
Hefur gaman af því að 
leika sér með tískuna

 Hópur sérfræðinga 
vinnur nú að viðamikilli rannsókn 
á allri umgjörð Hafskipsmálsins 
svokallaða, eins umdeildasta saka- 
og gjaldþrotamáls síðustu ára-
tuga.

Hafskipsmennirnir Björgólfur 
Guðmundsson, Páll Bragi Kristj-
ónsson og Ragnar Kjartansson, 
eru að baki þessari ítarlegu úttekt 
sem staðið hefur mánuðum saman 
og vera hvergi lokið. Við verkið 
starfar nærri einn tugur lögfræð-
inga og sagnfræðinga.

Ekki mun nauðsynlega vera 

stefnt að því að krefjast endur-
upptöku dómsmálsins sjálfs held-
ur er öll umgjörð málsins undir í 
rannsókninni sem sögð er hafa að 
markmiði að allur sannleikurinn 
líti dagsins ljós og að hinir dæmdu 
menn fái uppreist æru.

Erfiðleikar voru í rekstri Haf-
skips á árinu 1985 og var félagið 
tekið til gjaldþrotaskipta. Gefnar 
voru út ákærur á hendur sautján 
mönnum. Á endanum voru fjórir 
þeirra dæmdir til refsingar í 
Hæstarétti í júní 1991. Þyngsta 
dóminn hlaut Björgólfur Guð-

mundsson sem verið hafði for-
stjóri Hafskips. Hann fékk tólf 
mánaða skilorðsbundinn fangels-
isdóm. Ásgeir Friðgeirsson, tals-
maður Björgólfs, vill hvorki játa 
því né neita að hafin sé rannsókn 
fyrir Hafskipsmennina á málinu. 
Ekki náðist í Pál Braga Kristjóns-
son sem er í orlofi erlendis.

Rannsóknarhópurinn mun bæði 
vera að skoða opinber gögn sem 
og ýmis gögn úr fórum manna sem 
tengdust Hafskipsmálinu og upp-
lýsingar frá þeim. Mikið mun 
þegar hafa komið fram sem Haf-

skipsmenn telja að varpi nýju og 
óvæntu ljósi á atburðarásina, til 
dæmis áður óbirt minnisblöð í 
stjórnsýslunni.

Rannsakaður er þáttur ýmissa 
stjórnmálamanna, opinberra emb-
ættismanna og forsvarsmanna í 
atvinnulífinu.

Fyrir nokkrum árum eignaðist 
félag Björgólfs Guðmundssonar 
ráðandi hlut í Eimskip. Búast má 
við að skjöl úr fórum þess félags 
séu meðal þeirra gagna sem nýtt 
verða til að draga upp heildar-
mynd af Hafskipsmálinu. 

Hafskipsmenn láta gera 
einkarannsókn á málinu
Tugur lögfræðinga og sagnfræðinga hefur mánuðum saman unnið að því að rannsaka bakgrunn Hafskips-
málsins að undirlagi þriggja manna sem dæmdir voru. Þeir vilja allan sannleikann fram og uppreist æru.
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Magn fíkniefnanna sem lögreglan 
lagði hald á í skútu í Fáskrúðsfjarðarhöfn í 
september er fjörutíu kíló en ekki sextíu, eins og 
komið hefur fram hjá lögreglunni. Um er að ræða 
fjórtán kíló af E-töfludufti, tæp tuttugu og fjögur 
kíló af amfetamíni og 1.800 E-töflur.

Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn 
á höfuðborgarsvæðinu, segir að efni hafi verið 
sett í töskurnar til að þyngja þær, svo þær sykkju 
í sjóinn ef með þyrfti. 

Ekki hafi verið forgangsverkefni á fyrstu 
dögum rannsóknar að vigta efnið nákvæmlega, 
heldur hafi verið miðað við heildarþyngd á 
fíkniefnapökkunum. Þegar efnin sjálf voru vigtuð 
kom á daginn að þau voru þriðjungi léttari en talið 
var í fyrstu.

„Svo er þetta spurning um rannsóknarhagsmuni 
að gefa magnið ekki nákvæmlega upp,“ segir 
Friðrik. Hann vildi ekki gefa upp hvaða efni notað 
var til að þyngja töskurnar.

Hörpur og brjótar 
eru hágæðatæki

 Jólin hefjast í verslun 
Ikea í dag. „Jólavörurnar verða 
að tínast í hús næstu daga,“ segir 
Kristín Krist-
mundsdóttir, 
markaðsstjóri 
Ikea á Íslandi. 
Hún segir engar 
reglur hjá Ikea 
um hvenær jóla-
herferðin hefjist 
en oftar en ekki 
verða viðskipta-
vinir verslunar-
innar fyrst varir 
við hana hérlend-
is. „Við notum 
að minnsta 
kosti slagorðið 
„Jólin þín byrja 
í Ikea“,“ segir 
Kristín.

Hinum gamalkunnu jólasvein-
um Rammagerðarinnar verður 
stillt upp 1. nóvember en í hugum 
margra eru þeir fyrsta merki þess 
að jólahátíðin sé í nánd. 

Jólaherferð Ikea 
formlega hafin



Arnar, á að skella sér á 
skeljarnar á næstunni?

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.
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Stjórn Varðar, fulltrúa-
ráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykja-
vík, fundaði um borgarmál í gær 
og þar var ákveðið að halda lokað-
an fund síðdegis í dag fyrir stjórn-
ir sjálfstæðisfélaganna í Reykja-
vík, ásamt borgarfulltrúum 
Sjálfstæðisflokksins. Á fundinum 
munu borgarfulltrúarnir skýra sín 
sjónarmið varðandi atburðarásina 
sem leiddi til slita meirihlutasam-
starfs Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks í borgarstjórn. 

Þetta var ákveðið að tillögu 
starfshóps sem var myndaður á 
laugardag til að fara yfir með 
hvaða hætti best væri að upplýsa 
félagsmenn sjálfstæðisfélaganna 

um stöðu flokksins og framtíðar-
sýn borgarfulltrúanna í borgar-
málum. Starfshópurinn var skipað-
ur sjö stjórnarmönnum Varðar. 

Marta Guðjónsdóttir, formaður 
Varðar, segir starfshópinn hafa 

fundað tvisvar og að enginn borg-
arfulltrúi hafi verið kallaður fyrir 
á þeim fundum. „Um var að ræða 
lítinn starfshóp innan stjórnarinn-
ar sem fór yfir hvernig ætti að 
standa að því að upplýsa stjórnir 
félaganna. Það er allt og sumt.“ 
Aðspurð segir Marta það af og frá 
að starfshópurinn hafi verið stofn-
aður til að leita að blóraböggli 
meirihlutaslitanna, enda hafi 
stjórnin ítrekað á fundi sínum í 
gær fyrri ályktun þar sem lýst var 
yfir fullu trausti og stuðningi við 
borgarstjórnarflokk Sjálfstæðis-
flokksins undir stjórn Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar, fyrrverandi borg-
arstjóra.

Ræða ástæður samstarfsslita

 Tveir þingmenn Samfylk-
ingarinnar hafa lagt fram þings-
ályktunartillögu á Alþingi þar 
sem lagt er til að skipuð verði 

nefnd til að 
kanna hvort 
aðild Íslands að 
Evrópska efna-
hagssvæðinu
(EES) brjóti 
gegn stjórnar-
skrá.

Vitnað er til 
álits forseta 
EFTA-dóm-
stólsins, sem 
hefur fært 
rök fyrir því 
að samningur-

inn sé yfirþjóðlegur, sem stang-
ast á við ákvæði stjórnarskrár, 
eins og sagt var frá í Fréttablað-
inu nýverið. Vilja þingmennirn-
ir Katrín Júlíusdóttir og Ágúst 
Ólafur Ágústsson að fimm manna 
nefnd verði skipuð til að fjalla um 
þetta álitaefni, og hún skili niður-
stöðu fyrir 1. október 2008.

Kanna hvort 
EES standist 
stjórnarskrá

Kolbrún Halldórsdóttir, 
þingkona Vinstri grænna, gagn-
rýnir næstum 100 prósenta launa-
hækkun Páls Magnússonar 
útvarpsstjóra harðlega, en laun 
Páls hækkuðu um næstum 90 pró-
sent þegar Ríkisútvarpinu (RÚV) 
var breytt í opinbert hlutafélag 1. 
apríl síðastliðinn. Eins og greint 
var frá í Fréttablaðinu í gær er 
Páll Magnússon með 1,5 milljónir 
á mánuði í heildarlaun en þau voru 
um 800 þúsund krónur áður en 
RÚV var breytt. Stjórn RÚV ohf. 
samþykkti hækkunina einróma á 
fundi sínum skömmu eftir að 
félagið var stofnað. 

Kolbrún Halldórsdóttir, þing-
kona Vinstri grænna, segir hækk-
unina fara gegn því sem rætt hafi 
verið um áður en ákveðið var að 
breyta rekstrarformi RÚV. Hún 
telur hækkunina vera hluta af 
„græðgisvæðingu“ í samfélaginu.

 „Þetta er eins konar staðfesting 
á því að menn ætluðu sér að vera í 
eigin heimi í þessu opinbera hluta-
félagi. Mér finnst þetta vera hluti 
af græðgisvæðingunni í samfélag-
inu,“ segir Kolbrún. Hún segir 
launahækkunina ekki skynsam-
lega og með henni sé misfarið með 
opinbert fé. „Ég held að það sé ein-
hver ákafi í mönnum í dag að kom-
ast í hálaunastörf. Forstjórar stóru 
fyrirtækjanna hafa sett fordæmi 
og nú til dags telst enginn vera 
maður með mönnum nema hann sé 
með meira en milljón á mánuði. 
Hjá hinu opinbera eru menn að 
ofmeta sig og misskilja starf sitt 
með því að fara fram á svona laun. 
Ríkisútvarpið er fyrst og fremst 
þjónusta við almenning í landinu. 

Launahækkun starfsmanna hjá 
ríkinu, sem setur á þá kónga-
skikkju, felur í sér bruðl með opin-
bert fé. Og þessi hækkun er það 
svo sannarlega.“

Baldvin Þór Bergsson, formað-
ur Starfsmannasamtaka Ríkisút-
varpsins, segir há laun útvarps-
stjóra koma á óvart. Líklegt sé að 
hækkunin verði rædd innan stjórn-
ar félagsins. „Ég geri ráð fyrir því 
að boða stjórnarfund fljótlega þar 
sem þessi mál verða til umræðu. 
Það þarf að ræða það einnig hvort 
aðrir starfsmenn hafa fengið 
svona miklar hækkanir. En því er 
ekki að leyna að það kemur á óvart 
að stjórnendur fái 90 prósenta 
hækkun. Ef endurskoðun kjara-
samninga hjá almennum starfs-

mönnum tekur mið af þessari 
hækkun, sem mér finnst ekki óeðli-
legt að hún geri, þá er það fagnað-
arefni.“  

Ómar Benediktsson, stjórnar-
formaður RÚV ohf., segir launin 
taka mið af breyttu starfssviði 
útvarpsstjóra sem gegni umfangs-
meira starfi nú en hann gerði áður 
en rekstrarformsbreytingin gekk í 
gegn. Áður hafi verið átta yfir-
menn en nú séu þeir fimm og svið 
hvers og eins sé umfangsmeira en 
það hefði verið áður. Ómar vildi 
ekki gefa upp laun annarra yfir-
manna hjá RÚV.

Ekki náðist í Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur menntamálaráð-
herra en hún er erlendis.

Segir RÚV ohf. vera 
að bruðla með fé
Kolbrún Halldórsdóttir gagnrýnir launahækkun útvarpsstjóra harðlega og seg-
ir hana „bruðl með opinbert fé“. Við munum taka mið af þessari hækkun við 
endurskoðun kjarasamninga, segir formaður Starfsmannasamtaka RÚV ohf.

 Áætlað er að Kaffistofa Samhjálpar flytji 
í Borgartún 1. Þangað til opnar Samhjálp eldhús sitt 
fyrir utangarðsmenn að nýju á Hverfisgötu 44.

Húsið við Hverfisgötu 44 var flutt á dögunum upp 
á Bergstaðastræti. „Við gátum ekki verið í kaffistof-
unni á meðan og þurftum að loka henni. Við fengum 
þá inni til bráðabirgða í ágætri aðstöðu í Fíladelfíu-
kirkjunni,“ segir Heiðar Guðnason, forstöðumaður 
Samhjálpar.

Þótt Kaffisofa Samhjálpar fyrir heimilislausa 
verði aftur opnuð á næstunni þegar vatn og rafmagn 
hefur verið tengt að nýju er ekki ætlunin að vera 
þar lengi. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins fær 
Samhjálp aðstöðu fyrir kaffistofuna í Borgartúni 1 
næstu þrjú árin að minnsta kosti. Guðni segist ekki 
vilja staðfesta þetta en segir að verið sé að afla 
tilskilinna leyfa fyrir starfseminni á nýjum stað.

Guðni segist vonast til að kaffistofan geti flutt á 
nýja staðinn um miðjan nóvember. „Húsnæðið 
verður mun betra en niðri á Hverfisgötu. Það er allt 
gert upp og verður rýmra og betra að mörgu leyti,“ 
segir hann

Á heimasíðu Samhjálpar segir að kaffistofan sé 
fyrir utangarðsfólk og aðra aðstöðulausa. Á hverjum 
degi fái að jafnaði um 70 manns þar súpu og smurt 
brauð eða heitan mat. 

 Verið er að taka 
skýrslu fyrir dómi af Lettunum 
þrettán sem leituðu til Afls starfs-
greinafélags fyrir nokkru vegna 
gruns um vangoldin laun í vinnu á 
vegum GT verktaka. Búist er við 
að skýrslutökunni ljúki í dag og 
að mennirnir geti haldið af landi 
brott í lok vikunnar. 

Hjá Ríkislögreglustjóra feng-
ust þær upplýsingar í gær að 
í kjölfar skýrslutökunnar yrði 
tekin ákvörðun um framhald 
málsins, hvort einhverjir teld-
ust hafa stöðu sakborninga og þá 
hverjir.  

Tekur skýrslur 
af Lettunum

 Óprúttnir sund-
laugargestir í Selárdalslaug við 
Vopnafjörð hafa ítrekað unnið þar 
skemmdarverk og gengið illa um 
svæðið.

Laugin er nokkuð fjarri byggð 
og í raun ávallt opin þótt mælst sé 
til þess að í hana sé farið á 
ákveðnum tímum. Á fréttasíðu 
Vopnafjarðar kemur fram að 
vegna andstyggilegrar aðkomu 
hafi verið ákveðið að loka 
lauginni. Slíkt komi þó mörgum 
illa meðal annars skólabörnum 
sem verða af sundtímum vegna 
aðgerðanna.

Skólabörn verða 
af skólasundi

 Vatni úr Hálslóni var 
hleypt á aðrennslisgöng Kára-
hnjúkavirkjunar í gær. Jóhann 
Kröyer, verkefnisstjóri Lands-
virkjunar við gangagerðina, ræsti 
formlega búnaðinn sem lyftir 
aðallokunum í inntakinu við 
Hálslón þannig að vatnið tók að 
streyma inn.

Aðrennslisgöngin eru um 
fjörutíu kílómetra löng. Reiknað 
er með því að fullur þrýstingur 
verði kominn á þau fyrir næstu 
mánaðamót, samkvæmt tilkynn-
ingu á heimasíðu Landsvirkjunar. 
Fljótlega upp úr því getur 
raforkuframleiðsla hafist í 
virkjuninni.

Vatni hleypt á 
aðrennslisgöng

 Ökufantur á fer-
tugsaldri var handtekinn í Kópa-
vogi í gærkvöld en maðurinn er 
grunaður um að hafa ekið undir 
áhrifum lyfja og áfengis. 

Að sögn varðstjóra ók maður-
inn á bíl við Blikahjalla en um 
borð í honum voru kona og lítið 
barn. Barnið var flutt á slysadeild 
en meiðsl þess voru ekki talin 
alvarleg.

Ökumaðurinn gerði sér lítið 
fyrir og stakk af slysstað og hélt 
áfram að aka á ofsahraða um 
borgina. Ökuferðinni lauk sem 
fyrr segir í Kópavogi. 

Bíll mannsins er töluvert 
skemmdur og rannsakar lögregla 
hvort hann hafi valdið tjóni víðar 
á ferð sinni.

