kl. 8

7

12

L

SELFOSSI

L

HAIRSPRAY

kl. 8

L

BRATZ
3:10 TO YUMA

kl. 8
kl. 10:20

L

16
10

CHUCK AND LARRY
Y

kl. 10:20

12

AKUREYRI

THE BRAVE ONE
STARDUST
T

%,¥:! 4ËNLISTARKONAN %LÅZA SEM VAR AÈ
GEFA ÒT SÅNA FYRSTU SËLËPLÎTU SPILAR ¹
.ASA Å KVÎLD
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Einn skrautlegasti fýr
tónlistarheimsins í dag er
Kevin Barnes, aðalsprauta
sveitarinnar Of Montreal.
Steinþór Helgi Arnsteinsson spjallaði við þennan
merka tónlistarmann í
tengslum við tónleika Of
Montreal á Airwaves í ár.

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU
LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

- L.I.B. Topp5.is

- FBL

ur, sem eru: Listasafn Reykjavíkur
– Hafnarhús, Gaukurinn, Nasa,
Lídó, Iðnó, Organ, Grand rokk,
Barinn og Fríkirkjan í Reykjavík.
Auk þess mun vegleg dagskrá fara
fram í Norræna húsinu. Smærri
viðburðir og tónleikar fara síðan
fram í plötuverslunum, á kaffihúsum og annars staðar í miðbænum,
ásamt hinu árlega Airwaves-partíi
í Bláa lóninu.
Þess má geta að uppselt er á
hátíðina fjórða árið í röð. Nánari
upplýsingar um dagskrána má
finna á Icelandairwaves.com.

%NGAR REGLUR Å TËNLISTINNI

Dóri DNA - DV

- J. I. S. Film.is
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16

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE KINGDOM
3:10 TO YUMA
CHUCK & LARRY

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 5.45, 8 og 10.15

www.laugarasbio.is - Miðasala á

16
16
12

Of Montreal er, þrátt fyrir að nafnið gefi annað til kynna, frá Aþenu í
Georgíuríki Bandaríkjanna. Sveitin hefur sent frá sér hátt á annan
tug platna undanfarinn áratug en á
þessu ári kom út platan Hissing
Fauna, Are Your The Destroyer? og
þykir af flestum sú besta sem sveitin hefur sent frá sér til þessa. Á
plötunni má finna ýmsar tengingar
við Noreg, meðal annars í lagaheitunum og í textunum. Segir meðal
annars í laginu A Sentence of Sorts
in Kongsvinger „I spent the winter
on the verge of a total breakdown
while living in Norway. I felt the
darkness of the black metal bands,“
en platan fjallar fyrst og fremst um
skilnað Kevins við konu sína. „Við
bjuggum í Noregi og þar eignuðumst við dóttur okkar, svo landið
hefur spilað stórt hlutverk í mínu
lífi. Það er samt ekki eins og landið
sem slíkt hafi átt einhvern þátt í
hjónabandsvandræðum
okkar,“
útskýrir Kevin. Hins vegar er
gaman að segja frá því að Kevin er
byrjaður aftur með konu sinni.
Menn hljóta því að spyrja sig
hvort næsta plata verði ekki um að
Kevin og kona hans hafi byrjað
aftur saman. „Nei, ég er reyndar
búinn að semja næstu plötu. Hún
verður full af 40 sekúndna brotum
þar sem ég er að vinna úr alls kyns
áhrifum og sauma úr þeim. Allt er
því að breytast í sífellu en allir hlutirnir vinna saman. Þannig að þetta
er eins og meira fönkí, sálarfyllri
útgáfa af Smile.“
Kevin segir jafnframt að það sé
verulega krefjandi að reyna að
semja hið fullkomna popplag en að
hann sé einfaldlega kominn með
leið á því. „Þetta er samt ekki
spurning um að brjóta reglurnar,
því allir vita að það eru engar reglur í tónlist. Þetta er meira spurning
um að forðast klisjuna.“
Of Montreal leggur líka mikið
upp úr tónleikum sínum en Kevin
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"ARNES OG FÁLAGAR Å /F -ONTREAL ÖYKJA
MEÈ FRAMS¾KNUSTU POPPBÎNDUM
SAMTÅMANS OG ¾TLA AÈ HEILLA ¥SLEND
INGA UPP ÒR SKËNUM ¹ !IRWAVES Å ¹R

viðurkennir að undanfarið hafi
hann komist að mikilvægi tónleika.
„Maður skapar ákveðna upplifun
með plötunum en þar vantar allt
sjónrænt. Þegar maður flytur síðan
plötuna á sviði stjórnar maður
umhverfinu og andrúmsloftinu.
Platan slær mann frá ýmsum hliðum, verður áþreifanlegri og ekki
eingöngu hljóðræn. Hljóðrænt séð
er samt mikill sprengikraftur á tónleikum okkar, með ýmsum byltum
og beygjum. Við reynum svo að
vinna með sjónarspil ljósa og myndbrota, breytum um búninga og
mikið af litaglöðum hlutum eru í
gangi. Við viljum einfaldlega hafa
tónleika okkar áhugaverða allan
tímann.“ Óhætt er því að mæla með
tónleikum Of Montreal á Airwaves

!)27!6%3 ¥ +6®,$
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BLAÈSINS M¾LA MEÈ EFTIRFARANDI
TËNLEIKUM Å KVÎLD
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2ÒNAR ¶ËRISSON
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.¹NARI UPPLÕSINGAR UM DAGSKR¹
M¹ FINNA ¹ ICELANDAIRWAVESIS

í ár en sveitin spilar í Listasafni
Reykjavíkur á föstudagskvöldinu.

Aukaefni bætir litlu við
Spennumyndin Köld slóð fékk á
sínum tíma fína aðsókn í íslenskum
kvikmyndahúsum enda ágætis
kvikmynd á ferðinni. Þeir sem
svekktu sig á því að hafa misst af
henni í bíó hafa ærna ástæðu til að
gleðjast þar sem hún er nú komin út
á DVD-mynddisk ásamt aukaefni.
Myndin segir frá blaðamanninum Baldri sem hefur rannsókn á
dauðsfalli
öryggisvarðar
í
afskekktri virkjun á hálendi Íslands.
Hinn látni var faðirinn sem Baldur
kynntist aldrei og förin ekki síður
tilraun til að komast að raun um
hvaða mann hann hafði að geyma.
Fyrr en varir hefur blaðamaðurinn
flækst í svikavef þar sem leitin að
sannleikanum gæti orðið dýrkeypt.
Köld slóð hefur sér margt til
ágætis. Leikur er yfir meðallagi og
tæknibrellur fínar. Tökustaðir og
tónlist undirstrika fjandsamlegt

umhverfið og varla er dauður
punktur í myndinni. Hins vegar
líður handritið fyrir klisjur og ódýrar lausnir. Þá hefði mátt draga úr
þætti dularfullra afla og vinna betur
með innilokunarkenndina sem
þrengslin í virkjuninni vekja.
Aukaefni samanstendur af hljóðskrá, ljósmyndum úr tökum, þremur bíóstiklum (þar af einni fyrir
erlendan markað með pínlegum
skýringartexta) og heimildarmynd
um gerð myndarinnar. Fátt af þessu
gefur disknum aukið vægi.
Hljóðskráin er hvorki nógu
áhugaverð né skemmtileg til að
halda athygli og alltof stór hluti
heimildarmyndarinnar fer í að
dásama myndina. Þegar leikarar og
leikstjóri hafa lofað myndina er
áhorfanda löngu orðið ljóst um
hversu einstaka mynd hlýtur að
ræða. Nær hefði verið að segja
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"JÎRN
"RYNJÒLFUR
"JÎRNSSON
!ÈALHLUTVERK ¶RÎSTUR ,EË 'UNN
ARSSON %LVA «SK «LAFSDËTTIR (JALTI
2ÎGNVALDSSON (ELGI "JÎRNSSON OG
,ILJA 'UÈRÒN ¶ORVALDSDËTTIR
+VIKMYND ((( !UKAEFNI (
+ÎLD SLËÈ ER SPENNANDI OG VEL LEIKIN
KVIKMYND ÖR¹TT FYRIR KLISJUKENNDAN
SÎGUÖR¹È !UKAEFNI B¾TIR LITLU VIÈ

nánar frá handriti, tæknilegri
úrvinnslu og þeirri hefð sem myndin sækir í. Síðan sárvantar íslenskan texta svo heyrnarskertir geti
notið góðs af.
2OALD %YVINDSSON
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Endurútgefa Joshua
Írska hljómsveitin U2 ætlar að
endurútgefa plötuna Joshua Tree í
tilefni af tuttugu ára útgáfuafmæli hennar. Platan kemur út í
fjórum mismunandi útgáfum; sem
hefðbundinn geisladiskur, tvöfaldur geisladiskur, tvöfaldur geisladiskur og DVD-mynddiskabox og í
vinylútgáfu. Á mynddisknum
verður heimildarmyndin Outside
It´s America auk tónleikaefnis.
Joshua Tree kom U2 rækilega á
kortið víðsvegar um heim með
smáskífulögunum vinsælu I Still
Haven´t Found What I´m Looking
For, Where The Streets Have No
Name og With Or Without You.
Liðsmenn U2 eru með fleira á
teikniborðinu því þeir ætla að
reisa skýjakljúf í Dublin í heima-

5 (LJËMSVEITIN 5 ER MEÈ MARGT ¹
PRJËNUNUM UM ÖESSAR MUNDIR

landi sínu. Mun byggingin nefnast
U2 Tower og ætlar hljómsveitin að
flytja upptökuver sitt á efstu hæð
hennar þegar hún verður tilbúin
árið 2011.

Áhugaverðar ljósmyndir
Ljósmyndasýningin Iceland Airwaves: So Far/Til þessa, hóf göngu
sína fyrir skömmu í Norræna húsinu. Við opnunina var einnig kynnt
sérstök hátíðardagskrá sem fer
fram í Norræna húsinu í tengslum
Airwaves.
Iceland Airwaves: So Far/Til
þessa er haldin af Iceland Airwaves
í samstarfi við Norræna húsið og
þann stóra hóp ljósmyndara sem
fylgt hefur hátíðinni eftir af elju
frá upphafi og tekið fjöldann allan
af áhugaverðum ljósmyndum. Ljósmyndarinn Árni Torfason er
umsjónarmaður sýningarinnar.
!)27!6%3 ¥ ./22.! (²3).5

HUGAVERÈAR MYNDIR FR¹ )CELAND
!IRWAVES ERU TIL SÕNIS Å .ORR¾NA HÒSINU
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Hemmi Gunn og

söngstjörnur

34%6% 3!-0,).' 4ËNLISTARMAÈURINN
3TEVE 3AMPLING HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA AÈRA
SËLËPLÎTU
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á Sögu

Afkastamikill
Steve
Tónlistarmaðurinn Steve
Sampling hefur gefið út sína aðra
sólóplötu, Borrowed & Blue. Á
plötunni eru fimmtán lög, öll án
söngs nema eitt sem skartar
bandaríska rapparanum Keyote.
Fyrsta sólóplata Steves, sem
áður kallaði sig Mezzías MC, kom
út á síðasta ári. „Þetta er það sem
maður gerir á hverjum degi.
Maður verður að koma því frá sér
svo maður geti gleymt því og
snúið sér að einhverju nýju,“
segir Steve. „Þessi plata er í
svipuðum dúr og hin nema að það
er ekki danstónlist á þessari. Nú
er þetta bara í „chillout-“ og
hiphop-fílingi.“
Steve seldi hinum heimsfræga
Dangermouse nokkur lög fyrr á
árinu en þau hafa ekki verið gefin
út ennþá. „Lögfræðingar hans eru
að vinna í því að fá leyfi fyrir
sömplunum en hann er með mörg
verkefni í gangi í einu.“ Platan
fæst í Smekkleysu, 12 Tónum og
hjá höfundinum sjálfum, stevesampling@gmail.com. Kostar hún
1.500 krónur.
FB
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LEIKUM SEM ¹TTI AÈ HALDA VEGNA DEILU
¥SRAELA OG 0ALESTÅNUMANNA

Aflýst vegna
hótana

•

SÍA

•

72020

Pantaðu borð núna í síma 525 9900.

P I PAR

Friðartónleikum með Bryan
Adams í fararbroddi sem halda
átti næstkomandi fimmtudag
hefur verið aflýst. Tónleikarnir
áttu að styðja lausn deilu Ísraela
og Palestínumanna og áttu þeir að
fara samtímis fram í borginni Tel
Avív í Ísrael og í Jeríkó á
Vesturbakkanum.
Eftir að palestínskum þátttakendum í tónleikunum var hótað
öllu illu var ákveðið að hætta við
allt saman. „Öfgamenn hafa hótað
þátttakendum okkar í Jeríkó og
við vildum ekki leika okkur með
líf þeirra,“ sagði skipuleggjandi á
vegum samtakanna One Voice.

Upplifðu ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu með aðal
skemmtikröftum landsins. Fullkomin blanda af söng, gleði og
gríni með Hemma Gunn, Ragga Bjarna, Guðrúnu Gunnars,
Bjarna Ara og Hara systrum. Að lokinni skemmtidagskrá
gerir stuðbandið Saga Class allt brjálað á dansgólfinu.
Ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu.

Radisson SAS Saga Hotel
Sími: 525 9900
hotelsaga@hotelsaga.is
www.hotelsaga.is

20.10
26.10
27.10
02.11
03.11
09.11

3ja rétta
uppselt
uppselt
uppselt
uppselt
3ja rétta

örfá sæti laus

24.11
30.11
01.12
07.12
08.12
14.12
15.12

jólahlaðborð
jólahlaðborð
jólahlaðborð
jólahlaðborð
jólahlaðborð
jólahlaðborð
jólahlaðborð

örfá sæti laus
örfá sæti laus
örfá sæti laus
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 -AGNÒS 0¹LL Å .OREGI OG ¶ÕSKALANDI
"LIKINN -AGNÒS 0¹LL 'UNNARSSON ER STADDUR HJ¹ NORSKA
 DEILDARLIÈINU (AUGASUND ÖESSA DAGANA ¶AR F¾R HANN
AÈ SPREYTA SIG ¹ ¾FINGUM OG SPILA
¾FINGALEIK (ANN FER SVO EFTIR N¾STU
HELGI TIL ¶ÕSKALANDS ÖAR SEM HANN MUN
¾FA MEÈ VARALIÈI "ORUSSIA $ORTMUND EN
ÖAÈ LEIKUR Å ÖÕSKU  DEILDINNI -AGNÒS
0¹LL ER SAMNINGSLAUS SEM STENDUR OG
ERU NOKKUR LIÈ Å ,ANDSBANKADEILDINNI SEM
HAFA SÕNT HONUM ¹HUGA OG SVO VILJA "LIKAR
HALDA HONUM -AGNÒS ¹TTI GOTT SUMAR
OG VAR EINN ÖRIGGJA LEIKMANNA DEILDAR
INNAR SEM SKORAÈI ¹TTA MÎRK OG AÈ ÎLLU
ËBREYTTU F¾R -AGNÒS BRONSSKËINN ¹
LOKAHËFI +3¥ N¾STKOMANDI FÎSTUDAG

SPORT FRETTABLADIDIS
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Harka af mér og bryð bólgueyðandi inn á milli
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN ER ENN AÈ GLÅMA VIÈ HNÁMEIÈSLIN SEM
HAFA HAFT SVO MIKIL ¹HRIF ¹ TÅMABILIÈ HANS HJ¹ "ARCELONA %IÈUR VAR
FR¹ N¹NAST ALLT UNDIRBÒNINGSTÅMABILIÈ OG HEFUR AÈEINS SPILAÈ MEÈ
ÅSLENSKA LANDSLIÈINU ÖAÈ SEM AF ER ¹ TÅMABILINU
b!UÈVITAÈ GOTT AÈ KOMAST Å GEGNUM MÅNAR FYRSTU  MÅNÒTUR Å
LANGAN TÅMA OG AÈALATRIÈIÈ VAR AÈ HNÁÈ HÁLT ¹G¾TLEGA m SEGIR
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN ER ÖË LANGT FR¹ ÖVÅ AÈ VERA VERKJALAUS
b¡G FINN ALVEG TIL EN HARKA AF MÁR OG BRYÈ BËLGUEYÈANDI INN ¹
MILLI m SEGIR %IÈUR 3M¹RI Å LÁTTUM TËN
%IÈUR ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ ÖAÈ BÅÈI HANS AÈ LEGGJAST ¹ SKURÈAR
BORÈIÈ
b¶AÈ ERU EINHVERJAR SKEMMDIR Å HNÁNU SEM ÖARF AÈ SINNA ¡G
ÖARF EKKI ENDILEGA AÈ FARA Å EINHVERJA AÈGERÈ EN HELDUR BARA
AÈ STYRKJA ALLA VÎÈVANA Å KRINGUM HNÁÈ m SEGIR %IÈUR 3M¹RI
SEM ¾TLAR AÈ REYNA AÈ SPILA SEM MEST Å KVÎLD b¶ETTA FER ALLT
EFTIR ÖVÅ HVERNIG LEIKURINN VERÈUR LAGÈUR UPP AF ÖJ¹LFARAN
UM !UÈVITAÈ VONAST ÁG TIL ÖESS AÈ GETA KL¹RAÈ SEM FLESTAR
MÅNÒTUR ÖVÅ ÁG ÖARF ¹ ÖEIM AÈ HALDA OG HEF EKKERT ANNAÈ
EN GOTT AF ÖVÅ %F HNÁÈ HELDUR Ö¹ KÕLI ÁG ¹ ÖAÈ m SEGIR %IÈUR