Ók á bifreið og 
stakk síðan af  
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BRATZ ADVENTURE GIRLZ
Með auka fötum, aukabúnaði 
og merki fyrir þig. 25 sm. 
Veldu á milli Cloe, Yasmin,
Jade og Sasha. 
Venjulegt lágvöruverð 
okkar er 2.399,-

411336

FISHER-PRICE TÓMSTUNDASTÖÐ - BANGSÍMON
Skemmtilegir möguleikar og æfingar á Bangsímon-teppinu. 
Með tígrísdýrinu og Frílnum, einnig þremur fígúrum með 
spegli og hringlu sem hægt er að taka af. 
Venjulegt lágvöruverð okkar er 9.299,-

2.299,-
ÞÚ SPARAR 7.000,-

110907

SJÓNRÆNINGJASKIP – 
SKULL (5778) 
Á hjólum.  Með m.a.
fallbyssu, akkeri, 
skipstjórakáetu,
3 sjóræningum og öðrum 
aukabúnaði. Venjulegt
lágvöruverð okkar er 5.699,-

2.699,-
ÞÚ SPARAR 3.000,-

521877

STAR WARS FORCE LJÓSSVERÐ
Ýttu á hnappinn og ljóssverðið 
kemur út. Med ekta STAR WARS-
hljóðum þegar þú sveiflar sverðinu. 
50 sm.Veldu á milli mismunandi 
tegunda. Venjulegt lágvöruverð 
okkar er 3.499,-

1.499,-
FRJÁLST VAL

ÞÚ SPARAR 2.000,-

1:10

187301

FORD HIMALAYA
Fjarstýrður bíll með fullri 
stýrisstjórn. Keyrir allt að 12 km/t.
Með hleðslutæki og 9,6 V 
rafhlöðu sem hægt er að 
hlaða. 1:10. 40 MHz.
Venjulegt lágvöruverð 
okkar er 6.999,-

Komdu og sjáðu

risastóru

opnunarhátíð

Toys“R“Us

í Kópavogi

SJÁÐU NÝJU VERSLUNINA OKKAR SEM ER

STÚTFULL AF LEIKFÖNGUM, FRÁBÆRUM

OPNUNARTILBOÐUM OG SKEMMTILEGUM

UPPÁKOMUM

Á FÖSTUDAGINN
KL. 16.30

Íþróttaálfurinn kemur í heimsókn

í TOYS”R” US og spjallar við

krakkana og syngur jafnvel nokkur 

lög. Það má enginn missa af þessu!

ÞAÐ ER ALLTAFOPIÐ LENGIVirkadaga   10-20
Nema fi mmtudaga 10-21laugadaga

11-18Sunnudaga 
13-18

Á FÖSTUDAGINN
Mun Teenage Mutant 

Ninja Turtles koma

til okka og heilsa

upp á þig.

2.999,-
ÞÚ SPARAR 4.000,-

43 SM

1.399,-
FRJÁLST VAL

ÞÚ SPARAR 1.000,-

Komdu og sjáðu

risastóru

opnunarhátíð

Toys“R“Us

í Kópavogi

SJÁÐU NÝJU VERSLUNINA OKKAR SEM ER

STÚTFULL AF LEIKFÖNGUM, FRÁBÆRUM

OPNUNARTILBOÐUM OG SKEMMTILEGUM

UPPÁKOMUM
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Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Fræðslufundur í Fossvogskirkju í kvöld 18. okt. kl. 20.
Fyrirlesari Gréta Sigurðardóttir.

Allir velkomnir!

Makamissir

Magn fíkniefnanna 
sem lögregla lagði hald á í skútu í 
Fáskrúðsfjarðarhöfn að morgni 
fimmtudagsins 20. september er 
þriðjungi minna en lögreglan hefur 
gefið út fram til þessa. 

Í stað rúmlega 60 kílóa af fíkni-
efnapökkum sem lögreglan á höf-
uðborgarsvæðinu sagði að hefðu 
verið teknir í skútunni, daginn 
eftir að efnin voru tekin, er um að 
ræða tæplega 40 kíló af fíkniefn-
um. Um er að ræða 14 kíló af e-
töfludufti, tæp 24 kíló af amfetam-
íni og 1.800 e-töflur, sem vega, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins, um 800 grömm.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu efndi til fréttamannafundar 
þar sem efnin voru sýnd og leyfðar 
myndatökur hinn 21. september. Í 
tilkynningu frá lögreglunni þá 
sagði: „Bráðabirgðaniðurstöður 
benda til að fíkniefnapakkarnir 
sem fundust í skútunni séu rúm-
lega 60 kg. Um er að ræða amfet-
amín, e-töfluduft (um 14 kíló) og e-
töflur. E-töflurnar eru um 1.800 
talsins.“

Spurður um ástæðu þess að 
þarna muni heilum 20 kílóum af 
fíkniefnum segir Friðrik Smári 
Björgvinsson yfirlögregluþjónn, 
sem haft hefur með höndum upp-
lýsingagjöf um málið til fjölmiðla, 
að ekki hafi verið forgangsverk-
efni að vigta nákvæmlega hversu 
mikið magnið hafi verið á fyrstu 
dögum rannsóknar. Í tilkynningu 
frá lögreglu hafi verið um að ræða 
heildarþyngd á fíkniefnapökkun-
um sem slíkum.

„Það fór líka svolítil vinna í að 
aðskilja efnin, umbúðir og annað. 

Það voru efni í þessu sem sett voru 
í til að þyngja þessar töskur.

Svo er þetta spurning um rann-
sóknarhagsmuni að gefa magnið 
ekki nákvæmlega upp,“ útskýrir 
Friðrik Smári enn fremur.

Spurður hvaða efni hefðu verið 
sett í töskurnar, auk fíkniefnanna 
og hvers vegna, svaraði Friðrik 
Smári að tilgangurinn hefði verið 
til að „vera klár á að setja þetta í 
sjóinn og láta það sökkva“. Hann 
kvaðst ekki vilja gefa upp hvað 

hefði verið í töskunum, auk fíkni-
efnanna.

„Okkur er enginn akkur í því að 
segja þetta magn meira heldur en 
það er,“ segir Friðrik Smári. „ Það 
er ekkert slíkt sem liggur að baki 
þessu.“

Spurður af hverju lögreglan hafi 
ekki sent frá sér aðra tilkynningu 
til að leiðrétta þennan mikla mis-
mun á magni segir Friðrik Smári 
menn ekki hafa hugsað út í það.

Pólstjörnufíkniefnin 
40 en ekki 60 kíló
Fíkniefnin sem haldlögð voru í skútu í Fáskrúðsfjarðarhöfn í september vega 
þriðjungi minna en lögregla hafði greint frá. Nákvæm vigtun magnsins ekki 
forgangsverkefni á fyrstu dögum rannsóknarinnar, segir yfirlögregluþjónn.

„Ég hefði aldrei getað trúað þessu,“ segir 
Hólmar Þór Stefánsson húsasmiður sem nýlega 
var greindur með nýrnabilun. Verið er að leita að 
heppilegum nýrnagjafa fyrir Hólmar en sjálfur 
hefur hann hafið störf í þágu nýrnasjúkra. 

Þegar hann hélt upp á fertugsafmælið sitt á 
Players síðastliðinn föstudag afþakkaði hann gjafir 
en bað gesti um að greiða 2.000 króna aðgangseyri 
inn í veisluna eða leggja inn á safnreikning. 
Ágóðinn af söfnuninni er um 570 þúsund en þá 
fjárhæð notar Hólmar til að greiða fyrir ómsjá 
sem nýtist helst nýrnasjúku fólki. Tækið ætlar 
hann svo að gefa Landspítalanum auk hjólabúnað-
ar til að flytja það milli deilda. 

„Ef það verður afgangur vil ég að deildin noti 
hann í eitthvað annað sem vantar, þó það væri ekki 
annað en nýtt bollastell,“ segir hann.

Hólmar segist aldrei hafa búist við þeim 

viðtökum sem söfnunin fékk og gleðst sérstaklega 
yfir því að svo virðist sem framtak hans hafi blásið 
nýju lífi í samtök nýrnasjúkra en starfsemi þess 
hefur verið fremur lítil að undanförnu.

 Verið er að gera 
tilraunir með að aðskilja þorsk og 
ýsu í botnvörpu þannig að 
tegundirnar hafni í aðskildum 
hólfum vörpunnar.

Þetta kemur fram á vefsíðu 
Hafrannsóknastofnunar. Með 
aðferðinni sem notuð er má til 
dæmis aðgreina ýsu og þorsk þar 
sem tegundirnar hegða sér með 
ólíkum hætti í botnvörpu. Náist 
tilætlaður árangur er vonast til 
þess að hægt verði að auka veiði á 
þeim tegundum sem ætlunin er 
að veiða en um leið sjá til þess að 
smáþorskur og aðrar tegundir 
sleppi. Að þessu verður unnið 
áfram á vegum Hafrannsókna-
stofnunarinnar á næstu vikum og 
mánuðum.  

Tilraunir til að 
aðskilja tegundir 
í botnvörpu

„Þetta eru heilmikil tíma-
mót því þetta er í fyrsta skipti 
í sögu íþróttahreyfingarinnar á 
Íslandi sem sérsamband innan 
ÍSÍ er fært úr Reykjavík og út á 
land,“ segir Þórunn Sif Harðar-
dóttir, framkvæmdastjóri Skíða-
sambands Íslands. 

Höfuðstöðvar Skíðasambands-
ins hafa verið fluttar á Akureyri 
og verður skrifstofa þess opnuð 
formlega í sameiginlegu rými 
með Íþrótta- og Ólympíusam-
bandi Íslands og Íþróttabandalags 
Akureyrar á morgun. 

Skíðasambandið 
flytur norður

 Ársþing ASÍ 
hefst í dag. Á þinginu verður 
fjallað um breytingatillögu varð-
andi lágmarks bótarétt í velferð-
arkerfinu. „Við erum að kynna til-
lögu um að skilgreina bótaréttinn 
út frá tekjudreifingunni í landinu. 
Það er ný hugsun,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri 
ASÍ.

Grétar Þorsteinsson, forseti 
ASÍ, flytur stefnuræðu og síðan 
verður ávarp félagsmálaráðherra. 
„Það er ljóst að kjaramálin eru á 
vettvangi landssambandanna og 
aðildarfélaganna og menn eru að 
samstilla sig hvað það varðar,“ 
segir Gylfi.  

Tillaga um lág-
marks bótarétt

 Allsherjarleit stend-
ur yfir í Taílandi að kanadískum 
barnaskólakennara sem er eftir-
lýstur af alþjóðalögreglunni Int-
erpol fyrir barnaníð.

Landamæraverðir voru á 
varðbergi svo að Christopher 
Paul Neil, sem kom til Taílands 
á fimmtudaginn, takist ekki að 
flýja úr landi.

Interpol dreifði ljósmynd af 
Neil víða um heim á þriðjudag 
eftir að bera tókst kennsl á hann 
á um 200 myndum sem sýndu 
hann misnota unga víetnamska 
og kambódíska drengi. Neil hafði 
brenglað andlit sitt á myndunum 
en lögreglu tókst að skýra mynd-
ina.

Allsherjarleit að 
barnaníðingi
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50%
afsláttur af völdum vörum

Herra pólóbolir frá 999 kr.
Dömunáttföt frá 999 kr.
Casual Club dömubolir frá 500 kr.
Collection peysur 2 fyrir1
Dömutöskur frá 1000 kr.
Valin ilmvötn á hálfvirði
20% af öllum koddum og sængum

í ellefudaga

Sjóðheit tilboð:



Rauði krossinn auglýsir eftir sjálfboðaliðum til að
svara í Hjálparsíma Rauða krossins, 1717.

Markmið verkefnisins er að vera til staðar fyrir fyrir
fólk á öllum aldri sem líður illa og vill ræða við ein hvern
sem er tilbúinn að hlusta.

Sjálfboðaliðar þurfa að vera orðnir 23 ára. Allir þeir sem 
sækja um koma í viðtal, sækja námskeið og hljóta þjálfun
áður en þeir hefja störf.

Nánari upplýsingar í síma 570 4000
  og á raudikrossinn.is

er styrktaraðili átaksins

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV
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Með réttu úti - og
innimottunum

- getur þú stoppað 80%
af óhreinindunum 

við innganginn 

Á tilboði í októberog nóvember 2007Úti- og innimottur af ýmsum 
gerðum og stærðum

Wayfarer grá með kanti, 120x180cm

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is
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– Mest lesið

 Bryndís Hlöðversdóttir, 
stjórnarformaður Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR), á ekki von á 
öðru en að dómsmál vegna eig-
endafundar OR muni hafa sinn 
gang fyrir dómstólum. Bryndís 
telur að Svandís Svavarsdóttir, 
borgarfulltrúi Vinstri grænna, 
hafi það í hendi sér hvort málinu 
verði haldið til streitu og sátt 
náist. „Það er í samræmi við það 
að Svandís fer fyrir hópi um 
stefnumörkun fyrirtækisins.“

Svandís höfðaði mál vegna eig-
endafundarins þar sem hún telur 
hann ólöglegan sökum formgalla. 
Markmið Svandísar er að fá fund-
inn dæmdan ólöglegan og allar 

samþykktir sem á fundinum voru 
gerðar. Svandís hefur sagt að 
dómsmálið sé í eðlilegum farvegi 
en það var dómtekið í Héraðsdómi 
Reykjavíkur á mánudag. Orku-
veitan vinnur nú greinargerð um 
málið sem frestar málarekstri um 

tvær vikur. Jón Sigurðsson, fyrr-
verandi ráðherra og varaformað-
ur stjórnar OR, segir að hlutverk 
nýkjörinna fulltrúa í stjórn OR sé 
að fjalla um reglulega kjarnastarf-
semi OR og vill ekki tjá sig um 
málshöfðun Svandísar. „Það er 
stýrihópur á vegum borgarinnar 
sem fjallar um þau mál sem mest 
hafa verið til umræðu að undan-
förnu.

Það er ákvörðun þess sem höfð-
ar málið hvort leiðir eru til þess að 
láta málið niður falla.“ Ástráður 
Haraldsson hæstaréttarlögmaður, 
fulltrúi Vinstri grænna í stjórn 
OR, vill ekkert tjá sig um málefni 
fyrirtækisins.

Dómsmálið gengur sinn gang

 Forsvarsmenn SPRON 
hafna því alfarið að innheimta á 
svonefndum FIT-kostnaði, sem 
fellur á viðskiptavini þegar þeir 
fara yfir á debetkortareikningi 
sínum, sé ólögmæt. Þetta tilkynnti 
lögmaður SPRON, Jóhannes Bjarni 
Björnsson, Oddgeiri Einarssyni 
héraðsdómslögmanni með bréfi á 
dögunum. 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu telur Oddgeir inn-
heimtu á svonefndum FIT-kostn-
aði, sem fellur á viðskiptavini 
þegar þeir eyða umfram heimild, 
vera ólögmæta þar sem hún sam-
ræmist ekki ógildingarákvæðum 
samningalaga. 

Þessu hafna forsvarsmenn 
SPRON alfarið. Jóhannes Bjarni 
segir það vera alveg skýrt í samn-
ingi milli viðskiptavinar og SPRON 
að innheimtan taki mið af samn-
ingi sem viðskiptavinir undirriti 
þegar þeir ákveða að stunda við-
skipti við SPRON. 

Í bréfi Jóhannesar Bjarna, sem 
Fréttablaðið hefur undir höndum, 
segir meðal annars að fullyrðingar 
um að viðskiptavinurinn hafi ekki 
samið um að greiða gjald vegna 
úttekta af reikningi umfram inni-
stæðu, séu rangar. Þar vitnar 
Jóhannes Bjarni til bréfs sem Odd-
geir sendi fyrir hönd viðskiptarvin-
arins til SPRON, og færði fyrir því 
rök að gjaldtakan væri byggð á 
einhliða skilmálum SPRON sem 
ekki samræmdist samningalög-
um. 

„Aðalatriðið er að viðskiptavinir 
semja við SPRON og sá samningur 
er í gildi. Í honum segir að greiða 

beri vanskilagjald samkvæmt 
gjaldskrá SPRON og innheimtan 
hefur byggt á þessum samningsat-
riðum,“ segir Jóhannes Bjarni.