3M¹RI SEM GETUR ORÈIÈ FYRSTUR TIL ÖESS AÈ SKORA TUTTUGU MÎRK FYRIR
ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ b¶AÈ ER GAMAN AÈ B¾TA MET EN ÁG VAR ALLTAF
KL¹R ¹ ÖVÅ AÈ ÁG MYNDI EINHVERN TÅMANN B¾TA ÖETTA MET
¡G S¹ ÖAÈ HINS VEGAR ALLTAF FYRIR MÁR Å SIGURLEIK FREKAR EN
EITTHVAÈ -ETIÈ HEFÈI FYRIR MÁR ALVEG M¹TT BÅÈA FYRIR
ÖRJÒ STIG -ÎRK ERU ALLTAF MÎRK EN ÖAU MISSA AÈEINS
GILDI SITT ÖEGAR ÖAÈ FYLGIR EKKI SIGUR Å KJÎLFARIÈ m SAGÈI
%IÈUR 3M¹RI SEM SEGIR UMR¾ÈUNA UM METIÈ EKKI
EIGA NEINN Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ HANN SKORAÈI EKKI Å 
MÅNÒTUR MEÈ LANDSLIÈINU
b-ARKAMETIÈ VAR EKKERT AÈ TRUFLA MIG EN ÖAÈ SEM
TRUFLAÈI MIG VAR HVERNIG VIÈ SPILUÈUM Å HEILD SEM
LIÈ ¶AÈ HAFÈI EKKERT MEÈ MIG AÈ GERA ÖVÅ ÁG VAR
EKKERT STRESSAÈARI FYRIR FRAMAN MARKIÈ HELDUR EN
¹ÈUR !UÈVITAÈ VILDI ÁG VERA BÒINN AÈ SKORA Å ÎLLUM
LEIKJUM EN ÁG TEL AÈ  MÎRK Å  LEIKJUM ER EKKI
VERSTA TÎLFR¾ÈIN SEM ÖÒ FINNUR Å BOLTANUM m SEGIR
%IÈUR 3M¹RI

3TARFIÈ ER MIKIL ¹SKORUN FYRIR MIG
Rúnar Kristinsson tók við nýju starfi hjá KR í gær sem yfirmaður knattspyrnumála en það er ný staða hjá
félaginu. Logi Ólafsson hefur gert þriggja ára samning við KR og Sigursteinn Gíslason aðstoðar Loga.
%&.),%'52 +RISTJ¹N (AUKSSON ER FARINN Å

6AL EINS OG (ELGI 3IGURÈSSON

+RISTJ¹N (AUKSSON

Orðinn þreyttur á fallbaráttu
&«4"/,4) Varnarmaðurinn

Kristján Hauksson gengur í raðir
Valsmanna frá Fram í dag og mun
að öllum líkindum skrifa undir
tveggja ára samning við félagið.
„Þetta var erfið ákvörðun fyrir
mig þar sem Fram er mitt
æskufélag en ég held að þetta sé
samt rétta ákvörðunin,“ sagði
Kristján við Fréttablaðið.
„Ákvörðunin er ekki tekin út af
peningalegum aðstæðum, það er
alveg klárt, heldur eingöngu
fótboltalegum aðstæðum. Ég er
spenntur fyrir Val og því tækifæri að spila í Evrópukeppni og
spila með öflugum leikmönnum
og undir góðum þjálfara. Ég var
orðinn þreyttur á því að vera í
fallbaráttu og endalausum
þjálfaraskiptum hjá Fram,“ sagði
Kristján.
ËÖ

&«4"/,4) KR-ingar hafa verið í
mikilli naflaskoðun síðustu vikur
og eru að taka innra starfið í gegn
hjá sér. Liður í því er sköpun nýs
starfs sem ber heitið yfirmaður
knattspyrnumála eða „director of
football“ en slík staða er alþekkt
hjá knattspyrnufélögum erlendis.
Sá sem fær það verkefni að
móta starfið er Rúnar Kristinsson
en hann mun gegna starfinu næstu
tvö árin hið minnsta. Rúnar mun
hafa umsjón með öllu faglegu
starfi knattspyrnunnar í KR og
bera ábyrgð á ráðningu allra þjálfara og aðstoðarmanna KR. Hann
mun einnig hafa yfirumsjón með
sérþjálfun leikmanna meistaraflokks og stýra faglegu starfi KRakademíunnar að því er fram
kemur í fréttatilkynningu frá KR.
„Það hefur blundað í KR-Sport
að taka þetta skref og þeir ákváðu
að taka það. Ég verð ákveðin tenging á milli stjórnarinnar og þjálfarateymisins. Þetta er spennandi
verkefni og mikil áskorun sem
leggst mjög vel í mig. Þetta er frábært tækifæri fyrir mig sem og
félagið. Ég tel mig hafa það sem til
þarf í starfið sem er þekking á
knattspyrnu og ég á þess utan

+/-).. ¥ .µ44 (,546%2+ 54!. 6!,,!2 2ÒNAR +RISTINSSON TËK Å G¾R VIÈ NÕJU STARFI

HJ¹ +2 EN HANN LAGÈI SKËNA ¹ HILLUNA EFTIR SUMARIÈ

6ALSSTÒLKUR TÎPUÈU   GEGN %VERTON Å %VRËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA OG ERU ÒR LEIK
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mjög auðvelt með að umgangast
og tala við fólk,“ sagði Rúnar en
næstu mánuðir hjá honum fara í
að þróa starfið.
Logi Ólafsson var á sama tíma
ráðinn þjálfari meistaraflokks til
næstu þriggja ára og Rúnar segir
að hann muni vinna mjög náið með
Loga. Starfið er þó ekki bara dans
á rósum enda fellur það væntanlega á Rúnar að segja þjálfurum
upp ef ástæða þykir til en þjálfarar hafa fengið að fjúka nokkuð oft
vestur í bæ síðustu ár.
„Það getur vissulega lent á
mínum herðum að taka erfiðar
ákvarðanir en það er bara hluti af
starfinu. Það er eitthvað sem
maður tekur bara á þegar slíkt
kemur upp. Vonandi tekst okkur
samt vel að halda á þjálfurum en
vissulega vilja menn árangur og
það oft sem fyrst,“ sagði Rúnar
sem telur starfið vera skref í rétta
átt hjá KR. „Það vantar menn í
félögin sem hafa skoðun og virkilega reynslu af hlutunum. Þar
liggur minn styrkleiki að mörgu
leyti og vonandi skilar það sér í
árangri fyrir KR. Ég hef fulla trú
á því að ég geti hjálpað félaginu.“
HENRY FRETTABLADIDIS

*AFNTEFLI Å 5  ¹RS LEIK ¥SLANDS OG !USTURRÅKIS

Hundfúlar að fara ekki áfram Enn ein vonbrigðin
&«4"/,4) Valsstúlkur töpuðu 3-1

&«4"/,4) Íslenska U-21 árs lands-

fyrir enska liðinu Everton í Evrópukeppni félagsliða í gær og eru
því úr leik eftir að þýska liðið
Frankfurt og belgíska liðið Wezemaal gerðu 1-1 jafntefli.
Valsstúlkur lentu 3-0 undir gegn
Everton í gær og til að bæta gráu
ofan á svart fór helsti markaskorari liðsins, Margrét Lára Viðarsdóttir, meidd út af í fyrri hálfleik.
Í seinni hálfleik náði Katrín Jónsdóttir hins vegar að minnka muninn fyrir Val og urðu það lokatölur
leiksins. En fyrir leikinn var
reyndar talið að Valsstúlkur
mættu í raun tapa leiknum með
tveimur mörkum og myndu þá
samt lenda í öðru sæti riðilsins og
fara áfram í 8-liða úrslit, þar sem
þýska stórliðið Frankfurt væri líklegt til þess að vinna belgíska liðið
Wezemaal. En leikur liðanna endaði með 1-1 jafntefli.
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari
Vals, var að vonum sár yfir því að
Valsstúlkur hafi ekki gert nóg til
þess að komast áfram. „Það var

liðið olli enn og aftur vonbrigðum í gær þegar liðið gerði 1-1
jafntefli gegn Austurríki í
Grindavík. Íslenska liðið var
manni yfir í 50 mínútur og hafði
mikla yfirburði lengstum en náði
þrátt fyrir það ekki að skora
nema eitt mark. Það gerði Rúrik
Gíslason en Austurríkismenn
höfðu áður komist yfir þrátt
fyrir að vera manni undir.
„Mér fannst við spila vel í
fyrri hálfleik og við áttum að
nýta okkur það. Síðan skora þeir
algert draumamark og það sló
okkur smá út af laginu, en sem
betur fer náðum við að koma til
baka og jafna leikinn, en við
áttum að klára þetta með sigri,“
sagði Bjarni Þór Viðarsson fyrirliði en Lúkas Kostic þjálfari var
einnig svekktur.
„Ég er ekki sáttur með jafntefli, því eins og leikurinn var
spilaður þá áttum við meira skilið að vinna en þeir. Okkar spilamennska var alveg ágæt og mér

-!2+)¨ $5'¨) %++) -ARK +ATRÅNAR *ËNSDËTTUIR FYRIRLIÈA GEGN %VERTON Å G¾R DUGÈI

EKKI TIL AÈ KOMA 6AL ¹FRAM Å %VRËPUKEPPNINNI

synd hvað við vöknuðum seint á
móti Everton og við hefðum getað
bætt við fleiri mörkum í lokin á
leiknum,“ sagði Elísabet sem var
einnig ósátt með framgöngu Frankfurt í leiknum gegn Wezemaal.
„Þær voru náttúrulega ekki með

&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

sitt sterkasta lið og nokkrar af
þeirra leikmönnum voru farnar
heim til Þýskalands og þær sem
eftir voru spiluðu á 50 prósenta
keyrslu í leiknum. Við erum náttúrulega hundfúlar að fara ekki
lengra,“ sagði Elísabet svekkt. ËÖ

WEST HAM
BOLTON

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

3.–5.
NÓVEMBER

52.800 KR.
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.

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

&2) 23).3 2ÒRIK 'ÅSLASON KLÒÈRAR
HÁR DAUÈAF¾RI (ANN FÁKK BOLTANN
AFTUR EFTIR MARKVÎRSLUNA SËLAÈI
VARNARMENN OG SKAUT SÅÈAN Å Ö¹ FYRIR
OPNU MARKI
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fannst við gera hlutina vel með
því að spila boltanum með jörðinni við þessar erfiðu aðstæður.
Það var lykilatvik í leiknum
þegar við náðum ekki að klára
dauðafærið í fyrri hálfleik. Ég er
ánægður með strákana og ég er
dapur yfir því að þeir hafa ekki
fengið jafnmörg stig í þessum
riðli og þeir eiga skilið,“ sagði
Lúkas.
HBG 
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Díklófenak-k 12,5 mg

Fljótvirkt - Bólgueyðandi - Verkjastillandi - Hitalækkandi
Voltaren Dolo 12,5 mg fæst án lyfseðils svo hægt sé að meðhöndla minni
háttar kvilla án þess að leita til læknis.
Voltaren Dolo er notað við verkjum eins og t.d.:
höfuðverk
vöðvaverk
tannverk
bakverk
tíðaverk
hita af völdum
verk vegna gigtarsjúkdóma
inflúensu eða kvefs

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notað við vægum verkjum eins og t.d. höfuðverk, tannverk, tíðaverk, verk vegna gigtarsjúdóma, vöðvaverk eða bakverk og hita af völdum inflúensu eða
kvefs. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða haft sögu um maga- eða skeifugarnasár eða skerta lifrastarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er
notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, ibuprofen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á
síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

Fæst án lyfseðils
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Ekki hægt annað en að fara fram á sigur
Hermann Hreiðarsson
var ekki með í tapinu á móti Lettum á laugardaginn og var sárt
saknað í íslensku vörninni. Hann
vildi lítið tjá sig um þann leik á
blaðamannafundi í gær.
„Sá leikur er bara búinn. Við
erum hundsvekktir með úrslitin
en nú er bara kominn nýr leikur
og það er gott að fá tækifæri til að
leiðrétta þetta strax. Það er ekkert
hægt annað en að fara fram á
sigur hérna og við spilum líka til
sigurs og ekkert annað. Við ætlum
að einbeita okkur að okkar leik og
ef við spilum vel þá vinnum við
þennan leik,“ segir Hermann.
Hermann var fyrst í byrjunar-

&«4"/,4)

«¶'),%' -%)¨3,) 'RÁTAR MEIDDIST ILLA
¹ BAKHLUTANUM GEGN ,ETTUM OG ËVISSA
MEÈ HANS Ö¹TTÎKU
&2¡44!",!¨)¨0*%452

liði íslenska landsliðsins í keppni
þegar Ísland vann 4-0 í Liechtenstein fyrir tíu árum. „Það var mjög
góður sigur þegar maður var
hérna síðast. Þeir hafa tekið miklum framförum síðan en það hefur
við kannski gert líka,“ segir Hermann sem telur vera mjög mikilvægt að byrja vel. „Við förum
jákvæðir og vel undirbúnir inn í
þennan leik. Við ætlum ekki að
gefa nein færi á okkur. Við ætlum
að koma sterkir inn í leikinn og
sýna það strax frá fyrstu mínútu
hverjir það eru sem ætla að
stjórna þessum leik,“ segir Hermann og bætir við „Við erum með
miklu sterkara lið á pappírnum og

ef við náum að skila því sem hægt
er að ætlast til þá eigum við að
vinna svona leiki,“ segir Hermann
sem hefur engar áhyggjur af því
að Ísland skori í kvöld en mestu
skipti að vörnin verði í lagi. Þar
hefur Hermann mikið að segja og
það skiptir liðið mjög miklu máli
að hann sé kominn aftur úr leikbanninu. „Hermann er meiriháttar leikmaður og kemur með mikinn anda inn í liðið,“ sagði Eiður
Smári Guðjohnsen landsliðsfyrirliði.
ËËJ
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'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON

Ætlar sér að
vera með

6ARNARVINNAN VERÈUR AÈ VERA Å LAGI

&«4"/,4) Það er óvissa með hvort

Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari vill sjá meiri stöðugleika hjá landsliðinu en hefur engar áhyggjur af
sóknarleiknum. Eiður Smári Guðjohnsen segir tíma kominn til að vinna leik sem liðið á að vinna.

Grétar Rafn Steinsson geti verið
með í leiknum í kvöld en hann fór
út af eftir aðeins 25 mínútna leik í
leiknum gegn Lettum eftir að
hafa fengið hné í mjöðmina.
Grétar Rafn er enn sárþjáður
og bólginn en er þó ekkert á því
að gefa frá sér leikinn.
Í samtali við Fréttablaðið í gær
sagðist hann setja stefnuna á að
spila leikinn en Grétar Rafn er
ásamt Ívari Ingimarssyni og Emil
Hallfreðssyni eini leikmaður
íslenska landsliðsins sem hefur
byrjað inn á í öllum sjö landsleikjum ársins.
ËËJ

,EIKIR ¥SLANDS VIÈ SM¹RÅKI

Aðeins tvö töp í
48 leikjum
&«4"/,4) Íslenska karlalandsliðið í

knattspyrnu hefur unnið 40 af 48
landsleikjum gegn smáríkjum
Evrópu og aðeins tapað tveimur. Í
þessari tölfræði eru 20 leikir við
Færeyjar og tveir við Grænland
taldir með.
Ísland tapaði leikjunum
tveimur á móti Möltu, þeim fyrri
í undankeppni EM 1984 sem fram
fór á Sikley og þeim síðari í
febrúar 1992 en þar var um
vináttuleik á Valettu að ræða.
Ísland hefur mætt smáríkjunum
sjö sinnum á útivelli á alvöru
keppnisleik.
Hinn fyrsti tapaðist árið 1982
en síðan hefur íslenska liðið unnið
fjóra og gert tvö jafntefli. Síðasti
útileikurinn gegn smáríki fyrir
leikinn í kvöld var 0-0 jafnteflisleikur við Möltu á Valettu 9.
október 2004 en Ísland hafði þá
unnið fjóra útileiki í röð gegn
smáríkjum með markatölunni 122.
ËËJ

&«4"/,4) Íslenska landsliðið í
knattspyrnu er mætt til Liechtenstein þar sem liðið spilar næstsíðasta leik sinn í undankeppni EM.
Leikurinn hefst klukkan 18.00 í
dag að íslenskum tíma og verður í
beinni sjónvarpsútsendingu á
Sýn.
Íslenska liðið náði aðeins jafntefli í fyrri leik þjóðanna á Laugardalsvellinum í júní og það voru
allt önnur úrslit en þegar Ísland
vann tvo 4-0 sigra á Liechtenstein
fyrir áratug síðan. Skellurinn
gegn Lettum var mikil afturför
frá því að liðið tók fjögur stig út úr
leikjum á móti Spánverjum og
Norður-Írum í síðasta mánuði.
„Íslenska landsliðinu síðustu
fimm til sex árin hefur vantað
stöðugleikann. Við viljum fá hann
og erum að reyna að vinna í því.
Við viljum forðast það að halda
áfram að vera þetta jó-jó lið,“
segir Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari.
Eiður Smári Guðjohnsen landsliðsfyrirliði veit vel að það er
pressa á liðinu að vinna Liechtenstein.
„Ég held að við séum búnir að
bjóða upp á þessa pressu sérstaklega með því að hafa gert jafntefli
við þá á heimavelli og síðan ennfremur eftir slæmt tap gegn Lettum á laugardaginn. Við erum því
búnir að bjóða pressunni heim og
það er kannski ágætt að við lærum
að lifa með þessari pressu og
náum að standa undir væntingum.
Það er eitthvað sem hefur vantað í okkur sem knattspyrnuþjóð
undanfarin ár. Þetta er ekkert í
fyrsta skiptið sem Ísland tapar
þegar allir búast við því að liðið
vinni. Þegar pressan er engin þá