Málið sem nú er á leið fyrir dóm-
stóla er prófmál en aldrei áður 
hefur mál tengt innheimtu á FIT-
kostnaði ratað fyrir dómstóla. 
Nokkur fjöldi viðskiptavina hefur 
sett sig í samband við Lögmanns-
stofuna Opus, sem Oddgeir er eig-
andi að, með það fyrir augum að fá 
úr því skorið hvort innheimtan á 
FIT-kostnaðinum er lögmæt eða 

ekki.
Bankar og sparisjóðir hér á 

landi hafa ekki viljað gefa upp 
hver kostnaðurinn er af því þegar 
viðskiptavinir eyða umfram heim-
ild. Innheimtar eru 750 krónur 
þegar farið er lítillega fram úr en 
nokkuð hærri upphæðir ef eytt er 
langt umfram heimild.

Unnið er að undirbúningi máls-
ins en töluvert er í að það verði 
tekið fyrir dómi. Vinnu við stefnu 
og úrvinnslu úr gögnum er ekki 
lokið enn. 

Segja innheimtuna á 
FIT-kostnaði löglega
Lögmenn Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis, SPRON, telja innheimtuna á 
FIT-kostnaði lögmæta með öllu. Oddgeir Einarsson, lögmaður viðskiptavinar 
SPRON, telur innheimtuna lögbrot og fer málið fyrir dóm.

 Heildarskuldir sjávarútvegsins hafa nær 
því þrefaldast á áratug, farið úr 125 milljörðum í 
rúmlega 300. Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins, vakti máls á þessu í utandag-
skrárumræðum á Alþingi í gær, og sagði stöðu sjáv-
arútvegsins alvarlega. 

Guðjón benti á að ef fyrirtæki í sjávarútvegi ætl-
uðu að greiða upp allar skuldir þyrftu þau að eyða í 
það heildartekjum sínum í tvö og hálft ár. Fyrir ára-
tug hefðu rúmar árstekjur dugað. Skuldasöfnunin 
kæmi til vegna kvótakaupa, sífellt hærri upphæðir 
fari í vexti og afborgarnir vegna kaupa á óveiddum 
fiski.

Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, tók 
undir áhyggjur Guðjóns Arnars af stöðu sjávarút-
vegsins. Hann benti á að fyrirtæki í sjávarútvegi 
greiði 25 til 40 milljarða króna í vexti á ári af 125 
milljarða útflutningsverðmæti.

„Svona vaxtaokur og vaxtabyrði gengur ekki upp 
nema í hergagnaiðnaðinum, klámiðnaðinum og fíkni-
efnaiðnaðinum, það er svo einfalt,“ sagði Atli.

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra sagði 
að sjávarútvegurinn stæði undir aukinni skulda-
byrði. Fyrirtækin standi í skilum og veð fyrir lánun-

um séu nægjanleg. Fyrirtækin meti það augljóslega 
út frá eigin hagsmunum hvort það borgi sig að taka 
lán eða ekki, af því skipti ríkið sér ekki.

Trúir þú orðum Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar um að hann hafi 
ekki séð minnisblað um REI?

Finnst þér laun Páls Magnús-
sonar útvarpsstjóra of há? 

Tryggingafélagið Sjóvá-
Almennar hefur verið dæmt til 
að greiða karlmanni rúmlega 15 
milljónir í skaðabætur.

Maðurinn lenti í alvarlegu bíl-
slysi árið 2003, þegar bifreið hans 
rann til í hálku. Hlaut hann varan-
lega 60 prósenta örorku við slys-
ið. Krafði hann tryggingafélagið 
um greiðslu bóta vegna slyssins 
úr svokallaðri ökumannstrygg-
ingu. Maðurinn höfðaði mál fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur, þar 
sem ágreiningur var um einstaka 
kröfuliði hans, fjárhæðir og upp-
hafstíma dráttarvaxta. Dómurinn 
dæmdi honum ofangreinda bóta-
fjárhæð.

Fimmtán millj-
ónir í bætur



Gildir til 21 október eða á meðan birgðir endast.

25%
  afsláttur

      við kassa

Jóa Fel brauðrúllur
– tilbúnar beint í ofninn

TILBOÐ

389kr
Verð áður 459

25%
  afsláttur

  við kassa

10%
  afsláttur

      við kassa

998kr/kg

TILBOÐ

Verð áður 1.577,-

Lambasirloin
– með myntu, hvítlauk og sítrónu

Lambalæri
– kryddað með hvítlauk og rósmarín

40%
  afsláttur

  við kassa

TILBOÐ

455kr/kg
Verð áður 759

Copaim
– grillað grænmeti

Ítalía 8 tegundir af kryddmyllum
– það gerist vart ferskara en nýmalað

Ítalía espressó kaffi
– baunir eða malað

Ítalía ferskt pasta
– nú einnig heilhveiti pasta

Galileo ítalskar vörur
– tilbúnar beint í ofninn, flott sem forréttur

Fumagalli
– ekta ítalskt álegg

Ítalskar kjötbollur
– í tómat-rjómaostasósu

Sikileyskur
kálfapottréttur

Kjúklingahversdagssteik
– kryddlegin í álbakka



 Hver hlaut verðlaun í Lond-
on á dögunum fyrir starf í þágu 
náttúruverndar?

 Hvaða tónlistarhátíð hófst í 
Reykjavík í gærkvöldi?

 Hver er fyrsti flutningsmað-
ur frumvarps um að selja megi 
bjór og léttvín í matvöruversl-
unum?

„Öfugt við það sem hald-
ið hefur verið fram trúum við Kate 
því ekki að Madeleine sé „líklega“ 
dáin,“ skrifaði Gerry McCann, 
faðir Madeleine, í vefdagbók sína í 
gær. Í dag eru 24 vikur, eða 168 
dagar, frá því að Madeleine hvarf 
af hótelbergi í Portúgal nokkrum 
dögum fyrir fjögurra ára afmæli 
sitt.

Gerry McCann sagði í gær að 
hann og kona sín viðurkenndu að 
það væri „möguleiki“ á því að Mad-
eleine væri dáin. En hann tók fram 
að það gæfi þeim von að það væru 
engin sönnunargögn um að hún 
hefði orðið fyrir alvarlegum skaða.

Daginn áður birtust í fjölmiðlum 
fréttir um að McCann-hjónin væru 
farin að ræða möguleikann á því að 
Madeleine væri látin. Talsmaður 
McCann-fjölskyldunnar, Clarence 
Mitchell, sagði við blaðamenn að 
„Kate og Gerry [væru] nægilega 
raunsæ til að vita að það er mögu-
leiki á því að hún [Madeleine] sé 
dáin“. Móðir Kate, Susan Healy, 

sagði í samtali við BBC að stöðugt 
erfiðara væri að sannfæra dóttur 
sína um að stúlkan myndi finnast 
en hét því um leið að þau myndu 
aldrei gefa upp vonina. „Fullt af 
fólki hefur sagt við mig að barnið 
hljóti að vera dáið, það er tilfinning 
fólks. En ég vil ekki vita, ég verð að 
vona.“

Herferð er að fara af stað þar 
sem ný veggspjöld með myndum af 
Madeleine verða hengd upp og birt 
í fjölmiðlum á Spáni og í Portúgal á 
næstu vikum. Búist er við því að 
herferðin muni vara fram til jóla.

Portúgalska lögreglan hefur 
gefið þremur stöðu grunaðra í mál-
inu. Fyrstur var Bretinn Robert 
Murat, mánuði eftir hvarf Madel-
eine. Seinna fengu foreldrar Mad-
eleine bæði stöðu grunaðra eftir að 
lögregla taldi sig hafa fundið sönn-
unargögn sem bentu til þess að 
Madeline hefði verið meidd á hótel-
herberginu og síðar flutt burt í 
bílaleigubíl sem hjónin leigðu sér 
eftir að hún hvarf.

Maddie hugs-
anlega dáin
Foreldrar Madeleine McCann viðurkenna að mögu-
legt sé að dóttir þeirra sé dáin. Ný auglýsingaher-
ferð er að hefjast 24 vikum eftir hvarf Madeleine.

 Rannsóknarnefnd umferðar-
slysa hefur gert tillögur að úrbót-
um við Akrafjallsveg við vegamót 
Innnesvegar vegna banaslyss sem 
þar varð í júlí í sumar. Slysið varð 
með þeim hætti að ökumaður 
strætisvagns ók í veg fyrir þrjá 
ökumenn á mótorhjólum; sá sem 
fremstur var lét lífið. 

Meginorsök slyssins telur rann-
sóknarnefndin vera að bílstjóri 
strætisvagnsins hafi blindast af 
sól og því ekið inn á rangan vegar-
helming og á manninn á vélhjól-
inu. Þá telur nefndin einnig að 
reynsluleysi ökumanns vélhjóls-
ins hafi verið meðvirkandi þáttur í 
slysinu.

Í skýrslu um slysið segir að 
vegamótin séu illa merkt, hæða-
mismunur við þau mikill og 

umhverfi þeirra hættulegt ef þar 
er ekið út af. Þá er bent á að 
umferð um vegamótin hafi aukist 
undanfarin ár og að á árunum 2000 
til 2006 hafi þar orðið tvö slys og 
fimm óhöpp. Lagt er til að merk-
ingar verði bættar og jafnvel sett 
hringtorg á vegamótin. Sam-
kvæmt upplýsingum Vegagerðar-
innar standa slíkar breytingar til. 

Í skýrslunni er bent á að algengt 
sé að bílstjórar aki í veg fyrir fólk 
á vélhjólum hér á landi. 

Rannsóknarnefndin bendir þá á 
mikilvægi þess að ökumenn noti 
sólskyggni þegar sól er lágt á lofti 
og hreinsa rúður reglulega en ljóst 
þykir að óhreinindi á framrúðu 
strætisvagnsins voru meðvirk-
andi þáttur í slysinu.  

Hvatt til breytinga 
á vegi við Akranes

„Ég er ekki sáttur við að fá flugu með mat 
sem ég ætla að borða,“ segir Davíð Ingi Guðjónsson. 
Honum var fráleitt skemmt þegar hann hugðist gæða 
sér á múffu frá brauð- og kökugerðinni Myllunni og 
fann flugu í sætabrauðinu. 

„Þeir sögðu mér að svona kæmi bara oft fyrir, fólk 
myndi skilja að þetta gæti gerst og buðu mér köku-
kassa í bætur. Ég sagðist ekki hafa áhuga á því að 
borða oftar bakkelsi frá þeim,“ segir Davíð. Þess í 
stað hafði hann samband við heilbrigðiseftirlitið.

Það er Kexverksmiðjan á Akureyri sem framleiðir 
vöruna fyrir Mylluna. Ingólfur Gíslason, framleiðslu-
stjóri smiðjunnar, segir miklar meindýravarnir vera á 
staðnum. „Svona hætta er samt alltaf til staðar þegar 
unnið er með hveiti. Ég veit ekki hvort þetta gerðist 
hjá okkur eða í Ameríku þar sem uppskriftin er 
blönduð fyrir okkur. Ég veit að þessum manni voru 
boðnar hefðbundnar bætur en hann vildi ekki þiggja 

þær heldur heimtaði utanlandsferð,“ segir Ingólfur. 
Hann segist ekki hafa áhuga á því að leysa fólk út með 
skemmtiferðum eða leikjatölvum. „Okkur þykir þetta 
leitt og munum fara yfir allar varnir,“ bætir Ingólfur 
við.

Krafðist ferðalags fyrir flugu

Yfir ein milljón spurn-
inga til Vladimirs Pútín Rússlands-
forseta hafa borist sjónvarpsstöð-
inni sem sendir út árlegt 
sjónvarpsávarp Pútíns í dag.

Ávarpið verður hið sjötta í röð-
inni hjá Pútín frá því hann tók við 
völdum árið 2000. Efst á baugi 
verða spurningar um áætlanir 
hans eftir að seinna kjörtímabili 
hans lýkur í byrjun næsta árs.

Ávarpið tekur yfirleitt nokkrar 
klukkustundir þar sem Pútín svar-
ar spurningum fólks hvaðanæva 
af landinu. Pútín nýtur mikilla vin-

sælda meðal almennings í Rúss-
landi.

Milljón spurningar 
bárust Pútín forseta

Kristján L. Möller 
samgönguráðherra hefur skipað 
nefnd sem samræma á reglur um 

töku þvagsýna. 
Þetta upplýsti hann 
í svari við fyrir-
spurn á Alþingi í 
gær.

Katrín Júlíusdótt-
ir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, 
vakti máls á því að í 
vor hafi lögreglan á 
Selfossi látið taka 

þvagprufu úr konu gegn hennar 
vilja. Hún hvatti til þess að settar 
yrðu reglur um slíkt, og helst að 
slíkt yrði bannað, enda ekki þörf á 
því að beita valdi í slíkum 
tilvikum.

Kristján sagði afar brýnt að 
setja samræmdar reglur, lykilat-
riðið væri að gætt verði að 
virðingu og mannlegri reisn.

Reglur verði 
samræmdar

 Árleg róðrakeppni 
Menntaskólans á Ísafirði fór fram 
í gær. Þreyttu kennarar, nemend-
ur og foreldrar kappi á svokölluð-
um Polli við bæinn. 

Fremur kalt var í veðri fyrir 
vestan og að sögn Bæjarins besta 
þurfti bátur björgunarsveitar-
manna á Ísafirði að brjóta ísinn 
fyrir keppni, í orðsins fyllstu 
merkingu. Eftir það hafi kepp-
endur tekið djúpt í árinni og 
lyktaði leikum með því að í 
kvennariðli sigruðu Jónínurnar, 
lið kvenkennara. Í karlariðli 
sigruðu Þursarnir, lið nemenda, 
en Pabbarnir, lið foreldra, komu 
síðastir í mark.  

Þursar og Jónín-
ur unnu sigur



kostar birtingu auglýsingarinnar

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!

„Ég er sjálfboðaliði vegna þess að ég hef mjög gaman 
af því og læri mikið af því. Það er auk þess gott að
gera gagn.“ Máni Atlason, 22 ára

Rúmlega 100 sjálfboðaliðar sjá um símsvörun Hjálparsíma 
Rauða krossins 1717 sem er opinn allan sólarhringinn.

Sími 570 4000 www.raudikrossinn.is
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er styrktaraðili átaksins



Saurgerlasýking-
in, sem greinst hefur í átta manns 
hér á landi að undanförnu, kom 
upp víðs vegar um landið. Upp-
runi hennar er af innlendum toga 
en ekki hefur tekist að finna hann 
enn.

„Við erum  enn að vinna í þessu 
máli og freista þess að afla betri 
upplýsinga,“ segir Guðrún Sig-
mundsdóttir, yfirmaður sóttvarna-
deildar landlæknisembættisins. 

Af þeim einstaklingum sem 
veikst hafa voru þrír á höfuðborg-
arsvæðinu, tveir á Norðurlandi, 
einn á Austurlandi og tveir í Vest-
mannaeyjum. Sjúklingarnir voru 
á aldrinum tveggja til 61 árs. 

Farið hefur verið yfir ítarlegan 
spurningalista um matvælaneyslu 
og ferðalög fólksins fyrir veikind-

in, en það hefur ekki leitt til nið-
urstöðu um uppruna sýkingarinn-
ar.

„Þessi dreifing sjúklinga um 
landið segir okkur að þetta sé í 
vöru sem hefur verið dreift um 
allt land,“ segir Guðrún. „Við 
erum því að athuga hvort þetta 
hefur greinst annars staðar í Evr-
ópu.“   

Helsta smitleið saurgerilsins er 
með menguðum matvælum og 
vatni. Matvælasýkingar eru oft-
ast tengdar afurðum nautgripa en 
einnig öðrum matvælum sem hafa 
mengast. Helsta einkenni sýking-
arinnar er niðurgangur, oft blóð-
ugur. 

Saurgerlasýking víða um land

Bandaríkjaþing, 
þar sem demókratar eru í meiri-
hluta, hefur undanfarna daga gert 
sitt besta til að koma George W. 
Bush forseta í vandræði á alþjóða-
vettvangi. Bæði kínversk og tyrk-
nesk stjórnvöld hafa brugðist 
ókvæða við, annars vegar heim-
boði Dalaí Lama til Bandaríkj-
anna og hins vegar ályktun þings-
ins um að fjöldamorðin á 
Armenum á árum fyrri heims-
styrjaldarinnar skuli teljast þjóð-
armorð.

Kínverjar hafa nú þegar hætt 
við þátttöku í fundi um kjarnorku-
mál Írana og hóta frekari refsi-
viðbrögðum. Tyrkir hóta sömu-
leiðis refsiaðgerðum og 
utanríkisráðuneyti Bandaríkj-
anna segist fastlega gera ráð fyrir 
að samband Bandaríkjanna og 
Tyrklands muni versna á næst-
unni.