302%44 ²2 30/2) ¥VAR )NGIMARSSON TEKUR HÁR SPRETT ¹ ¾FINGU LANDSLIÈSINS ¹ 2HEINPARK 3TADION Å 6ADUZ Å G¾R ,EIKUR ¥SLANDS OG

,IECHTENSTEIN HEFST KLUKKAN  Å KVÎLD OG ER Å BEINNI ¹ 3ÕN

náum við oftast bestu úrslitinum
en því þarf að breyta líka því við
náum aldrei neinum árangri ef við
vinnum ekki leikina sem við eigum
að vinna,“ sagði Eiður Smári á
blaðamannafundi í gær.
Landsliðsþjálfarinn
heimtar
meiri einbeitingu hjá sínum mönnum. „Það sem við þurfum fyrst og
fremst að bæta frá því úr síðasta
leik er einbeiting í föstum leikatriðum. Hún verður að vera til
staðar því það var það sem var að
brjóta okkar leik gegn Lettum. Við
vorum engan veginn á tánum og
skutum okkur sjálfa í fótinn,“

segir Eyjólfur sem leggur mesta
áherslu á varnarleikinn í undirbúningi liðsins. „Varnarvinnan
verður að vera í lagi. Ég hef engar
áhyggjur af sóknarleiknum en hef
meiri áhyggjur af varnarleiknum,” segir Eyjólfur sem gerir
breytingar á liðinu fyrir leikinn í
kvöld.
„Hermann Hreiðarsson kemur
inn og hann er gríðarlega mikilvægur karakter fyrir þetta lið.
Þegar koma tímar í leikinn þegar
þetta er ekki að ganga upp þá er
hann maðurinn inni á vellinum
sem getur séð til þess að allt fari í

&2¡44!",!¨)¨0%4%2 +,!5.:%2

rétta átt. Ég veit ekki hvað verður
með Grétar en þetta lítur ekki vel
út,“ segir landsliðsþjálfarinn en
hann vildi eins og áður ekkert gefa
upp um byrjunarliðið eða hópinn
en 21 leikmaður er staddur út í
Liechtenstein. Veigar Páll Gunnarsson meiddist á æfingu og kom
ekki með út.
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Æfingin í London rifjaði upp gamlar minningar hjá Eiði Smára
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&«4"/,4) Íslenska knattspyrnulandsliðið flaug í tveimur hlutum
til Liechtenstein og náði með því
æfingu á mánudaginn og að koma
í veg fyrir að leikmenn rugluðu
hjá sér sólarhringnum.
„Ég held að þetta hafi verið eina
lausnin til þess að ná æfingu í gær
og þetta var ágætislausn. Ferðalagið sat aðeins í mönnum í gærkvöldi og við erum því bara búnir
að vera rólegir í dag. Það er ágætt
að það var ekki nema ein æfing
þannig að við náum að hvíla okkur
vel fyrir hana,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Eiður Smári Guðjohnsen
fyrir síðustu æfingu fyrir leikinn í
gær.
Íslenski hópurinn lagði af stað á
sunnudaginn og flaug þá til London þar sem að liðið gisti eina nótt
og fékk síðan að æfa á æfingasvæði Queens Park Rangers í
Harlington sem er rétt við
Heathrow-flugvöllinn.
Landsliðsfyrirliðinn kannaðist

 +5..5',%'5- 3,«¨5- %IÈUR 3M¹RI RIFJAÈI UPP LIÈNA TÅMA ER LANDSLIÈIÈ ¾FÈI ¹
GAMLA ¾FINGASV¾ÈI #HELSEA
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vel við sig á æfingasvæðinu sem
er gamla æfingasvæði Chelsea.
„Ég var búinn að vera þarna dag-

lega í fjögur ár þannig að þessi
æfing vakti upp gamlar minningar,“ sagði Eiður Smári.
ËËJ

Í DAG KL. 17:40
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¶J¹LFARI ,IECHTENSTEIN

Tek meiri
áhættu í kvöld
&«4"/,4) Bidu Zaugg, landsliðsþjálfari Liechtenstein ætlar að
taka meiri áhættu og láta lið sitt
spila meiri sóknarbolta gegn
Íslandi í kvöld en það gerði í 0-3
tapi gegn Svíum á sama stað á
laugardaginn en heimamenn hafa
trú á sínu liði eftir fína frammistöðu á Íslandi í fyrri leiknum.
„Við verðum að verða sókndjarfari gegn Íslendingum, sækja
framar og taka meiri áhættu. Það
verður samt ekki létt því í íslenska
liðinu eru margir góðir leikmenn
sem eru á mála hjá sterkum
evrópskum félagsliðum,“ sagði
Zaugg í viðtali við Volksblatt,
staðarblaðinu í Liechtenstein. ËËJ

LIECHTENSTEIN
ÍSLAND
RÚSSLAND-ENGLAND KL. 14:50
SVÍÞJÓÐ-N. ÍRLAND KL. 20:15

-ARKVÎRÈUR HEIMAMANNA

Allt hægt
&«4"/,4) Peter Jehle, 25 ára

markvörður Liechtenstein, er
bjartsýnn fyrir leikinn á móti
Íslandi í dag.
„Það er allt mögulegt í þessum
leik. Við áttum án nokkurs vafa
að fá meira en stig út úr fyrri
leiknum á Íslandi. Þegar þú nærð
í stig á útivelli gegn Íslandi þá átt
þú líka að geta það á heimavelli.
Við eigum alveg að geta unnið
þennan leik en íslenska liðið er
engu að síður mjög sterkt og
sigurstranglegri aðilinn í
leiknum,“ sagði Jehle í viðtali við
við Volksblatt, staðarblaðinu í
Liechtenstein.
ËËJ

3¾NSKA  DEILDIN Å FËTBOLTA

Yfirburðir hjá
Norrköping
&«4"/,4) Ekkert lát er á velgengni

Norrköping í sænsku 1. deildinni
og liðið vann 0-5 útisigur á
Örgryte í gær. Norrköping situr
því enn sem fastast á toppi
deildarinnar með ellefu stiga
forskot á næsta lið þegar tveimur
umferðum í deildinni er ólokið.
Garðar Gunnlaugsson og Stefán
Þórðarson skoruðu sitt markið
hvor í gær, en Garðar er í harðri
samkeppni um gullskóinn á
leiktíðinni og er sem stendur í
öðru sæti með 15 mörk en Stefán
er í ellefta sæti með 10 mörk. ËÖ
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F¹ AÈ NJËTA SÅN +ONUR MEÈ ALVÎRUBRJËST
MJAÈMIR OG L¾RI H¾TTA AÈ HATA LÅKAMA SINN
OG L¾RA AÈ ELSKA LÎGULEGU LÅNURNAR

ANNARRI SERÅU ÖESSARA FR¹B¾RU Ö¹TTA UM "ILL
(ENRICKSON OG EIGINKONURNAR HANS "ILL LIFIR
MARGFÎLDU LÅFI EN HANN ¹ ÖRJ¹R EIGINKONUR
ÖRJÒ HEIMILI OG SJÎ BÎRN "ILL KEMST AÈ ÖVÅ
HVERSU MIKIÈ HANN HEFUR VANR¾KT FJÎLSKYLD
UNA OG SVO VIRÈIST SEM FJÎLSKYLDULÅFIÈ SÁ Å
H¾TTU 

(EIMUR ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR
ÖAR SEM ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹
ÕMSUM ËV¾NTUM HLIÈUM ,EIKMENN HEIM
SËTTIR GÎMLU STJÎRNURNAR LEITAÈAR UPPI OG SVIP
MYNDIR AF ¾ÈINU FYRIR ENSKA BOLTANUM UM
HEIM ALLAN

DAGUR 'UÈMUNDAR -AGNÒSSONAR LEIKARA
VAR Å 0ARÅS ÖEGAR HANN HALLAÈI SÁR FRAM YFIR
HANDRIÈ OG FÁLL  METRA NIÈUR ¹ STEYPT GËLF
 EINNI SVIPAN BREYTTIST ALLT LÅFIÈ %N HANN
ER S¹TTUR VIÈ LÅFIÈ OG ER VIRKARI FÁLAGSLEGA EN
MARGUR SEM EKKI ER BUNDINN HJËLASTËL

 4ÅSKULÎGGURNAR  4RINNY OG
3USANNAH ERU TÅSKULÎGGUR MEÈ MEIRU EN NÒ
¾TLA Ö¾R AÈ FERÈAST UM "RETLAND OG R¹È
LEGGJA FËLKI UM TÅSKU OG ALLT SEM HENNI FYLGIR


 /PRAH
 'HOST 7HISPERER  *ENNIFER
,OVE (EWITT SNÕR AFTUR Å HLUTVERKI SJ¹NDANS
-ELINDU 'ORDON Å ÖESSUM DULR¾NA
SPENNUÖ¾TTI SEM NOTIÈ HEFUR MIKILLA VIN
S¾LDA 

 3TELPURNAR 
 +OMP¹S
 "ONES 
 ,IFE ON -ARS
 4HE (ORSE 7HISPERER
 4HE 3IMPSONS 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å
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SVO SJ¹LFSÎRUGG OG TALA AF SVO MIKILLI VISSU /G VIÈ ¹HORFENDURNIR
HORFUM ¹ MEÈ S¾LUHROLLI VITANDI HVERNIG ÖETTA FËR AÈ LOKUM
¶ESSAR TILFINNINGAR VORU SÁRLEGA MAGNAÈAR ÖEGAR OKKUR VORU
NÕVERIÈ SÕNDAR RÒMLEGA TVÅTUGAR FRÁTTIR AF FÎR )#9 TRÅËSINS ¹ 3ÎNGVA
KEPPNI EVRËPSKRA SJËNVARPSSTÎÈVA ¡G HLË AÈ FÎTUNUM OG H¹RINU
EN FÁKK STING Å HJARTAÈ AF MEÈAUMKUN ÖEGAR ÁG HEYRÈI KOKHRAUSTAR
YFIRLÕSINGAR DÒNÒLPUKL¾DDRA ¥SLENDINGA MEÈ BRODDA
KLIPPINGU UM ¹G¾TI FRAMLAGSINS ¡G GAT VARLA HORFT ¹
SAMANTEKTINA TIL ENDA ÖAR SEM ÁG VISSI HVERNIG ¾VIN
TÕRIÈ ENDAÈI OG ¹TTI B¹GT MEÈ AÈ HORFAST Å AUGU VIÈ
BROSTNAR VONIR ÅSLENSKU ÖJËÈARINNAR
¶ESSAR GÎMLU FRÁTTIR SÕNA OKKUR SVO EKKI
VERÈUR UM VILLST AÈ VIÈ GETUM VERIÈ ÖVÅ FEGIN
AÈ ENGINN VEIT SÅNA ¾VI FYRR EN ÎLL ER "JART
SÕNI OG YFIRLÕSINGAGLEÈI NÒSINS ER ÖAÈ SEM
HELDUR OKKUR ÎLLUM GANGANDI

 0REMIER ,EAGUE  &ULHAM
0ORTSMOUTH

 #OCA #OLA MÎRKIN  
&ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIKIN Å LEIKJUM
SÅÈUSTU UMFERÈAR Å #OCA #OLA DEILDINNI

 6ENNI 0¹ER E
 3ILVÅA .ËTT E
 4HE #OMPANY E
 (EARTLAND E
 #3)
 6ÎRUTORG

 0REMIER ,EAGUE 2EVIEW 
%NSKU MÎRKIN  .Õ OG HRAÈ
ARI ÒTG¹FA AF ÖESSUM VINS¾LA Ö¾TTI ÖAR SEM
ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIK UMFERÈARINNAR ERU
SÕND FR¹ ÎLLUM MÎGULEGUM SJËNARHORNUM

 -ASTERS &OOTBALL  'ÎMLU
BRÕNIN LEIKA LISTIR SÅNAR STJÎRNUR ¹ BORÈ VIÈ
-ATT ,E 4ISSIER 'LEN (ODDLE )AN 7RIGHT 0AUL
'ASCOIGNE ,EE 3HARPE *AN -ÎLBY OG 0ETER
"EARDSLEY

    4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG
'UÈNI "ERGSSON STENDUR VAKTINA ¹SAMT VEL
VÎLDUM SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA
ÖEIR ALLT SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹
SKEMMTILEGAN OG N¹KV¾MAN H¹TT

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

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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"IG ,OVE
"ILL LIFIR MARGFÎLDU LÅFI EN
HANN ¹ ÖRJ¹R EIGINKONUR
ÖRJÒ HEIMILI OG SJÎ BÎRN
!UK ÖESS REKUR HANN EIGIÈ
FYRIRT¾KI SEM ÖARFNAST
MIKILLAR ATHYGLI ¶AÈ ER
EKKI NEMA VON AÈ MAÈ
URINN SÁ ÖREYTTUR EN HANN
ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ GEFAST
UPP ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS
¹TTAR "ILL SIG LOKSINS ¹ ÖVÅ
HVERSU MIKIÈ HANN HEFUR
VANR¾KT FJÎLSKYLDUNA EN
FYRSTA EIGINKONAN ER VIÈ
ÖAÈ AÈ GEFAST UPP

 &RÁTTIR
 (OLLYOAKS 
 (OLLYOAKS 
 (OLLYWOOD 5NCENSORED (VAÈ

T

GERIST ¹ BAK VIÈ TJÎLDIN Å (OLLYWOOD (ÁR
VERÈUR ÎLLUM SPURNINGUM SVARAÈ 

 *ANICE $ICKINSON -ODELL
ING !GENCY *ANICE $ICKISON VAKTI ATHYGLI OG
UMTAL ÖEGAR FYRSTA RÎÈ RAUNVERULEIKAÖ¹TT
AR HENNAR VAR SÕND HÁR ¹ LANDI EN HÒN ER
HVERGI N¾RRI H¾TT .Ò ER KOMIN AÈ ANNARRI
Ö¹TTARÎÈINNI ÖAR SEM *ANICE HELDUR ¹FRAM
AÈ LEITA AÈ FLOTTUSTU FYRIRS¾TUM "ANDARÅKJ
ANNA 
 % 2ING 3PENNUÖ¹TTUR ÒR
SMIÈJU *ERRY "RUCKHEIMERS MEÈ $ENN
IS (OPPER OG "ENJAMIN "RATT Å AÈALHLUTVERK
UM *4 4ISNEWSKI "ENJAMIN "RATT ER FYRR
UM #)! MAÈUR SEM VINNUR Å 0ENTAGON FYRIR
BANDARÅSKA HERINN

 .#)3  (ÎRKUSPENNANDI FRAM
HALDSÖ¹TTUR FR¹ FRAMLEIÈENDUM *AG (ÁR SEGIR
FR¹ SÁRSVEIT SEM RANNSAKAR ALLA GL¾PI SEM
TENGJAST ¹ EINHVERN H¹TT SJËLIÈUM HVORT
SEM UM ER AÈ R¾ÈA HINA H¹TTSETTU EÈA NÕ
LIÈANA  3VEITIN RANNSAKAR DAUÈA FYRR
VERANDI SJËLIÈA SEM VIRÈIST VIÈ FYRSTU SÕN
HAFA ÕMISLEGT MISJAFNT Å POKAHORNINU 

 !RRESTED $EVELOPMENT  «BORG
ANLEGIR GAMANÖ¾TTIR MEÈ MÎRGUM AF HELSTU
GAMANLEIKURUM HEIMS ¶¾TTIRNIR FJALLA UM
RUGLUÈUSTU FJÎLSKYLDU "ANDARÅKJANNA OG ÖË
VÅÈAR V¾RI LEITAÈ ¶Ò VEIST ALDREI ¹ HVERJU ÖÒ
¹TT VON FR¹ ÖESSUM HËP 

 3KINS  TAKANLEG BRESK Ö¹TTA
RÎÈ UM HËP UNGLINGA SEM REYNIR AÈ TAKAST ¹
VIÈ DAGLEGT LÅF Å SKUGGA ¹TRÎSKUNAR EITURLYFJA
NEYSLU OG FLEIRI VANDAM¹LA SEM STEÈJA AÈ
UNGLINGUM Å DAG 
 4OTALLY &RANK
 'ARY THE 2AT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 !NTIQUES 2OADSHOW  *ONATHAN #REEK
 (OUSES "EHAVING "ADLY  (OMES
5NDER THE (AMMER  'ARDEN #HALLENGE
 /NE &OOT IN THE 'RAVE  3OME -OTHERS
$O !VE %M  ,OCATION ,OCATION ,OCATION
 3MALL 4OWN 'ARDENS  3ILENT 7ITNESS
 4HE )NSPECTOR ,YNLEY -YSTERIES  4HE
/FFICE  !BSOLUTE 0OWER  3ILENT 7ITNESS
  0/).4  #(),$2%.  4HE )NSPECTOR
,YNLEY -YSTERIES  /NE &OOT IN THE 'RAVE
 3OME -OTHERS $O !VE %M

 (Al DET GODT  -ED 2EGENTPARRET I +OREA
 .YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED
VEJRET  $AWSONlS #REEK  &LEMMINGS
(ELTE  3+5- 46  "ERNARD  4INTIN
 & FOR &½R  3K¾G MED TAL  +ATJA+AJ
OG "ENTE"ENT  !FTENSHOWET  46 !VISEN
MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET 
(VAD ER DET V¾RD  "RYLLUPSBILLEDER 
46 !VISEN  0ENGE  3PORT.YT 
+RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY  /NSDAGS ,OTTO
 /"3  !RBEJDSLIV FIND ET JOB