Ofan á kröfuna um brotthvarf 
bandaríska hersins frá Írak, sem 
Bush þarf reglulega að kljást við, 
þá gera þessi verk þingsins forset-
anum erfiðara fyrir í tafli sínu á 
alþjóðavettvangi.

Þetta kemur sér sérlega illa fyrir 
Bush vegna þess að um þessar 
mundir þarf hann mjög á aðstoð 
Tyrkja og Kínverja að halda, bæði í 
stríðinu í Írak og svo til að halda 
aftur af meintum kjarnorkuáform-
um Írans og Norður-Kóreu.

Tyrknesk stjórnvöld hafa ávallt 
neitað því að fjöldamorðin á 
Armenum hafi verið fyrirfram 
skipulögð. Engin áform hafi verið 
um að útrýma armensku þjóðinni 
og þar af leiðandi geti morðin 
engan veginn fallið undir skilgrein-
ingu þjóðarmorðs.

Í síðustu viku samþykkti utan-
ríkismálanefnd Bandaríkjaþings 
samt ályktun þar sem Bandaríkin 
lýsa því yfir að fjöldamorðin á 
Armenum skuli teljast þjóðarmorð. 
Lengi vel þótti flest benda til þess 
að þingið myndi einnig samþykkja 
þessa ályktun, en í gær varð ljóst 
að stuðningsmönnum þess á þingi 
hafði snögglega fækkað mjög. 
Bush forseti hafði hvatt þingmenn 
eindregið til að samþykkja ekki 
þessa ályktun vegna þess hve 
tengslin við Tyrkland eru mikil-
væg.

Kínversk stjórnvöld hafa sömu-
leiðis alla tíð haft horn í síðu Dalaí 
Lama. Þau líta svo á að með kröf-
um sínum um sjálfstjórn Tíbets 
stefni hann að því að grafa undan 
yfirráðum Kína. Allir útlendingar 
sem styðja Dalaí Lama eru í augum 
Kínverja að skipta sér af kínversk-
um innanríkismálum.

Bandaríkjaþing lét þessa afstöðu 

Kínverja þó ekki koma í veg fyrir 
að veita Dalaí Lama í gær gullorðu 
Bandaríkjaþings, sem er æðsta 
borgaralega viðurkenning sem 
þingið getur veitt. Bush forseti var 
viðstaddur og hafði fyrr um daginn 
hitt Dalaí Lama, en bauð þó ekki 
fjölmiðlum að taka myndir eins og 
þó er oftast gert á sambærilegum 
fundum. 

Bush forseti í bóndabeygju
Bandaríkjaþing hefur veitt Dalaí Lama gullorðu og hafði áform um að lýsa morðin á Armenum þjóðar-
morð. Hörð viðbrögð kínverskra og tyrkneskra yfirvalda hafa gert Bandaríkjaforseta erfitt fyrir. 
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REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Valhöll
Kláðafrí ullarnærföt
Stærðir 80-92 cm

Bolur 3.200 kr.
Buxur 2.500 kr.

Spói
Kláðafrí ullarnærföt
Stærðir 80-92 cm

Bolur 2.100 kr.
Buxur 1.800 kr.

Spói
Ullarlambhúshetta
1.800 kr.

Hlýtt og mjúkt
fyrir minnsta fólkið

 „Fjölskyldan hafði 
þetta alltaf á tilfinningunni. Það 
var alltaf eitthvað að þegar þau 
fóru yfir landamæri og meira 
vesen en þegar aðrir fóru yfir. 
Þessar grunsemdir reyndust rétt-
ar,“ segir Halldór Þorgeirsson, 
eiginmaður Guðnýjar, dóttur Hall-
dórs Laxness.

Fram hefur komið í Fréttablað-
inu að Chay Lemoine var nýlega 
neitað um aðgang að ákveðnum 
leynilegum skjölum FBI um Hall-
dór Laxness. Lemoine benti í því 
samhengi á skjöl sem hann fékk 
aðgang að um njósnir frá Íslandi; 
skeyti þar sem utanlandsferðum 
Laxness var lýst.

Margt af því sem Lemoine hefur 
grafið upp kom áður fram í bók 
Halldórs Guðmundssonar um 
Nóbelsskáldið.

„Halldór Guðmundsson komst 
að því að Bjarni Benediktsson bað 
bandaríska sendiherrann um að 
hjálpa sér að ófrægja Halldór Lax-
ness,“ segir Halldór Þorgeirsson, 
sem telur að gögnin sem Lemoine 
var neitað um „gætu verið gögn 
sem tengjast Bjarna eða öðrum 
íslenskum ráðamönnum“.

Hann kveður það styrkja tilgátu 
sína að utanríkisráðuneyti Banda-
ríkjanna hafi komið í veg fyrir að 
Lemoine fengi gögnin.

Staðfestir gamlar 
grunsemdir

 Ekki stendur til að stofna 
embætti umboðsmanns sjúklinga, 
sagði Guðlaug-
ur Þór Þórðarson 
heilbrigðisráð-
herra á Alþingi 
í gær. Hann við-
urkenndi að það 
geti verið flókið 
fyrir sjúklinga að 
þekkja rétt sinn, 
en nálgast megi 
þann vanda á marga vegu.

Þorvaldur Ingvarsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, vakti 
máls á því sem hann kallaði frum-
skóg af reglum sem sjúklingar og 
heilbrigðisstarfsfólk eigi erfitt 
með að henda reiður á, og spurði 
ráðherra hvort til stæði að stofna 
embætti umboðsmanns sjúklinga. 
Eftir svar ráðherra sagðist hann 
sáttur við niðurstöðu hans. 

Embætti um-
boðsmanns 
ekki stofnað

Hvergi hafa fjölmiðl-
ar meira frelsi heldur en á Íslandi 
og í Noregi samkvæmt lista sam-
takanna Fréttamenn án landa-
mæra.

Næst koma Eistland og Slóvak-
ía í 3. til 4. sæti, svo Belgía, Finn-
land og Svíþjóð í 5. til 7. sæti og 
Danmörk, Írland og Portúgal í 8. 
til 10. sæti.

Neðst á listanum er Erítrea 
í 169. sæti. Þar er einkaaðil-
um meinað að reka fjölmiðla og 
blaðamenn sem gagnrýna stjórn-
völd eru fangelsaðir.

Í næstneðstu sætin raða sér 
Norður-Kórea, Túrkmenistan, 
Íran, Kúba og Búrma. 

Fjölmiðlar eru 
hvergi frjálsari



Í sitt hvoru lagi erum við góð … saman erum við frábær samsetning

Íslenskur lax

Sænskt hrökkbrauð

Danskur snafs

Tillsammans er best

Fasteignafélagið Stoðir, Keops og Atlas Ejendomme sameinast 
og mynda eitt stærsta og öflugasta fasteignafélag Norðurlanda.

Saman erum við 

FASTEIGNAFÉLAGIÐ STOÐIR



„Ég harma að fólk 
hafi slæma upplifun af Droplaug-
arstöðum og mér finnst sjálfsagt 
að skoða allar ábendingar,“ segir 
Stella Víðisdóttir, sviðsstjóri 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 
Tilefnið er gagnrýni hjúkrunar-
fræðings og formanns aðstand-
endafélags hjúkrunarheimilisins á 
Droplaugarstöðum á sparnaði í 
mat og umönnun við gamla fólkið, 
en hún birtist í Fréttablaðinu á 
mánudag.

Stella segir miklar breytingar 
hafa orðið á heimilinu. Í fyrra hafi 
húsnæði þess verið stækkað og 
allir íbúar fengið einbýli, samhliða 
hafi verið unnið að breyttu 
fyrirkomulagi þjónustunnar og 
fjölda stöðugilda. 

Fyrr í mánuðinum greindi 
Ingibjörg Þórisdóttir, forstöðu-
maður Droplaugarstaða, frá því í 
fréttum RÚV að dregið hefði verið 
úr þjónustu vegna fjárskorts. 
Stella segist engar upplýsingar 
hafa fengið um slíkar aðgerðir eða 
annan niðurskurð.  

Ábendingar 
verða kannaðar

Ákvörðun sviðsstjóra 
geðsviðs Landspítala um að flytja 
hjúkrunarfræðing sem starfaði þar 
í annað starf hefur verið dæmd 
ógild í Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Héraðsdómur hafði áður vísað 
þessu máli frá en Hæstiréttur 
felldi þann dóm úr gildi og lagði 
fyrir héraðsdóm að taka málið til 
efnislegrar meðferðar.             

Í niðurstöðu héraðsdóms nú 
segir að tilfærsla hjúkrunarfræð-
ingsins í starfi „hafi verið meira 
íþyngjandi fyrir hana en efni stóðu 
til. Þannig var ákvörðunin haldin 
verulegum annmörkum og fól hún í 
sér brot gegn æru og persónu 
stefnanda.“ 

Tilfærsla í starfi 
var dæmd ógild

 „Ég veit ekki hverjum 
ég á að trúa í þessu máli,“ segir 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, borg-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
þegar hún er spurð að því hvort 
hún trúi Bjarna Ármannssyni eða 
Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni. Þeim 
ber ekki saman um hvort fyrrver-
andi borgarstjóri hafi verið upp-
lýstur um samningslengd Orku-
veitunnar og Reykjavík Energy 
Invest.

„Greinargerðin kemur mér á 
óvart þar sem það vantar inn í 
hana. Það vantar fundi sem ég veit 
að áttu sér stað,“ segir Þorbjörg 
Helga um greinargerð frá Bjarna 
Ármannssyni, stjórnarformanni 

REI, Hauki Leóssyni, stjórnarfor-
manni Orkuveitu Reykjavíkur, og 
Hjörleifi B. Kvaran, forstjóra 
Orkuveitu Reykjavíkur. Gísli 

Marteinn Baldursson borgarfull-
trúi tekur í sama streng.

„Ég er búinn að lesa þessa 
skýrslu og hún er ekki tæmandi. 
Ég veit af fleiri fundargerðum,“ 
segir Gísli Marteinn og segist ekki 
þurfa að halda með neinum í þessu 
máli.

Jórunn Frímannsdóttir borgar-
fulltrúi segist taka greinargerð-
inni eins og hún sé.

„Það er hræðilegt að þetta sé að 
koma í ljós núna. Ég trúi í sjálfu 
sér kannski bara báðum. Ég efast 
ekkert um að þeir hafi gert þetta 
minnisblað. En ég veit ekki til þess 
að Vilhjálmur hafi reynst annað 
en heiðarlegur.“

Veit ekki hverjum hún trúir

 Í burðarliðnum er 
samningur íslenskra heilbrigð-
isyfirvalda við lyfjafyrirtæk-
ið GlaxoSmithKline um kaup á 
10.000 skömmtum af bóluefni 
gegn fuglaflensu. Þetta kemur 
fram í nýjum Farsóttafréttum frá 
sóttvarnalækni.

Bóluefnið verður til taks hér 
á landi ef veiran greinist hér. 
Samningurinn, sem gildir í þrjú 
ár, býður einnig upp á kaup á 
fleiri skömmtum, kjósi heilbrigð-
isyfirvöld það.

Íslendingar hafa með samningi 
við GSK tryggt sér kaup á 300.000 
skömmtum af bóluefni þegar 
heimsfaraldur inflúensu ríður 
yfir. 

Semja um kaup 
á bóluefni

 Frá því að lögum um 
húsnæðismál var breytt árið 1998 
hefur fasteignamarkaðurinn og 
leigumarkaðurinn tekið stakka-
skiptum. Fram kemur í nýrri 
skýrslu félagsmálaráðuneytisins 
að staða þeirra tekjulægstu í sam-
félaginu og þeirra sem kaupa í 
húsnæði í fyrsta sinn sé afar 
slæm.

Nefnd var skipuð um málið sem 
skila á tillögum til ráðherra fyrir 
1. nóvember næstkomandi. 

„Nefndinni er ætlað að móta til-
lögur sem miða að því að efla hinn 
félagslega þátt húsnæðislánakerf-
isins og lánveitingar til fólks undir 
skilgreindum eigna- og tekju-
mörkum. Samhliða því þarf að 
skilja með skýrari hætti á milli 
almennra og félagslegra lánveit-
inga og er hlutverk nefndarinnar 
meðal annars að tryggja aðgengi 
að lánsfé fyrir þá sem eru að 
kaupa húsnæði í fyrsta sinn, íbúa 
á landsbyggðinni og lágtekjufólk,“ 
segir Sigríður Ingibjörg Ingadótt-
ir, formaður nefndarinnar.

„Markmið okkar er að finna 
lausnir til leysa brýnasta húsnæð-

isvandann.“
Stjórnvaldsaðgerðir sem geta 

haft áhrif á fasteignamarkaðinum 
snúa meðal annars að lögum um 
lánakjör Íbúðalánasjóðs og að 
vaxtabótum. Haft var eftir félags-
málaráðherra að hægt væri að 
afnema viðmið við brunabótamat 
hjá Íbúðalánasjóði og er skýr pól-
itískur vilji fyrir hækkun húsa-
leigubóta. Það liggur þó ljóst fyrir 
að helsta hagstjórnartækið er að 
slá á þenslu í samfélaginu og má 
því gera ráð fyrir hófsömum til-
lögum frá húsnæðisnefndinni.

Þegar Fréttablaðið hafði sam-
band við fjármálaráðherra vildi 
hann ekki tjá sig um mögulega 
hækkun vaxtabóta. Sagðist hann 
hafa sent húsnæðisskýrslu félags-
málaráðherra til yfirferðar hjá 
fjárreiðu- og eignaskrifstofu ráðu-
neytisins.

Önnur aðgerð sem nefnd hefur 
verið í þessu samhengi er að efla 
úrræði sem eru á milli leigu- og 
eignarmarkaðar, líkt og tíðkast á 
Norðurlöndum og félög á borð við-
Búseta og Búmenn bjóða upp á 
hér á Íslandi. 

Efla þarf félagslega þáttinn
Markmið nefndar um húsnæðismál er að finna lausn á brýnasta vandanum. Skýr pólitískur vilji er fyrir 
hækkun húsaleigubóta. Ekki er ljóst hvernig komið verður til móts við þá verst settu á fasteignamarkaði.



 „Konur eru duglegar að mæta 
í Leitarstöð Krabbameinsfélagsins en þær eru 
ekki duglegar að leita sjálfar,“ segir Valdís 
Beck, markaðsfulltrúi lyfjafyrirtækisins 
Ross, sem vakti athygli á brjóstakrabbameini 
í Smáralind á föstudag og bauð konum 
kennslu í að leita að krabbameini. 

Tvö þúsund íslenskar konur sem greinst 
hafa með brjóstakrabbamein eru enn á lífi og í 
kjölfar tækniframfara á sviði meðferðarúr-
ræða eru nú um 90 prósent líkur á því að kona 
sé enn á lífi fimm árum eftir að hún greinist 
með brjóstakrabbamein.

„Við styrkjum Krabbameinsfélagið á ýmsan 
hátt og að þessu sinni vildum við vekja athygli 
á mikilvægi þess að konur leiti sjálfar að 
brjóstakrabbameini. Við byggðum táknrænar 

súlur úr Lego-kubbum. Hæsta súlan, byggð úr 
tvö þúsund kubbum, táknar konurnar sem 
greinst hafa með krabbamein og eru enn á lífi. 
Sú næststærsta táknar þær 175 konur sem 
greinast með krabbamein ár hvert. Sú 
minnsta, sem varla er hægt að kalla súlu, 
táknar þær konur sem deyja árlega af völdum 
sjúkdómsins.“ Í októbermánuði ár hvert er 
vakin athygli á brjóstakrabbameini. Þá er 
boðið upp á fræðslu um sjúkdóminn og konur 
hvattar til að nýta sér boð Leitarstöðvar 
Krabbameinsfélagsins um röntgenmyndatöku. 

Um 400 manns frá 
20 löndum eru nú saman komnir á 
ráðstefnu í austurrísku Alpaborg-
inni Innsbruck til að ræða 
hvernig bregðast skuli við 
hlýnandi loftslagi og snjóskorti á 
hefðbundnum skíðadvalarstöðum. 

„Það er of seint að beita 
fyrirbyggjandi aðgerðum,“ segir 
Eric Veulliet, forstöðumaður 
Alpamiðstöðvar gegn náttúruvá 
(alpS-Centre for Natural Hazard 
Management), sem er einn þeirra 
aðila sem standa að ráðstefnunni. 
Loftslagsbreytingar og hlýnandi, 
snjóléttir vetur séu staðreynd 
sem þurfi að finna skynsamlegar 
leiðir til að bregðast við.