 5RTER  0RESIDENTEN  "ABY ,OONEY
4UNES  4HOMAS 0  'ATEFOTBALL 
&ABRIKKEN  .2+ NYHETER  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  .ORSK FOR NYBEGYNNERE
 .YHETER P½ TEGNSPR½K  .YSGJERRIGE
.ILS  5GLER I MOSEN  $ANNY OG $ADDY
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  &OLKEREPORTERE I FEL
TEN  .ATURENS FORMER  2EDAKSJON %.
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
6IKINGLOTTO  (OUSE  -IGRAPOLIS 
+VELDSNYTT  ,YDVERKET   MENN P½
 UKER  #ARNIV¹LE  $U SKAL HÐRE MYE
JUKEBOKS

364 
 -ATINÁ  !NDRA !VENYN 
2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  0ACKAT
 KLART  +ROKODILL  "OLI"OMPA 
3CHIMPANSEN -ANDA  6¼RLDENS STÎRSTA KÎR
 (J¼RNKONTORET  +¼NSLIGA BITAR 
"OBSTER  2APPORT  5PPDRAG 'RANSKNING
 3EX MED 6ICTOR  -IA OCH +LARA 
3TUDIO  ON THE 3UNSET 3TRIP  3IMMA LUGNT
,ARRY  2APPORT  +ULTURNYHETERNA 
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"RESK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM LÎGULEGAR
LÅNUR F¹ AÈ NJËTA SÅN +ONUR MEÈ
ALVÎRUBRJËST MJAÈMIR OG L¾RI H¾TTA
AÈ HATA LÅKAMA SINN OG NJËTA ÖESS
¹VALRA LÅNANNA ¥ FYRSTA Ö¾TTINUM
HITTIR 'OK  ¹RA LJËSMËÈUR MEÈ LÅTIÈ
SJ¹LFS¹LIT ,IZ -ARLOWE VAR EITT SINN
LEGGJALÎNG LJËSKA SEM NAUT ÖESS AÈ
L¹TA KARLMENN TAKA EFTIR SÁR EN NÒNA
VILL HÒN EKKI EINU SINNI AFKL¾ÈAST FYRIR
FRAMAN EIGIN
MANNINN 4EKST
'OK AÈ ENDUR
BYGGJA SJ¹LFSTRAUST
ÖESSARAR TVEGGJA
BARNA MËÈUR SVO
HÒN ÖORI AÈ SÕNA
FALLEGAN LÅKAM
ANN FYRIR FRAMAN
MYNDAVÁLINA

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

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 %NDURËMUR ÒR %VRËPU
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 3TEFNUMËT
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 b-ARKGREIFAFRÒIN FËR ÒT KLUKKAN FIMMn
 '¹RUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR
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Dorrit fær aukið vægi í ævisögu forsetans
Það er þannig með mig að
ég dett stundum inn í tískuna
og svo út úr henni, en ég fylgi
meira mínum eigin straumum.
Svo hef ég haft mjög gott fólk,
Simba og hans fólk, sem hugsar
um höfuðið á mér, það er að
segja ytra byrðið. Ég hef sjálf
séð um innvolsið.“
"IRNA ¶ËRÈARDËTTIR BLAÈAMAÈUR
-YNDIN ER TEKIN Å NËVEMBER 
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*ËHANN 0¹LL ER SANN
F¾RÈUR UM AÈ BËKIN
VERÈI ENN BETRI

jóni Friðrikssyni væri nánast
klárt.
„Eftir frekari skoðun var ákveðið að gera forsetafrúnni Dorrit
Moussaieff eilítið hærra undir
höfði í bókinni,“ segir Jóhann en
Guðjón fer að öllum líkindum
með Dorrit til London í haust
og dvelst þar með henni til að
komast betur inn í það
umhverfi sem hún kemur frá
og jafnframt til að kynnast
persónu forsetafrúarinnar
ögn nánar fyrir bókina. „Við
töldum einfaldlega að þetta
myndi gera bókina enn betri
en hún er,“ segir Jóhann.
Væntanlega eru þeir margir sem bíða spenntir eftir
ævisögu Ólafs Ragnars.

Hann var umdeildur sem stjórnmálamaður og sum
verk hans í forsetaembættinu
hafa verið afar
umdeild. Því má
vel búast við því
að einhverjum
30%..!.$) !ND
ST¾ÈINGAR JAFNT SEM
SAMHERJAR «LAFS
BÅÈA V¾NT
ANLEGA
SPENNTIR
EFTIR AÈ
SJ¹ HVAÈA
SPRENGJUM
VERÈI VARP
AÈ Å BËK
INNI
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%,3)¨ 'UNNAR 6ALUR
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21

,2¡44
 S¹L  ËGRYNNI  ËHRËÈUR  STORM
UR  ¹TT  PRUMPA  HROKI 
BÕLI  FUGL  TUNNA  TVEIR EINS
 LOKKA
,«¨2¡44
 GRASÖÎKUR  ËNEFNDUR  RAFALL 
SVELGUR  ÒTSKÒFA  ÅL¹T  M¹L 
KRAKKI  ELDUR  TIL
,!53.
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UM $ORRIT VERÈUR FYRIRFERÈARMEIRI EN
UPPHAFLEGA VAR GERT R¹È FYRIR Å ¾VISÎGU
«LAFS 2AGNARS 'RÅMSSONAR

(OLLYWOODLEIKARINN 2OB 3CHNEID
ER EYDDI LIÈINNI HELGI ¹ ¥SLANDI
3CHNEIDER KOM HINGAÈ ¹N
ÖESS AÈ L¹TA KËNG EÈA
PREST VITA AF FÎR SINNI
OG VAR STAÈR¹ÈINN Å AÈ
SLAPPA VEL AF HÁR
¹ LANDI (ANN
LÁT AÈ MESTU
LÅTIÈ FYRIR SÁR
FARA GISTI ¹
(ËTEL 6ÅK Å
3ÅÈUMÒLA
OG FERÈAÈIST
UM MEÈ
STR¾TË

*ËNSSON FANGAVÎRÈUR
SEGIR AÈ FLATSKJ¹IR SEM
RNI *OHNSEN ÒTVEGAÈI
FYRIR FANGELSIÈ ¹
3KËLAVÎRÈUSTÅG EIGI
EFTIR AÈ KOMA SÁR VEL

11

sprengjum verði varpað þegar
bókin loks kemur út á næsta ári.

&2¡44)2 !& &«,+)

5

8

10

„Það er rétt, bókinni hefur verið
frestað um ár,“ segir
útgefandinn Jóhann
Páll Valdimarsson hjá
Forlaginu. Stefnt hafði
verið að því að gefa út
ævisögu
forseta
Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, nú
fyrir jólin. Að sögn
Jóhanns var tekin
ákvörðun um þetta
nýverið þrátt fyrir
að handritið frá
höfundinum Guð-

2.) */(.3%. ,452 %.. 4), 3¥. 4!+! ¥ &!.'!-,5-

RNI *OHNSEN ÒTVEGAR TÅU
FLATSKJ¹I Å (EGNINGARHÒSIÈ

,«¨2¡44  TORF  NN  DÅNAMËR
 IÈA  FORD¾MA  KER  TAL 
BARN  B¹L  AÈ
,2¡44  ANDI  OF  NÅÈ  ROK
 NA  FRETA  DRAMB  B¾
 LËA  ¹MA  RR  LAÈA

„Þetta er mikill myndarskapur og við kunnum honum
bestu þakkir fyrir þetta,“ segir Gunnar Valur Jónsson, fangavörður í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg. Fangelsið fékk heldur óvænta gjöf nýverið.
Þingmaður Sunnlendinga, Árni Johnsen, kom færandi hendi og gaf
fangelsinu tíu litla flatskjái.
Sjónvörp hafa ekki verið
sjálfsagður hlutur í vistarverum
Hegningarhússins
og segir Gunnar að þetta
eigi eftir að breyta heilmiklu fyrir andrúmsloftið.
„Svona gjöf nýtist okkur
mjög vel,“ segir Gunnar en í
fangelsinu hafa einungis verið
tvö til þrjú sjónvörp til
3*,&3!'4 -,