Viðbrögð rædd 
við snjóleysi

 Ráðamenn 
Svartfjallalands og Evrópusam-
bandsins undirrituðu á mánudag 
ítarlegan samstarfssamning, sem 
er í raun samningur um undir-
búning Svartfjallalands fyrir 
aðild að ESB.

Zeljko Sturanovic, forsætisráð-
herra Svartfjallalands, sagðist 
vonast til þess að á fyrri hluta 
næsta árs geti land hans lagt 
fram formlega aðildarumsókn.

Luiz Abado, utanríkisráðherra 
Portúgals, sem undirritaði 
samninginn fyrir hönd ESB, sagði 
hann mikilvægan áfanga að 
stöðugleika á vestanverðum 
Balkanskaga.

Semja um sam-
starf við ESB

Breskir þingmenn 
hafa gefið sjálfum sér forgang í 
biðraðir á veitingastöðum, 
salernum og í lyftur í breska 
þinginu.

Skilti hafa verið hengd upp sem 
kveða á um þennan forgang og 
voru skilaboð send til starfsfólks 
um að gera ráð fyrir bið þegar 
búast mætti við að margir 
þingmenn nýttu sér þjónustu.

Þetta hefur skapað mikla reiði 
meðal húsvarða, kokka, ritara og 
aðstoðarmanna í þinghúsinu. 
„Þegar þingið er að reyna að 
nútímavæðast er þetta eins og að 
hverfa aftur til miðalda,“ sagði 
Kevin Flack, aðstoðarmaður í 
þinginu.

Þingmenn fá 
forgang í raðir
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Suzuki Grand Vitara sjálfsk.

Susuki

1.850.000

1.350.000
Tilboð

Ásett verð
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Suzuki Grand Vitara

1.750.000

1.250.000
Tilboð

Ásett verð
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Suzuki Grand Vitara XL7

2.300.000

1.690.000
Tilboð

Ásett verð
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Kia Sorento Dísel

2.750.000

2.350.000
Tilboð

Ásett verð
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Toyota Landcruiser LX

4.290.000

3.850.000
Tilboð

Ásett verð
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Nissan Altima

2.100.000

1.400.000
Tilboð

Ásett verð
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Opel Corsa

690.000

490.000
Tilboð

Ásett verð
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Ford Focus sjálfsk.

1.600.000

1.240.000
Tilboð

Ásett verð
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Subaru Legacy sjálfsk.

2.100.000

1.890.000
Tilboð

Ásett verð

OPIÐ: FIMMTUDAG TIL 21.00 - FÖSTUDAG 10-18LAUGARDAG 10-16 - SUNNUDAG 12-16

P
IP

A
R

  
• 

 S
ÍA

  
• 

 7
1

9
7

1

KK FRÁ VE

100% BÍLALÁN 100% BÍLALÁN

www.nyja.is
Sævar

shö
fði

Br
ei

ðh
öf

ði

Bíldshöfði

Vesturlandsvegur

Dvergshöfði

Bíldshöfði

Stórhöfði

Eirhöfði Eldshöfði
Nýja
Bílahöllin



ISIG geit H20 cm

195,-



Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf,

rauðkáli og grænum baunum

690,-690,-

Jólin
þín byrja í IKEA



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Sveitafélagið Fjallabyggð sendi 
16.000 íbúum höfuðborgarsvæðis-
ins kynningarbækling, þar sem 
taldir eru upp helstu kostir byggð-
arinnar. 

Markhópurinn var fólk á aldrin-
um 25 til 45 ára og hvetur bæjar-
stjóri Fjallabyggðar frumkvöðla 
til að flytjast norður.

„Við viljum vekja athygli á 
okkur hérna nyrst á Tröllaskagan-
um. Með tilkomu minnkunar kvóta 
verðum við að finna eitthvað 
annað að gera. Við viljum standa 
við bakið á frumkvöðlum og þeim 
sem vilja gera eitthvað annað 
heldur en vinna í fiskvinnslu,“ 
segir Þórir Kr. Þórisson. 

Rúmlega þrjátíu starfsmönnum 
í rækjuvinnslu Ramma á Siglu-
firði var sagt upp störfum í sumar 
og taka uppsagnirnar gildi hinn 1. 
nóvember næstkomandi. Bæjar-
stjórinn segir íbúa Fjallabyggðar 
þó ekki gefast auðveldlega upp. 

„Við héldum nýlega fjölmennan 

íbúafund þar sem komu fram gríð-
arlega margar hugmyndir að nýrri 
atvinnustarfsemi. Um 350 manns 
mættu og áreiðanlega jafnmörg-

um hugmyndum var skilað inn. 
Hugmyndirnar eru mikið í áttina 
að ferðaþjónustu, útivist og heil-
brigðisstarfsemi.“

Borgarbúar boðnir velkomnir

Hættur og farinn Ekki gott í fótbolta

Finnur störf fyrir eldri borgara

Hægt að 
stjórna sölunni

Pólskur læknir vinnur nú 
við afleysingar á Heilbrigð-
isstofnun Suðurlands. Mik-
ill skortur er á kvensjúk-
dómalæknum á svæðinu 
og var brugðið á það ráð að 
auglýsa í pólsku læknablaði. 
Fjölmargar pólskar konur 
hafa leitað til hans.

„Þetta er alveg ný reynsla og allt 
öðruvísi kerfi heldur en í Póllandi. 
Það er mjög gaman að kynnast 
því,“ segir Robert W. Gardocki, 
fæðinga- og kvensjúkdómalæknir 
frá Varsjá, sem starfar sem afleys-
ingalæknir á Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands í tvær vikur. Hann 
hyggst koma aftur til Íslands og 
dvelja þá lengur í hvert sinn.

 „Ástæðan fyrir því að ég hef 
ákveðið að koma aftur til Íslands 
er að ég fékk svo marga sjúk-
linga,“ segir hann og hlær. „Það er 
alveg greinilegt að það vantar 
kvensjúkdómalækna því sjúkling-
um mínum fjölgar með degi hverj-
um. Um helmingur sjúklinganna 
eru pólskar konur sem búa hér í 
nágrenninu. Þær eru mjög fegnar 
að geta talað móðurmál sitt við 
lækni. Það er því kannski ákveðið 
jafnrétti fólgið þessu líka.“ 

Spurður um muninn á því að 
vinna á pólsku sjúkrahúsi í tveggja 
milljóna borg og á Selfossi segir 
hann muninn gríðarlegan.

„Það sem ég hef helst tekið eftir 
er að á Íslandi er mjög heilbrigt 
samfélag og hér eru ekki eins 
margir sjúkdómar og í Póllandi. 
Ég held að sú staðreynd að fiskur 
er oft á borðum sé eitt lykilatriði, 
en líka lífsstíllinn og umhverfið. 
Fólk vinnur ekki eins mikið og við 
gerum í Póllandi, ekki eins margar 
klukkustundir á dag.“ 

Nokkur munur er á pólskum 
sjúklingum Roberts eftir því 
hversu lengi þeir hafa búið á 
Íslandi. Þeir sem hafa búið lengi 

eru svipaðir Íslendingum, en þeir 
sem hafa dvalið stutt í landinu eiga 
við svipuð heilbrigðisvandamál að 
stríða og þekkjast í Póllandi. 

„Ég sé mun á barnshafandi 
konum. Í Evrópu eru fleiri fylgi-
kvillar á meðgöngu. Þær sem hafa 
dvalið stutt á Íslandi hafa til dæmis 
sömu streitueinkenni og eru algeng 
í Evrópu. Lífsstíll skiptir sköpum 
og hefur mikil áhrif á með-
gönguna.“

Sú staðreynd hlýtur að vekja 
spurningar um hvort íslenskir 

læknar séu færir um að meðhöndla 
fólk af erlendum uppruna sem 
nýkomið er til landsins. 

„Allir íslensku læknarnir sem 
ég hef hitt fóru í sérnám til Evrópu 
eða Bandaríkjanna. Þeir ættu því 
að þekkja vel til og búa yfir þeirri 
reynslu sem þarf.“ 

Roberti þykir lífið á Selfossi 
afslappandi og gott. Hann hefur 
þegar hafið íslenskunám og vonast 
til þess að fjölskylda hans komist 
með í næstu ferð til Íslands. 

Sjúklingum fjölgar dag frá degi





fréttir og fróðleikur

Um 3.700 
neytendur

Hagar hafa ákveðið að 
meina Verðlagseftirliti 
ASÍ að gera verðkannanir 
í verslunum sínum. ASÍ 
ætlar að vinna eftir sínum 
eigin leikreglum ef versl-
anir sýna ekki samstarfs-
vilja. Talsmenn neytenda 
og viðskiptaráðherra 
telja að deiluaðilar eigi að 
setjast niður og komast að 
samkomulagi. Talsmaður 
neytenda er tilbúinn til að 
gera sitt ef eftir því verður 
leitað.

Ágreiningur er milli Samtaka 
verslunar og þjónustu, SVÞ, Haga 
og Alþýðusambands Íslands, ASÍ, 
um framkvæmd könnunar sem 
Verðlagseftirlit ASÍ gerði nýlega. 
Finnur Árnason, forstjóri Haga, 
hefur gagnrýnt ASÍ fyrir óvönduð 
vinnubrögð og segir eftirlitsmenn-
ina bera saman epli og appelsínur. 
Ekki verði gripið til handalögmála 
og aldrei muni standa á Högum að 
ræða málin en eftirlitsmönnum 
ASÍ verði meinað verðlagseftirlit í 
verslunum Haga meðan dóm-
kvaddir menn skera úr um það 
hversu áreiðanleg vinnubrögð ASÍ 
séu.

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, telur Haga 
stundum vera með áróðursher- ferð. „Ábyrgðin á verðtöku er 

gagnkvæm. Þegar við tökum verð 
fara verslunarstjórar yfir verðið 
og kvitta fyrir að það sé rétt,“ 
segir hann og viðurkennir að mis-
tök hafi stundum átt sér stað. „Við 
höfum alltaf sagt að við erum ekki 
óskeikul í þessu frekar en þeir.“

Gylfi segir að deilan hafi stig-
magnast frá því að verðstríðinu 
lauk 2005. ASÍ hafi talið mikilvægt 
að verðstríðið hafi varanleg áhrif 
fyrir neytendur. Aðhaldi hafi verið 
fylgt eftir og deilur um fram-
kvæmdina spunnist upp. 

„Samkomulag var við SVÞ um 
sömu reglur fyrir alla. Fyrir utan 
kröfu um að við hættum að birta 
tölur fyrir einstakar verslanir og 
reikna út meðalverð á einstakri 
vöru þá hafa fáar tillögur komið 
um það með hvaða hætti þetta 
gæti verið öðruvísi en gagnrýnin 
hefur verið gríðarleg. ASÍ hefur 
ítrekað komist að þeirri niður-
stöðu að Bónus sé ódýrasta versl-
unin og alla tíð viljað finna leik-
reglur sem hentar báðum aðilum. 
En þetta er verðlagseftirlit og ætl-
ast er til þess að fólk átti sig á því 
hvaða verðlag er í búðum. Maður 
verður að nefna búðina.“

Sigurður Þ. Jónsson, fram-
kvæmdastjóri SVÞ, segir að löngu 
sé ljóst að ekkert samkomulag sé 
um verklagsreglur. „Við erum 
búnir að gefa þetta frá okkur. Við 
teljum að alltof mikil athygli sé á 
matvörunni sem er ekki nema tólf 
prósent af útgjöldum heimilanna. 
Það ætti að snúa sér að 88 prósent-
unum og skoða hvar verðbreyting-
ar eiga sér stað. Við teljum þá 
umræðu miklu þroskaðri og 
áhugaverðari en að þrátta um það 
hvað ákveðin vara kostaði í síð-

ustu viku í einhverri búð,“ segir 
hann.

Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra er fylgjandi verðlagseft-
irliti og bendir á að ASÍ sé frjálst 
að sinna því. „Ég hvet þá eindreg-
ið til að ná niðurstöðu í þessu 
máli,“ segir hann og telur fráleitt 
að meina ASÍ að gera kannanir. 
„Verðkannanir skipta miklu máli. 
Með þeim geta neytendur fylgst 
með verðlagsþróun og valið versl-
anir eftir verði. Bónus varð stór-
veldi af því að almenningur vissi 
að þar var að finna vöru á lágu 
verði,“ segir hann. 

Talsmenn neytenda telja að 
verðlagseftirlitið skipti miklu 
máli. Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, segir það liggja í augum 
uppi að verðkannanir hafi gildi 
fyrir almenning. Almenningur 
hafi ekki tíma eða aðstöðu til þess 
í dagsins önn að bera saman verð á 
vörum til daglegs brúks. „Gildi 
þessara verðkannana er nokkuð 
augljóst og nauðsynlegt að þær 
haldi áfram,“ segir hann.

Jóhannes Gunnarsson, fram-

kvæmdastjóri Neytendasamtak-
anna, segir að viðbrögð verslunar-
innar valdi sér vonbrigðum. 
Ekkert vafamál sé að verðkannan-
ir séu mikilvægar, þær ýti undir 
samkeppni og hafi jákvæð áhrif á 
verðlag í landinu. „Ég væri ósátt-
ur við að verslunin kæmist upp 
með að stoppa slíkar kannanir,“ 
segir hann.

Bæði Jóhannes og Gísli eru þeirr-
ar skoðunar að æskilegast sé að 
deiluaðilar setjist niður og reyni 
að ná samkomulagi. „Ég legg meg-
ináherslu á að menn komi sér upp 
úr skotgröfunum og komi sér 
saman um leikreglum en það verð-
ur að gera ráð fyrir því í leikregl-
unum að kannanirnar upplýsi 
neytendur sem best. Það verður 
ekki gert með því að hætta að birta 
nöfn seljenda,“ segir Jóhannes.

Gylfi segir að ASÍ muni halda 
áfram að gera verðkannanir. „Ef 
þeir ætla að meina okkur að koma 
inn í búðina með merkimiðann á 
hattinum um að við séum frá Verð-
lagseftirliti ASÍ þá mun ASÍ hætta 
að vinna eftir þeim sameiginlegu 
reglum sem við höfum sett okkur 
þar sem við höfum gefið þeim 
tækifæri til að leiðrétta listana og 
fá afrit af þeim. ASÍ mun halda 
áfram að gera verðkannanir. 
Verslanaeigendur geta ekki bann-
að neytendum að fá að vita hvaða 
verð er á vörunum þeirra. Ef ekk-
ert samstarf verður um það þá fá 
þeir ekki að vita hvaða vörur við 
erum að taka.“

ASÍ heldur áfram með kannanir

Fyrirtækið sem sprengdi borgarstjórn
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Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400

iPod endurfæddur

iPod nano 4 GB
Glæný hönnun / Nýir litir / Spilar myndbönd / Bjartari skjár
Nýtt stýrikerfi / Cover Flow / Hljóðbækur / Leikir / Myndir

18.990

iPod touch
8 GB / svartur 29.990*
16 GB / svartur 39.990*

* Væntanlegur í nóvember.
* Verð er með fyrirvara um tollflokkun.

iPod nano
4 GB / silfur 18.990
8 GB / silfur 24.990
8 GB / blár 24.990
8 GB / grænn 24.990
8 GB / svartur 24.990

iPod classic
80 GB / silfur 33.990
160 GB / svartur 47.990
80 GB / silfur 33.990
160 GB / svartur 47.990

iPod shuffle
1 GB / silfur 9.990
1 GB / blár 9.990
1 GB / grænn 9.990
1 GB / fjólublár 9.990



í Smáralind á

ekort.is

og e2.is

Kynntu þér tilboð

Tilbo›sdagar fyrir k



Föst endurgreiðsla

Handhafar e-korta og e2 Vildarkorta geta gengi› a› fjölda tilbo›a og 

flví eins gott a› missa ekki af einstöku tækifæri til a› gera frábær kaup!

Sjáumst í Smáralind!

orthafa í Smáralind!

Samstarfsfyrirtæki e-kortsins í Smáralind

BT 1,50%
Burger King 7% 15% endurgreiðsla

Byggt og búið 2% 15% afsláttur af öllum pottum og pönnum
20% afsláttur af baðvogum

Café Adesso 5% 15% endurgreiðsla
Carat - Haukur gullsmiður 5% 20% aukaafsláttur af Laurens úrum

Coast 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Debenhams 2% 20% afsláttur af öllum Pilgrim skartgripum fyrir dömur og herra

20% afsláttur af handklæðum og rúmfötum
Dorothy Perkins 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Ecco 2% 4% endurgreiðsla
Evans 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Hagkaup 0,65% 25% afsláttur af öllum heimilisvörum fyrir utan raftæki
Herragarðurinn 2%

Isis 5% 10% endurgreiðsla
Ís-inn 10% 20% endurgreiðsla

Jane Norman 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Joe Boxer 10% 15% endurgreiðsla

Karen Millen 2% 15% afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum
Kaupfélagið 2% 4% endurgreiðsla

Lyfja 0,65% 20% afsláttur af vítamínum með gula miðanum
nammi.is 10% 

OASIS 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Office 1 1,50% 10% endurgreiðsla

Pizza Hut 10% Stór skammtur af brauðstöngum, stór pizza með tveimur 
  áleggstegundum, könnu af gosi og ís fyrir allt að fjóra á 2.990 kr.

Skífan 2,50%
Smárabíó 2,50%

Smáraskóari 2% 15% afsláttur af skóviðgerðum og 15% afsláttur af skóáburði
  ATH. sýna þarf kort við komu

Subway 3% 10% endurgreiðsla
Steinar Waage 2% 4% endurgreiðsla

Top Shop 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Útilíf 2% 20% afsláttur af íþróttatöskum og íþróttabakpokum

Warehouse 2% 15% afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum
Select Smáranum 1,5% 5 kr. afsláttur af eldsneyti

Tilboð helgina 18. – 21. október

Dagana 18. – 21. október



hagur heimilanna

Keypti sextíu skó á vinstri fót

Það borgar sig að taka 
mynd- og hljómdiska á 
Borgarbókasafninu, en 
það er líka vissara að skila 
á réttum tíma. Frétta-
blaðið kannaði verðmun 
á þjónustu bókasafna á 
höfuðborgarsvæðinu og bar 
saman verð á útleigu á nýju 
mynd- og tónlistarefni. 

Fyrir stuttu voru gjöld á mynd-
diskum og hljómdiskum felld 
niður á Borgarbókasafni í Reykja-
vík en dagsektir hækkuðu á móti 
og eru nú 200 krónur. Ársskírteini 
Borgarbókasafnsins gildir einnig 
á Seltjarnarnesi og í Mosfellsbæ, 
en þar þarf að greiða milli 200 og 
300 krónur fyrir útlán á mynd- og 
hljómdiskum.

Ársskírteini á bókasafni Garða-
bæjar gildir einnig á bókasöfnum 
Hafnarfjarðar, Kópavogs og Álfta-
ness. Munur er þó á gjaldskrá 
bókasafnanna á útleigu mynd- og 
hljómdiska.

Greiða þarf 450 krónur fyrir 
útleigu á nýjum mynddiski á bóka-
safni Garðabæjar, sem er það 
hæsta sem gerist á höfuðborgar-
svæðinu. Í Hafnarfirði og Kópa-
vogi kostar slíkt hið sama 300 
krónur en á Álftanesi 100 krónur. 

Mikill munur er á úrvali á disk-
um. Sem dæmi má einungis finna 
milli fimm og tíu diska á bókasafni 
Álftaness, en á bókasafni Hafnar-
fjarðar má finna stærsta tónlistar-
safn Íslands.

Í ljós kemur að árgjald allra 

bókasafnanna er 1.200 krónur, 
fyrir utan bókasafn Kópavogsbæj-
ar en þar kostar skírteinið 1.300 
krónur. 

Í Hafnarfirði nefndi starfsmað-
ur bókasafnsins að sérstaklega 
væri tekið tillit til fólks með lágar 
tekjur og að atvinnulausum hafi í 
gegnum tíðina staðið til boða árs-
skírteini á helmingsverði.

Í öllum bæjarfélögum miða 
bókasöfnin við að 18 til 67 ára 
greiði fyrir bókasafnsskírteini en 
börn, eldri borgarar og öryrkjar 
fái þau án endurgjalds. 

Mikill munur er á stærð og 
aðbúnaði safnanna. Yfirleitt er 
hægt að kaupa aðgang að netinu 
og kostar klukkutíminn yfirleitt 
um 200 krónur. Sums staðar er sú 
þjónusta ódýrari eða jafnvel 
ókeypis og víðast hvar er gjald-
frjálst þráðlaust net.

Hvað varðar aðstöðu fyrir náms-
menn stendur bókasafnið í Hafn-
arfirði vel að vígi, en þar er að 
finna lesstofu og sérstaka kaffiað-
stöðu fyrir námsmenn. 

Mestu munar á 
útleigu mynd- 
og hljómdiska

 Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, leik- og 
söngkona, fann umhverfisvæna leið til 
að halda skónum sínum glansandi. 
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MV23XL

Combi örbylgjuofn

64.900356.900379.900

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

ÚRVALS RAFTÆKJAÚRVAL

GC379BA

Ísskápur

26.900

FEA0714W

Nardi bökunarofn

35.900

GR-L218SSKA

Tvöfaldur
ísskápur

GCP227KGBA

Tvöfaldur
ísskápur

NARDI

Helluborð og ofn

79.900

FA162

LG Hljómtækjastæða

29.900

1LE031SX

Edesa uppþvottavél

49.900



nám, fróðleikur og vísindi

Kennarar hugsa gjarnan 
meira um fræðslustarfið og 
þroska nemenda en þeim 
ber líka að sýna nemend-
um umhyggju og áhuga 
og miðla þannig þessum 
gildum í kennslustarfinu, að 
sögn Ingólfs Á. Jóhannes-
sonar, prófessors á Akur-
eyri.

Umhyggja kennara fyrir nemend-
um á að vera kjarni skólastarfsins 
í öllum skólum á öllum skólastig-
um. Umhyggjan er samt ekki endi-
lega fyrsta hugtakið sem kemur 
upp í hugann þegar rætt er um 
framhaldsskóla eða háskóla þó að 
hún geri það í tengslum við leik-
skóla og grunnskóla. Kennarar 
þurfa að búa sér til áhuga og 
umhyggju á öllum skólastigum ef 
slíkt er ekki fyrir hendi. 

Þetta kemur fram í erindi Ing-
ólfs Ásgeirs Jóhannessonar, próf-
essors við Háskólann á Akureyri, 
sem hann heldur á málþingi Kenn-
araháskóla Íslands, KHÍ, í dag 
undir yfirskriftinni Umhyggjan á 
heima í öllum skólum: hlutverk 
viðfangsefni og sjálfsmynd kenn-
ara á 21 öld. 

„Við erum svo mörg, sérstak-
lega á efri skólastigunum, sem 
hugsum um fræðsluhlutverkið í 
kennslustarfinu. Allir kennarar 
hugsa mikið um að koma nemend-
um til þroska og margir hugsa um 
umhyggjuna en ég held það sé 
ekki endilega það fyrsta sem fólki 
dettur í hug í framhaldsskóla og 
háskóla. Ég velti fyrir mér hvort 
kennarar þurfi ekki að læra að 
sýna meiri umhyggju,“ segir 
Ingólfur. 

„Engu máli skiptir hvert skóla-
stigið er. Kennurum ber að miðla 

umhyggju, áhuga og tengslum í 
gegnum vinnubrögð sín frekar en 
að kenna staðreyndir um það,“ 
segir hann. „Við prófum fólk í 
íslensku og eðlisfræði en höfum 
ekki þróað aðferðir til að meta til 
dæmis samskiptahæfni fólks eða 
áhuga þó að það sé líka hluti af 
veruleikanum.“

Kennarastarfið er að breytast 
og margir kennarar upplifa aukn-
ar kröfur. Spurningin er hvernig 
kennarar hugsa um sjálfa sig og 
starfið sitt. „Ég held að sumum 
kennurum finnist breytingarnar 
erfiðar og að einhverju leyti búum 
við ekki nægilega vel að skólun-
um. Ég hef tilhneigingu til að taka 
undir það að kröfur til kennara 
hafi aukist, kennarar þurfa að 
sinna fleiri viðfangsefnum,“ segir 
hann.

Ingólfur ætlar líka að fjalla um 
ólíkar kröfur til karla og kvenna 
út frá umhyggjunni og veltir upp 
spurningunni hvort umhyggjan sé 
talin kvenmannsverk og aginn 
karlmannsverk í kennarastarfinu. 
„Ég vil meina að það sé mjög skað-
legt fyrir skólastarfið og sjálfs-
mynd kennara að ætla fólki hluta 
úr starfinu út frá kyni af því að 
hvort tveggja er mikilvægt svo 
lengi sem aginn er skikkanlegur 
og fólki líður vel.“  

Sýna á nemend-
um umhyggju

Ég velti 
fyrir mér 

hvort kennarar 
þurfi ekki að 
læra að sýna 
umhyggju.

Heillaðist af hafrétti strax á fyrsta ári

B&L





[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Ákveðið var á hluthafafundi Stoða 
í gær að taka upp nýtt nafn og mun 
félagið eftirleiðis heita Landic 
Property. Skarphéðinn Berg Stein-
arsson, forstjóri félagsins, segir 
breytinguna lið í samþættingu 
Stoða við fasteignafélagið Keops, 
sem keypt var í síðasta mánuði, og 
danska fasteignafélagið Atlas 
Ejendomme, sem meðal annars á 
Magasin du Nord og fleiri fast-
eignir í Danmörku. 

„Ætlun okkar er að byggja félag-
ið frekar upp og fara inn á aðra 
markaði. Við þurftum því að koma 
fram undir einu nafni og þetta var 
niðurstaðan sem hentaði alþjóð-
legu fyrirtæki,“ segir Skarphéð-
inn og bætir við að ekkert þeirra 
nafna sem áður voru á félögum 
Stoða hafi hentað. Landic Prop-
erty, sem vísar til landrýmis og 
eigna, starfar í fjórum löndum á 
Norðurlöndunum en gert er ráð 
fyrir að félagið  nemi fleiri lönd á 
næstu misserum. „Þegar það verð-
ur erum við með nafn sem stendur 

til að gera að vörumerki í fast-
eignabransanum,“ segir Skarp-
héðinn.

Heildareignir Landic Property, 
áður Stoða, eru 32,5 milljarðar 
danskra króna, jafnvirði rúmlega 
379 milljarða íslenskra króna.

Kanadísk yfirvöld hafa heimilað 
Landsbankanum að reka útibú í 
Kanada og er bankinn þar með 
fyrstur íslenskra banka með banka-
leyfi í Norður-Ameríku.

Landsbankinn hefur um hríð 
starfrækt umboðsskrifstofu bæði í 
Halifax og Winnipeg, að því er segir 
í tilkynningu, en hefur nú heimild 
til þess að stunda bankastarfsemi, 
þar á meðal útlán og taka innlán frá 
fyrirtækjum.

Landsbankinn stofnaði skrifstofu 
í Halifax í nóvember 2005 og aðra í 
Winnipeg síðasta vor. Haft er eftir 
Sigurjóni Þ. Árnasyni bankastjóra 
að bankinn telji mikil tækifæri í 
Kanada, enda sé markaðurinn þar 
stór og hagkerfið þróað. 

Fyrstur banka 
með leyfi vestra

Askar Capital hefur selt lúxusíbúð-
ir í Hong Kong eftir mikið umbreyt-
ingaferli frá því í júní í fyrra. Sam-
kvæmt frétt Hong Kong Economic 
Times er söluhagnaður fasteign-
anna um 1,3 milljarðar íslenskra 
króna. Þá er ekki tekið tillit til 
kostnaðar við að breyta húsunum, 
sem var nokkur að sögn Karls Pét-
urs Jónssonar, verkefnisstjóra hjá 
fasteignaráðgjöf Askar. Þetta sé 
eitt af fyrstu verkefnunum sem 
fasteignaráðgjöf Askar ljúki og 
ávöxtunin hafi verið umfram vænt-
ingar.

Askar hafði milligöngu um fast-
eignakaupin fyrir hönd íslenskra 
fjárfesta í samstarfi við aðila í 
Hong Kong. Í júní 2006 voru keypt-
ar fasteignir við Horizon Drive, 
sem er í öðru af tveimur dýrustu 
hverfum Hong Kong. Samtals voru 
húsin tæplega þúsund fermetrar. 
Úbúnar voru tvær lúxusíbúðir í 
tveimur húsum. Annað húsið er um 
437 fermetrar og hitt um 532 fer-

metrar að stærð. Samanlagt nam 
kaupverðið um 2,2 milljörðum 
íslenskra króna miðað við gengis-
skráningu í gær. 

Samkvæmt þessu kostar hver 
fermetri á þessu svæði í Hong 
Kong um 2,4 milljónir króna. Til 
samanburðar kostaði fermetrinn í 
íbúð Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
forstjóra Baugs, á Manhattan í 
New York um 2,3 milljónir króna 
og var tilefni fréttaskrifa í þar-
lendum blöðum. Meðalverð á fer-
metra í Reykjavík í sérbýli hefur 
verið um 250 þúsund krónur það 
sem af er þessu ári.

Kaupandinn er heimamaður 
sem vill flytja inn sem fyrst sam-
kvæmt Hong Kong Economic 
Times. Gengið verður frá viðskipt-
unum innan þrjátíu daga. Innrétt-
ingar og húsbúnaður fylgja með í 
kaupunum. Í fréttinni kemur fram 
að fáar lúxusíbúðir séu á mark-
aðnum og því fýsilegur fjárfest-
ingarkostur.

Askar selur lúxusíbúðir í Kína



SPRON hefur óskað eftir skrán-
ingu í Kauphöllina, OMX Nordic 
Exchange Iceland, næsta þriðju-
dag. Tímasetningin er í takt við 
fyrri áætlanir sparisjóðsins, en í 
haust var rekstrarformi hans 
breytt í hlutafélag.

Hagnaður SPRON fyrstu átta 
mánuði ársins nemur 12,2 millj-
örðum króna samkvæmt óendur-
skoðuðu uppgjöri, en vegna 
skráningarinnar birti sjóðurinn í 
gær helstu niðurstöður þess, auk 
þess að fara yfir þróunina sept-
ember og það sem af er þessum 
mánuði. Þar kemur meðal annars 
fram að söluhagnaður sjóðsins af 
eignarhlut hans í Icebank í þess-
um mánuði hafi numið 3,3 millj-
örðum króna, en markaðsvirði 

fjögurra prósenta hlutarins sem 
haldið var eftir hafi aukist um 0,6 
milljarða.

Heildareignir SPRON eru eftir 
fyrstu átta mánuðina sagðar hafa 

numið 211,8 milljörðum króna. 
September er sagður hafa ein-
kennst af miklum sveiflum á fjár-
málamarkaði og sagt að horfur 
séu á að niðurstöður níu mánaða 
uppgjörs sjóðsins verði heldur 
lakari en á miðju ári. 

„Við bindum miklar væntingar 
við skráninguna og teljum að með 
henni standi fjárfestar í SPRON 
betur að vígi en áður,“ segir Guð-
mundur Hauksson sparisjóðs-
stjóri. Hann segir að ákveðið hafi 
verið að halda áfram með skrán-
inguna þrátt fyrir sveiflur á fjár-
málamarkaði og á ekki von á að 
sveiflurnar hafi mikil áhrif á 
verðmyndun bréfanna. „Okkar 
afkoma er góð þrátt fyrir sveiflur 
og horfur góðar,“ segir hann.

SPRON skráð eftir helgina
Icebank sameinar Behrens 
fyrirtækjaráðgjöf starfsemi 
bankans eftir kaup á öllu 
hlutafé Behrens. Viðskiptin 
voru gerð opinber í gær, en 
kaupverð og aðrir skilmálar 
sagðir trúnaðarmál. 

„Stofnendur og stærstu 
eigendur Behrens eru Aðal-
steinn Jóhannsson og Sigurð-
ur Smári Gylfason. Við kaup-
in ganga þeir til liðs við 
Icebank og mynda kjarnann í 
fyrirtækjaráðgjöf bankans,“ 
segir í tilkynningu til Kauphallar. 
Þar kemur fram að á undanförnum 
árum hafi Behrens haslað sér völl á 
sviði ráðgjafar við kaup og

sölu á fyrirtækjum hér 
og í Eystrasaltsríkjunum. 
„Félagið hefur einnig 
sinnt verkefnum í öðrum 
löndum Austur-Evrópu, 
svo sem Tékklandi, Ser-
bíu og Rúmeníu.