RNI *OHNSEN VILDI LÅTIÈ TJ¹
SIG UM GJÎFINA EN VONAÈIST
AUÈVITAÈ TIL ÖESS AÈ HÒN
K¾MI SÁR VEL

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

Þú færð aðeins það besta hjá okkur
úrvDOÀVNUpWWDVDOWÀsk, kinnar, gellur
signa grásleppu, reykt ýsa og marJWÁeira

afnota og svo hafa fangar komið með sjónvarpstæki
heiman frá sér. Jafnframt bendir hann á að minni eldhætta stafi af flatskjám þannig að þetta sé allt hið
besta mál. „Og fangarnir hérna voru auðvitað himinlifandi með þetta,“ bætir hann við.
Árni sjálfur vildi sem minnst um gjöfina segja
þegar Fréttablaðið náði tali af honum en vonaðist að
sjálfsögðu til að hún myndi nýtast vel. „Auðvitað er
ótrúlegt að mikið af þessum mönnum skuli ekki hafa
þennan „glugga“ út í samfélagið,“ segir Árni. Hann
vildi hins vegar lítið gefa upp um hverjir hefðu verið
með honum í þessari gjöf, sagðist bara hafa frétt af
þessu og í kjölfarið ákveðið að vinna í þessu. „Og
þegar margir leggjast á eitt þá er hægt að gera ýmislegt,“ segir Árni.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Árni Johnsen lætur
til sín taka í málefnum fanga. Þegar hann sat sjálfur
á Kvíabryggju fyrir nokkrum árum gekk hann hart
fram í því að skipt yrði um rúm í fangelsinu. Það
hafðist í gegn en þá höfðu fangar notast við sömu
beddana í sautján ár. Eftir að Árni kom til sögunnar
voru hins vegar fengin ný og þægilegri rúm frá
Ragnari Björnssyni.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

+VIKMYNDAGERÈARMAÈURINN 'UÈJËN
(AFÖËR «LAFSSON ER GËÈVINUR
3CHNEIDERS OG EYDDI HANN HELGINNI
MEÈ LEIKARANUM ¶EIR FËRU MEÈAL
ANNARS Å "L¹A LËNIÈ BORÈUÈU ¹
(UMARHÒSINU OG SKEMMTU SÁR
¹ 2EX ÖAR SEM 3CHNEIDER NAUT
ËM¾LDRAR KVENHYLLI 3TEFNAN VAR
TEKIN ¹ AÈ SKOÈA FRIÈARSÒLU 9OKO
/NO Å 6IÈEY EN VEÈRIÈ VAR EKKI
NËGU HAGST¾TT ¶ESS Å
STAÈ EYDDU 3CHNEIDER OG
'UÈJËN FJËRUM TÅMUM
Å ,AUGUM 3PA OG
HAFÈI LEIKARINN ¹ ORÈI
AÈ HANN HEFÈI
ALDREI VERIÈ EINS
AFSLAPPAÈUR OG
EFTIR ÖESSA
¥SLANDS
HEIM
SËKN
SÅNA

*ËN +RISTINN 3N¾HËLM AÈSTOÈ
ARMAÈUR 6ILHJ¹LMS ¶ 6ILHJ¹LMS
SONAR FYRRVERANDI BORGARSTJËRA
KVADDI SAMSTARFSFËLK SITT ¹
SKEMMTILEGAN H¹TT 4ÎLVUBRÁF *ËNS
+RISTINS TIL SAMSTARFSFËLKSINS VAR
SVOHLJËÈANDI b%LSKULEGA STARFSFËLK
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅK
UR ¶AÈ HEFUR VERIÈ
MÁR HEIÈUR OG FOR
RÁTTINDI AÈ STARFA
MEÈ YKKUR ÎLLUM
HÁR Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJA
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Arnar Jónsson fékk nýtt hné
fjárans sársauka á hverjum degi í
„Auðvitað snjóar stundum inn á sálsautján ár,“ segir Arnar, sem tekur þó
ina en maður verður bara að taka
veikindunum með jafnaðargeði. „Eins
því,“ segir leikarinn Arnar Jónsson
og stendur í gömlu afmælisdagbóksem liggur á sjúkrahúsi að jafna sig
inni: Glaðlyndi, fjör og áhyggjuleysi
eftir aðgerð þar sem skipt var um
eru aðalþættir skapgerðarinnar og ég
hálft vinstra hné hans. Áður hafði
hef ákveðið að halda mig við það,“
hann gengist undir sams konar aðgerð
segir hann og hyggur á skjóta endurhægra megin.
komu. „Ég er svo ljónheppinn að búa
„Þetta má rekja til þessa mikla
á fjórðu hæð án þess að það sé lyfta
slyss sem ég lenti í árið 1984 þegar ég
þannig að ég fæ mjög góða hreyfingu
hrundi niður af stillans og maskaði
og verð vonandi farinn að taka þátt í
báða hæla og ökkla,“ segir Arnar. !2.!2 *«.3/3. ,EIKARINN KUNNI ER AÈ
grindahlaupi fyrr en varir.“
„Ég lenti beint á hælunum og kannski JAFNA SIG EFTIR ERFIÈA HNÁAÈGERÈ
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Næsta hlutverk hins endurbætta
byrjar þá „prósess“ sem heldur síðan
Arnars verður í leikritinu Heiður eftir
bara áfram. Ég get leikið lækni og
Bjarna Hauk Þórsson sem verður frumsýnt í Iðnó 12.
hef leikið þá marga en ég myndi ekki geta útfært
janúar. Þar verða María Ellingsen og dóttir hans Sólnákvæmlega hvað gerist.“
veig á meðal mótleikara. Eftir það tekur við hlutverk í
Arnar liggur á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði, rétt
Þjóðleikhúsinu í verki sem eiginkona hans Þórhildur
eins og fyrir nokkrum árum þegar fest var hliðarhreyfÞorleifsdóttir setur upp.
ing í ökklum hans. „Ég var búinn að vera með þennan
FB
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Náttúrulegt
uppeldi

A

uðveldasta leiðin til að fylla
fólk vanmetakennd og óöryggi
er í tengslum við uppeldi barnanna. Að minnsta kosti fyrsta
barnsins því kæruleysi foreldra
hefur tilhneigingu til að aukast í
réttu hlutfalli við vaxandi ómegð.
Fyrr á tímum þurftu mæður og
feður einkum að ákveða hvort þau
ættu að berja börnin mikið eða
lítið, en nú gefast alls kyns tilefni
til valkvíða um uppeldisaðferðir.

/' vegna töluverðs áhuga á börn-

um þessi misserin hnaut ég nýlega
um grein um hreyfingu fólks sem
hefur það háleita markmið að
forða börnum frá bleyjum. Þannig
eiga almennilegir foreldrar nú að
lesa táknmál kornabarna og vippa
þeim nýfæddum á koppinn á réttu
augnabliki. Eftir alls kyns þulur
um tamningu barna, waldorf inn á
hvert heimili, tónlistaruppeldi,
brjóst fremur en snuð, lífrænan
barnamat, skaðsemi sykurs og
ofdekurs, leitina að barninu í
okkur sjálfum, kynjafræði fyrir
börn, ómetanlega samverustund
með daglegu nuddi, ungbarnasund
og virka hlustun er sem sagt komið
að því að reyna að giska á hvort
hvítvoðungurinn þurfi hugsanlega
að pissa. Í nafni náttúrulegs uppeldis.
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¶%'!2 elsta dóttir mín var spons
var ég rúmlega tvítug að utan en
fimmtugur besservisser að innan.
Víðlesin um alls konar uppeldishugmyndir aðhylltist ég til dæmis
þá kenningu að listrænir hæfileikar barna gætu skaðast við koppaþvingun. Samhengið þarna á milli
man ég nú ekki en var full samúðar í garð barna sem voru vanin á
koppinn um leið og þau gátu setið
upprétt. Með árunum hefur rétttrúnaðurinn dalað og núorðið leysi
ég foreldrahlutverkið einkum með
happa- og glappaaðferðinni. Sú
kunna leið að venja börnin af
bleyju þegar þau hafa aldur til
hefur þó haldið áfram að reynast
furðuvel.

Ég er tilbúinn fyrir veturinn
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verður það útbreidd
skoðun að tíma foreldra sé vel
varið við þá iðju að rýna í svipbrigði barna sinna til að sleppa við
bleyjuskipti. Ef til vill dýpkar það
samskiptin og eykur skilning milli
kynslóða að leggja áherslu á þennan táknmálslestur. En sem móðir á
þriðja barni er ég þeirrar skoðunar að ef ungbörn eru almennt
svona móttækileg fyrir þjálfun
væri miklu nær að kenna þeim
eitthvað gagnlegt, til dæmis að
þurrka dálítið af eða brjóta saman
þvott.

Auris Dísil - Með vetrarpakka
Ég vil finna fyrir öryggi þegar ég keyri bílinn minn. Auris er einn
öruggasti bíllinn í sínum flokki samkvæmt árekstrarprófum. Bæði fyrir
ökumann og farþega.
Ég ber mikla umhyggju fyrir umhverfinu. Toyota D-4D dísilvélin leysir
mun minna af koltvísýringi út í andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar. Hún er hljóðlát en jafnframt aflmikil. Svo eyðir hún lítið sem engu.
5 lítrum á hundraðið.
Auris Dísil kemur undirbúinn fyrir veturinn frá umboðinu.
Hann kemur á hágæða vetrardekkjum og að sjálfsögðu fylgja
sumardekkin með í skottinu.
Þessi hlutir skipta mig máli. Hvað með þig?
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Verð miðast við Auris Dísil Terra

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 2.030.000 kr.