Félagið rekur starfs-
stöðvar í Reykjavík, í 
Riga í Lettlandi og Vilnius 
í Litháen.“ Tólf manns 
starfa hjá Behrens, þar af 
sex utan landsteinanna og  
verða þeir allir starfs-

menn Icebank. Starfsstöðvar 
Behrens í Lettlandi og Litháen 
verða fyrstu starfsstöðvar bankans 
á erlendri grund. 

Icebank kaupir Behrens
Fyrstu útrásarskref Icebank stigin með kaupunum.

Ísland er í tíunda sæti yfir lönd 
þar sem auðveldast er að eiga við-
skipti í heiminum. Þetta sýnir  ný 
úttekt Alþjóðabankans 
sem gefin var út í rit-
inu Doing Business 
2008. Úttektin er unnin 
árlega en þetta er í 
annað sinn sem Ísland 
tekur þátt.

Ísland hefur bætt 
sig frá því í fyrra og 
fer upp um tvö sæti. 
Singapúr er í fyrsta 
sætinu, Nýja-Sjáland í 
því öðru og Bandaríkin 
í þriðja sæti. Öll Norðurlöndin 
skora tiltölulega hátt. Ísland er þó 
ofar þeim öllum, að Danmörku 
undanskilinni, sem er í fimmta 
sæti. 

Melissa Johns, sérfræðingur 
Alþjóðabankans, kynnti skýrslu 
Alþjóðabankans á morgunverðar-
fundi Útflutningsráðs og Við-
skiptaþjónustu utanríkisráðuneyt-

isins í gær. Sagði hún meðal annars 
þau lönd sem eru ofarlega á lista 
hafa lagt sig fram við að draga úr 

allri skriffinnsku, fjar-
lægt óþarfa hindranir 
og standa sig vel í 
verndun eignaréttar 
fjárfesta. Ísland gæti 
auðveldlega komist 
upp í fimmta sæti list-
ans með því að bæta 
fjárfestavernd. Í því 
fælist meðal annars að 
auka gagnsæi í við-
skiptum með hluta-
bréf. 

Við gerð skýrslunar voru reglu-
gerðir og áhrif þeirra á viðskipta-
umhverfi 178 landa metin. Tíu 
atriði sem hafa áhrif á starfsum-
hverfi fyrirtækja eru tekin með í 
reikninginn, þeirra á meðal hversu 
auðvelt er að stofan fyrirtæki, 
hvert ráðningarferli starfsmanna 
er og hversu virkt dómskerfi við-
komandi landa er. 

Viðskipti hér auðveld
Mike Bair, yfirmanni Boeing 787 
Dreamliner-verkefnisins, hefur 
verið skipt fyrir Pat Shanahan, 
sem áður gegndi aðstoðarfor-
stjórastöðu yfir eldflaugavarnar-
kerfum hjá bandaríska flugvéla-
framleiðandanum. Ákvörðunin 
um breytingarnar kemur í kjölfar 
tilkynningar um hálfsársseinkun 
á framleiðslu Dreamliner-vélar-
innar fyrir örfáum dögum síðan. 

Mike Bair verður hins vegar 
aðstoðarforstjóri yfir viðskipta-
þróun og markaðssetningu far-
þega- og fraktvéla og tekur þar 
við af Mike Cave, sem fær stöðu 
hjá yfirstjórn Boeing. Tilkynnt 
var um breytingarnar í gær en 
þær taka þegar gildi, samkvæmt 
tilkynningu flugfélagsins. Mike 
Bair hefur farið fyrir þróun og 
byggingu Dreamliner-þotunnar 
allt frá byrjun verkefnisins árið 
2004. Þotan er sögð brjóta blað í 
flugsögunni fyrir nýstárlega hönn-
un, visthæfni og aðbúnað fyrir 

bæði áhöfn og farþega. Upphaf-
lega stóð til að afhenda fyrstu vél-

arnar ANA-flugfélaginu í Japan í 
maí næstkomandi. 

Draumavélin fær nýjan stjóra
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Harður og þ rautseigur þ egar á þarf að halda – mjúkur, lipur og
þægilegur í dagsins önn. Að mæta ólíkum þ örfum og bregðast 
hárrétt við mismunandi aðstæðum; þ etta eru kröfur samtímans. 

Til afgreiðslu strax. Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero. 
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Fyrir nokkrum árum birti 
bandaríska vikuritið 

NewsWeek frásögn af tveim ungl-
ingsstelpum í Grindavík. Þær ætl-
uðu að ganga menntaveginn og 
koma sér burt úr plássinu og báru 
því við, að þar væri ekki nógu 
mikið við að vera, allra sízt strák-
arnir, því að þeir gætu ekki fest 
hugann við neitt nema fisk. Þessi 
vitnisburður stelpnanna rímar vel 
við nýjar tölur um ólík viðhorf 
kynjanna til skólagöngu. Í nýrri 
menntamálaskýrslu Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) 
í París kemur fram, að fjórir af 
hverjum fimm ungum Íslending-
um ljúka framhaldsskólaprófi: 92 
prósent af stelpunum og 68 pró-
sent af strákunum. 

Stelpur eru að vísu námfúsari 
en strákar, það hefur lengi legið 
fyrir, og þó: kannski er skólakerf-
ið þannig úr garði gert, að það 
höfði frekar til kvenna en karla. 
Í Háskóla Íslands eru 64 prósent 
stúdentanna konur; þær eru í 
meiri hluta í öllum deildum nema 
verkfræði. Þetta er meiri slags-
íða en í nálægum löndum, ef Dan-
mörk og Noregur eru undan skil-
in. Í Noregi ljúka 82 prósent karla 
framhaldsskólaprófi og allar 
konur. Í Bretlandi ljúka 83 pró-
sent karla framhaldsskólanum á 
móti 90 prósentum kvenna, minni 
slagsíða þar. Það er ekkert grín, ef 
landsbyggðin tæmist að kvenfólki 
vegna ófremdar í menntamálum. 
Það þarf að kveikja í körlunum. 
Þarna birtist vandi landsbyggð-
arinnar í hnotskurn eða einn angi 
hans að minnsta kosti: það þarf 
að efla og bæta menntun úti á 
landi, svo að fólkið sé frjálst að 
því að vera þar áfram. Aðdráttar-
afl landsbyggðarinnar minnkar, ef 
menntamálin eru í ólagi. 

Aðvaranir skólamanna og 
annarra mörg undangengin ár 
vegna naumra fjárveitinga til 
menntamála hafa skilað árangri. 
Fjárveitingar ríkis og byggða til 

menntamála hér heima námu 
fimm prósentum af landsfram-
leiðslu 1995 og voru þá um miðbik 
á OECD-svæðinu  og langt fyrir 
neðan Danmörku, Finnland, 
Noreg og Svíþjóð í efstu sætum 
listans. Við þurftum að gera betur 
af tveim ástæðum. Við vildum 
ekki vera eftirbátar annarra, 
allra sízt í menntamálum. Í annan 
stað eru Íslendingar yngri þjóð en 
Danir, Finnar, Norðmenn og Svíar 
í þeim skilningi, að hér eru 
hlutfallslega fleiri á skólaaldri, 
svo að útgjöld til menntamála 
þurfa að vera meiri en ella. 

Stjórnvöld brugðust vel við 
þessum áskorunum. Útgjöld ríkis 
og byggða til menntamála 2004 
(nýrri sambærilegar tölur eru 
ekki til) námu tæpum átta 
prósentum af landsframleiðslu 
hér heima líkt og í Noregi og 
Svíþjóð. Þetta er ívið minna en í 
Danmörku og meira en í Finn-
landi. Opinber útgjöld til mennta-
mála á Íslandi jukust þannig um 
helming miðað við landsfram-
leiðslu 1995-2004 og eru komin 
upp fyrir meðallag OECD-
landanna. Það er lofsvert. 
Einkaútgjöld til menntamála eru 
að vísu meiri í mörgum OECD-
löndum en hér, svo að heildarút-
gjöld til menntunarmála – þ.e. 
útgjöld almannavaldsins, heimila 
og fyrirtækja – eru að því skapi 
meiri þar en hér. 

Íslenzkir kennarar þiggja 
lúsarlaun, og það þurfa margar 

aðrar starfsstéttir að gera. 
Kennaralaunin eru að jafnaði 
þriðjungi lægri en í Danmörku 
samkvæmt skýrslunni frá OECD 
og helmingi lægri en í Þýzka-
landi. Þau eru fjórðungi lægri en 
þjóðartekjur á mann. Ísland, 
Ísrael, Noregur og Ungverjaland 
eru einu OECD-löndin, þar sem 
kennaralaun eru lægri en 
þjóðartekjur á mann. Annars 
staðar eru kennaralaun yfir 
tekjum á mann, svo sem í 
Þýzkalandi og Japan, þar sem 
kennaralaun eru helmingi hærri 
en þjóðartekjur á mann, og í 
Danmörku, þar sem þau eru 
sjöttungi hærri en tekjur á mann. 
Kennaralaun á OECD-svæðinu í 
heild eru að jafnaði þriðjungi 
hærri en þjóðartekjur á mann. 
Helmingsaukning fjárveitinga til 
menntamála miðað við lands-
framleiðslu síðan 1995 hefur því 
ekki dugað til að hefja kennara-
stéttina upp úr láglaunabaslinu. 

Svo er annað. Grunnlaun 
kennara á Íslandi hækka minna 
með auknum starfsaldri en 
tíðkast á OECD-svæðinu. 
Grunnlaun kennara í efsta 
launaflokki eftir 15 ára starfsald-
ur eru á Íslandi þriðjungi hærri 
en byrjunarlaun, en 70 prósentum 
hærri á OECD-svæðinu að 
meðaltali. Þessi munur virðist 
stafa sumpart af því, að fjöl-
breytnin í skólakerfinu er minni 
hér en víða annars staðar. 
Langflestir íslenzkir kennarar 
hafa einn og sama vinnuveitanda, 
almannavaldið. Hvernig nýtir 
vinnuveitandi sér óskoraða 
einkeypisaðstöðu? Hann þrýstir 
laununum eins langt niður og 
hann getur. Ef einkaframtak 
fengi meira svigrúm í mennta-
málum og skólaflóran væri 
fjölbreyttari, myndi ríkið missa 
einkeypisaðstöðuna, og kennara-
laun myndu trúlega hækka meira 
með aukinni starfsreynslu. Meiri 
fjölbreytni í skólakerfinu væri 
kennurum í hag. Og strákunum í 
Grindavík.

Láglaunabasl í skólum

Eftir að Siðmennt stóð fyrir verald-
legri athöfn fyrir brúðhjón í Fríkirkj-

unni í Reykjavík hefur áhugi á verald-
legum athöfnum aukist. 

Margir hafa lýst ánægju sinni með 
framtak Siðmenntar sem mun framveg-
is bjóða upp á aðrar veraldegar athafnir 
en fermingar, en það hefur félagið gert 
lengi. Siðmennt hefur þegar staðið einu 
sinni að athöfn fyrir brúðhjón og má geta þess að 
önnur sambærileg athöfn hefur þegar verið 
ákveðin. Þrátt fyrir jákvæð viðbrögð hafa ekki 
allir verið sáttir og má þar nefna sóknarprestinn 
Gunnar Jóhannesson.  Telur hann rangt að athafnir 
og uppákomur sem ekki teljast trúarlegar eigi sér 
stað í kirkju. Ræðir hann sérstaklega umrædda 
athöfn sem Siðmennt hélt í Fríkirkjunni.

Með afstöðu sinni boðar Gunnar stefnubreytingu 
varðandi nýtingu kirkjuhúsnæðis. Sumir prestar 
hafa verið reiðubúnir að gifta fólk veraldlegri 
giftingu ef það kýs svo. Formaður Siðmenntar 
giftist t.d. veraldlega í Dómkirkjunni í Reykjavík 
fyrir löngu síðan af þáverandi presti kirkjunnar, 

sem varð við óskum um veraldlega athöfn. 
Gunnar fær mann til að velta því fyrir sér 
hvort Þjóðkirkjan sé að loka dyrum sínum 
fyrir öllum þeim menningarviðburðum sem 
ekki teljast beinlínis trúarlegir. Sjálfur hef 
ég margoft mætt á atburði í kirkjum sem 
hafa ekkert með trú sem slíka að gera. Í 
kirkjum hef ég séð leikrit, farið á tónleika 
og tvisvar sinnum hef ég haldið heimspeki-
fyrirlestra, annar var meira að segja um 
efahyggju. Enginn hefur haft út á það að 
setja. Þvert á móti hafa slíkar uppákomur 
talist jákvætt innlegg í menningarlíf 

landsmanna. En þegar fólk sem hefur gift sig vill 
opinbera veraldlegt hjónaband sitt fyrir vinum 
sínum í kirkju vegna aðstöðunnar sem þar er fyrir 
hendi þá boðar Gunnar Jóhannesson, fyrir hönd 
kirkjunnar stefnubreytingu. Nú á að úthýsa öllum 
viðburðum úr kirkjunum sem ekki lofsyngja guð. 
Það eru stóru fréttirnar sem boðaðar eru. 

Siðmennt mun hins vegar halda áfram að bjóða 
upp á veraldlegar athafnir fyrir fólk sem vill halda 
upp á stóru stundirnar í lífi sínu. Í nágrannalönd-
unum  hafa slíkar athafnir tíðkast í áratugi.

Höfundur er stjórnarmaður í Siðmennt, félagi 
siðrænna húmanista á Íslandi.

Trúin, menningin og kirkjan

Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra hefur skipað 
nefnd sem hefur það hlutverk að skila tillögum að aðgerð-
um til úrbóta á húsnæðismarkaðnum. Óhætt er að fullyrða að 
þessari nefnd er vandi á höndum.

Í nýbirtri skýrslu sem Rannsóknarstöð þjóðmála vann fyrir 
félagsmálaráðuneytið kemur meðal annars fram að ungt fólk á 
nú afar erfitt með að kaupa fyrstu íbúð sína. Þar kemur ýmis-
legt til. Í fyrsta lagi hefur verð á fasteignum á Íslandi hækkað ört 
undanfarin ár. Þetta gerðist í kjölfar þess að bankarnir komu inn 
á húsnæðislánamarkaðinn, lánshlutfall í íbúðum hækkaði, vext-
ir á lánum lækkuðu og lánstími lengdist. Þessar breytingar hafa 
að nokkru leyti gengið tilbaka, þ.e. vextir á húsnæðislánum hafa 
hækað að nýju og lánshlutfall hækkað. Verð á húsnæði hefur þó 
ekki gengið tilbaka, jafnvel haldið áfram að hækka, að minnsta 
kosti sums staðar.

Þetta gerir að verkum að ungt fólk með lítinn sjóð þarf að taka 
lán sem eru ekki bara há í krónum talið heldur nema þau háu hlut-
falli af verði eignarinnar.

Vaxtagjöld heimilanna vegna húsnæðiskaupa hafa aukist gríð-
arlega undanfarinn áratug. Á sama tíma hafa vaxtabætur hækkað 
sáralítið. Vaxtabætur sem greiddar voru til heimilanna námu um 
26 prósent vaxtagjalda þeirra árið 1994 en einungis 12 prósentum 
árið 2005, samkvæmt áðurnefndri skýrslu.

Ljóst er að aðgerða er þörf. Úrbætur í húsnæðismálum eru í 
raun forsenda þess að Ísland geti talist velferðarríki. Sá veruleiki 
sem blasir við ungu fólki sem ekki á sér bakhjarl er ekki bjartur. 
Því reynist erfitt að koma sér upp eigin húsnæði vegna skorts á 
eigin fé en um leið á það litla möguleika á að koma sér upp sjóði 
meðan það er á leigumarkaði vegna þess hversu há húsaleiga er. 
Þar að auki á þetta fólk í raun tæplega þann valkost að stefna að 
því að vera á leigumarkaði til langframa vegna þess hversu lítill 
og óstöðugur leigumarkaðurinn er hér á landi. 

Ljóst er að verð á fasteignum verður ekki lækkað með handafli. 
Því þurfa bjargir fyrir þann hóp sem stendur höllum fæti á hús-
næðismarkaði að koma frá ríki og sveitarfélögum. Sú menning 
Íslendinga að hið endanlega takmark hljóti að vera eigið húsnæði 
er vissulega hindrun í veginum. Það væri hins vegar metnaðar-
fullt markmið að byggja upp húsnæðiskerfi við hliðina á eigna-
markaðnum, húsnæðiskerfi sem byggir á búseturétti, í anda þess 
sem þekkt er frá samtökunum Búseta.   

Skýrsla sú sem unnin var af Rannsóknarstofnun um þjóðfélags-
mál er gott veganesti fyrir nefnd félagsmálaráðherra. Í henni er 
að finna glænýjar og gagnlegar upplýsingar sem vonandi mun 
gagnast nefndinni vel. Nefndin skilar niðurstöðum sínum um 
næstu mánaðamót. Vonandi er starf hennar gjöfult og gefur ríkis-
stjórninni ráð til úrbóta í þessum mikilvæga málaflokki. 

Óblíður veruleiki 
ungs fólks 

Úrbætur í húsnæðismálum eru í raun forsenda þess 
að Ísland geti talist velferðarríki. 





Tveir prestar þjóðkirkjunnar 
og fyrrum ákærendur mínir, 

sr. Guðmundur Karl Brynjarsson 
og sr. Gunnar Jóhannesson, hafa 
agnúast yfir því að ég hleypi 
venjulegu fólki inn í Guðs helgi-
dóm við Tjörnina í Reykjavík. Sr. 
Gunnar gefur það sterkt í skyn að 
helgidómurinn hafi vanhelgast 
við það að mannúðarfullir húman-
istar hafi komið þar inn. Sr. Guð-
mundur Karl vill líka halda sam-
kynhneigðum fyrir utan dyr, a.
m.k. utan við hjónabandið svo að 
þeir vanhelgi það nú ekki líka með 
þátttöku sinni. „Kristur kom til að 
kalla syndara“ skrifar sr. Guð-
mundur Karl en hann vill bara 
ekki svona syndara í kirkju. 

Sem ríkisstarfsmenn þiggja 
þjóðkirkjuprestarnir laun sín úr 
vösum þeirra mörgu sem þeir 
úthýsa. Þjóðkirkjuprestar fá laun 
sín frá öllum þeim einstaklingum 
sem búa á svæðinu, óháð 
trúfélagsskráningu. Samkyn-
hneigðir og siðrænir húmanistar 
sem hafa verið útilokaðir af 
þjóðkirkjuprestum eru sem sagt 
ekki of syndugir til að greiða 
þessum sömu prestum laun. 
Meira en fimmtíu og fimm 
þúsund Íslendingar kjósa að 
standa utan þjóðkirkjunnar – öll 
erum við látin greiða þessum 
þjóðkirkjuprestum og biskupum 
laun með árlegum sköttum okkar. 
Þetta fyrirkomulag er réttlætt 
með því að segja að þjóðkirkju-
prestar og biskupar séu góðfús-
lega fyrir hönd okkar allra hinna 
að taka út sögulegan milljarðaarf 
forfeðra okkar og formæðra. 
Aldrei hefur okkar samþykkis 
verið leitað. Hvað þá okkar 
forfeðra eða formæðra.

Máli sínu til 
stuðnings
bendir sr. 
Guðmundur
Karl á dæmi-
söguna um 
faríseann og 
tollheimtu-
manninn sem 
fóru upp í 
helgidóminn að 
biðjast fyrir. 
Faríseinn

þakkaði Guði fyrir að vera ekki 
eins og aðrir menn, ræningjar, 
ranglátir eða þá eins og þessi 
tollheimtumaður. Faríseinn var 
stoltur af því hvernig honum 
fannst hans eigin sjálfsupphafn-
ing vera samhljóma helgi 
musterisins. Honum fannst 
tollheimtumaðurinn vanhelga 
musterið. Tollheimtumaðurinn 
hafði ekkert fram að færa nema 
mennsku sína og auðmýkt.

Þjóðkirkjuprestarnir tveir 
þekkja þessa 2.000 ára sögu og 
vita hvernig hún endar. Þeir pant 
vera tollheimtumaðurinn því 
hann kemur svo flott út í lokin. 
Hinn ekki. Hvílíkir fyrirmyndar 
ríkiskirkjuprestar.  

Sr. Guðmundur Karl spyr í 
fyrirsögn „Er Kristur guðlaus, 
siðrænn húmanisti?“ Svarið er já. 
Krist er m.a. að finna í húmanist-
anum þegar hann gengur fram í 
mannúð, kærleika og réttlæti. En 
Kristur er víðsfjarri og dapur 
þegar kirkjunnar menn vanhelga 
musterið með sjálfsupphafningu 
og vandlætingu. Þegar þeir reisa 
múra aðgreiningar og fordóma í 
nafni eigin hagsmuna, einmitt 
þar sem Kristur vill skapa 
friðareiningu.

Höfundur er prestur og 
forstöðumaður Fríkirkjunnar í 
Reykjavík.

Fyrirmyndar ríkisprestar

Nú hriktir í íslensku samfélagi 
vegna uppnáms í orkugeiran-

um. Sumir spyrja: Hvar er lýðræð-
ið? Daglega er rætt um framtíð 
orkufyrirtækjanna og um yfirráð 
yfir orkuauðlindum Íslands. Einnig 
er rætt um siðleysi og ólýðræðis-
legar ákvarðanir og að einkaaðilar 
vilji ná yfirhöndinni yfir eignar-
haldi á íslenskum orkufyrirtækjum 
og á orkuauðlindinni.

Fjölmiðlar þurfa að leggja meiri 
áherslu á umfjöllun um aðalatriðin í 
orkumálunum. Leita mætti til ein-
staklinga sem þekkja til nýtingar 
orkuauðlindanna og hafa þekkingu 
og reynslu á þessum málum og inn-
sýn í framtíðina.

Að mínu mati er fréttaflutningur-
inn stundum ansi skekktur og ýmis-
legt er sagt sem er beinlínis misvís-
andi. Kanna þarf viðhorf almennings 
í landinu til orkumálanna með skoð-
anakönnunum. Slíkt ber að gera í 
lýðræðisþjóðfélagi okkar. Almenn-
ingur myndar sér vafalaust skoðan-
ir á málefnum eftir því hvernig þau 
eru kynnt í fjölmiðlum. 

Orkufyrirtæki sem hafa verið 
einkavædd geta gengið kaupum og 
sölum. Fjárfestingarfélög hafa öðru 
fremur áhuga á því að ávaxta sitt 
fé. Til dæmis að kaupa orkufyrir-
tæki ef verðið er hagstætt og selja 
það síðar ef verulega hærra verð 
fæst. Hvað er eðlilegra í augum eig-
enda fyrirtækis sem vilja arð en að 
miða verð á heitu vatni hjá hitaveit-
um við verð á öðrum orkugjafa, til 
dæmis á olíu. Það datt sumum í hug 
á sínum tíma þegar umræða var í 
gangi um sölu á heitu vatni frá orku-
verinu í Svartsengi til Varnarliðsins 
á Keflavíkurflugvelli. Í Svíþjóð 

hafa orkufyrir-
tæki verið 
einkavædd. 
Verð á raf-
magni til neyt-
enda hefur 
hækkað í kjöl-
farið. Mér er 
sagt að verðið 
sé miðað við 
verð á raforku 
sem framleidd 
er með kolabrennslu í Þýskalandi.

Neysluvatn og jarðhitavatn eru 
staðarverndaðar auðlindir. Hvorugt 
verður flutt mjög langar vegalengd-
ir. Á Íslandi getur enginn orkugjafi 
keppt við jarðhitavatn fyrir upphit-
un húsa. Samkeppni verður því ekki 
við komið. Einkaaðili sem ræður 
yfir slíkri auðlind hefur einokunar-
aðstöðu (einokun þýðir að einn 
getur kúgað annan). Þegar um er að 
ræða þjónustufyrirtæki í lýðræðis-
þjóðfélagi eins og vatnsveitu og 
hitaveitu er einokunaraðstaða ekki 
fyrir hendi. Hún er aðeins fyrir 
hendi hjá einkaaðila í þessu sam-
bandi. Opinberu þjónustufyrirtæki 
er veitt aðhald af kjósendum og 
opinberri umræðu um hið opinbera 
fyrirtæki. Nákvæmlega þetta á sér 
nú stað um hlutverk Orkuveitu 
Reykjavíkur. Samkeppni er ekki 
eina leiðin til aðhalds. Af öllu þessu 
leiðir að hvorki má einkavæða 
vatnsveitur né hitaveitur sem þjóna 
sveitarfélögum eða þær auðlindir 
sem þær byggja á.

Ríkir eða getur ríkt samkeppni þar 
í okkar litla þjóðfélagi? Nei! Vatns-
aflsvirkjanir eru ódýrar í rekstri. 
Verð á raforku frá þessum orkuver-
um liggur langmest í kostnaði við 
byggingu þeirra og fjármögnun. 
Ekki er mögulegt að bæta rekstrar-
afkomuna nema með því að greiða 
upp eldri lán og taka önnur hag-

stæðari. Sá hefur besta samkeppn-
isaðstöðuna sem getur fengið hag-
stæðustu lánin. Þetta er ekki nýr 
sannleikur.

Jarðvarmaorkuver eru hag-
kvæmari en jarðgufuvirkjanir. Í 
þeim fyrrnefndu er framleitt bæði 
heitt vatn til upphitunar og raforka, 
sbr. orkuverin í Svartsengi og á 
Nesjavöllum, og þá er auðlindin líka 
best nýtt og á sem umhverfisvæn-
astan hátt. Jarðgufuvirkjanir eins 
og þær í Kröflu, á Hellisheiði og 
Reykjanesi framleiða eingöngu raf-
orku, nýta varmaorkuna mun verr 
og eru ekki eins vistvænar. Ekki er 
raunhæft að láta tvo aðila reka 
sama orkufyrirtækið þar sem annar 
selur heitt vatn en hinn raforku. Sá 
sem nýtir heita vatnið verður að 
eiga allt saman. Ekki dugar að hafa 
orkuver í eigu aðila sem býr við ein-
hverskonar samkeppni á raforku-
markaði en með einokunaraðstöðu 
á hitaveitumarkaði. Hvaða áhrif 
hefur það á samkeppnisstöðu 
hans?

Jóhannes Zoëga, fyrrverandi 
hitaveitustjóri Hitaveitu Reykja-
víkur, leit svo á starfsskyldur sínar 
að honum sem hitaveitustjóra bæri 
að hugsa langt fram í tímann og 
tryggja íbúum og fyrirtækjum 
borgarinnar, og síðar höfuðborgar-
svæðinu öllu, heitt vatn til húshit-
unar um ókomna framtíð og á eins 
hagstæðu verði og mögulegt væri. 
Hann vildi varðveita Hengilssvæð-
ið sem framtíðarjarðhitasvæði fyrir 
Hitaveitu Reykjavíkur. Síðasta verk 
hans í þessu lífi var að skrifa um 
þessi mál. Hugsjónir Jóhannesar og 
viðhorf eru til fyrirmyndar og eftir-
breytni, sjálfstæðismönnum líka.

Höfundur er prófessor í jarðefna-
fræði og hefur starfað að jarðhita-

rannsóknum og -nýtingu í 40 ár.

Einkavæðing og samkeppni



Sigrún Andersen er með fjölbreyttan stíl og 
kaupir sér oftast eitthvað nýtt í hverri viku.

„Ég fylgi engum einum stíl og hef mjög gaman af 
því að leika mér með tískuna,“ segir Sigrún Ander-
sen, framkvæmdastjóri Arcadia, sem er meðal ann-
ars með verslanir og merki eins og Top Shop, Oasis, 
Eva, Dorothy Perkins, Wallis, Coast og Jane Norm-
an á sínum snærum.

„Fatavalið fer oftast eftir verkefnum dagsins. 
Einn daginn er ég í þægilegum gallabuxum og bol á 
skrifstofunni. Þann næsta í pilsi og blússu ef ég er 
að fara á fund eða í buxnadragt,“ segir Sigrún, sem 
er sjálf menntaður fatahönnuður.

„Ég vann við hönnun á sínum tíma en fann fljót-

lega að viðskiptahlið tískunnar átti best við mig.“ 
Um þessar mundir er Sigrún mikið í fatnaði frá 
Kate Moss þar sem bæði hversdagsföt og glamrokk 
er allsráðandi. „Leðurjakkinn minn frá Kate Moss 
er í miklu uppáhaldi þessa dagana. Hlýjar og kósí 
prjónapeysur eru annars mjög heitar núna ásamt 
diskófatnaði,“ segir Sigrún, sem sjálf elskar diskó-
tímabilið. 

„Allir sem fíluðu diskótímabilið geta notað tæki-
færið og endurupplifað þennan glamúr. Ég elska 
silfur og gull en ég blanda þessu meira við þannig 
að ég er kannski ekki í diskógallanum frá toppi til 
táar. Ég svona rétt stelst aðeins í diskóið, jafnvel án 
þess að allir taki eftir því,“ segir Sigrún hlæjandi.

Stelst stundum í diskó

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hausttískan er alltaf hlý og notaleg og ágætis tilbreyt-
ing frá bjartri og léttri sumartískunni. 

Með haustinu koma jarðlitir eins og grár, brúnn 
og grænn og djúpir tónar svo sem rauður og 
fjólublár. Svarti liturinn er síðan klassískur. 
Flíkurnar verða margar þykkari og efnis-
meiri en gaman getur verið að blanda 
saman nokkrum lögum af þynnri fatnaði. 
Fylgihlutirnir eru líka fallegir og gaman 
er að lífga aðeins upp á hlédræga jarðlit-
ina með gulli, silfri og mynstruðum 
klútum. Um þessar mundir njóta 
prjónakjólar ýmiss konar vaxandi 
vinsælda og skreyta má þá með 
fallegum beltum. Buxur með 
háu mitti, eins konar bolero-
buxur, sjást víða og þá bæði 
úr gallaefni og fínni efnum. 
Vestin eru áfram vinsæl og 
fylgihlutir og gammosíur 
með silfur-, gull- og málm-
áferð koma sterkt inn. Fatn-
aður og fylgihlutir fást flest 
í Vero Moda.

Hlýir og djúpir 
hausttónar

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

EYE-CARE

Fæst í apótekum um land allt

Vision Eye Care
•Dauðhreinsaðir augnklútar sem 
   þrífa viðkvæm augnsvæði.
•Innihalda kamillu og glýserín sem 
   hafa róandi og rakagefandi áhrif.
•Einstaklega góðir fyrir linsunotendur.
•Vernda pH gildi augnanna.
•Klútarnir eru augnlæknisfræðilega-
   og ofnæmisprófaðir og innhalda ekki
   ertandi efni.

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.



Þetta fallega hálsmen er 
nýjung í Make Up Store í 
Kringlunni og leynir heldur 
betur á sér.

Hálsmenið er ný hönnun frá fram-
leiðendum Make Up Store og 
gegnir ekki eingöngu hlutverki 

glingurs. Inni í meninu er lítill 
púði sem hægt er að úða uppá-
halds ilmvatninu sínu í og anga 
því af góðri lykt án þess að úða á 
sjálfan sig. Þrír púðar fylgja men-
inu þannig að hægt er að skipta 
um ilm í hálsmeninu eftir tilefni 
eða eigin duttlungum hverju sinni.

Ilmandi skart

Starfsferill virtra hönnuða sem muna tímana tvenna er sviptingum 
háður og sumir eiga sér mörg líf. Þetta átti til dæmis við um Gabrielle 
Chanel, Yves Saint-Laurent og Valentino svo nokkrir séu nefndir. 
Margir eru kallaðir en fáir útvaldir, enn færri lifa af í þessum harða 
heimi áratugum saman. Christian Lacroix fagnaði 20 ára starfsafmæli 
sínu í júlí með hátískusýningu sinni og á tískuvikunni í byrjun október 
sýndi hann fatnað tilbúinn til notkunar og hlaut lof tískublaðamanna 
fyrir. Hann ætlaði hins vegar aldrei að vera lengi í tískuheiminum, 
hugur hans stefndi á leikhús og listir sem reyndar sést vel ef að er gáð 
bæði hvað varðar litaval og stíl í hönnun Lacroix. Hann byrjaði feril 
sinn hjá Hermès 1978, starfaði hjá Guy Paulin og að námi loknu hjá 
Jean Patou sem var hér vinsæll hönnuður á 8. áratugnum.

Það hefur hins vegar ekki alltaf blásið byrlega fyrir Lacroix. Frá 
því að tískuhús hans opnaði árið 1987 var hann í samstarfi við Bernard 
Arnault, sem nú er ríkasti maður Frakklands og eigandi LVMH, 
stærstu lúxussamsteypu í heimi. En Lacroix skilaði aldrei beinhörð-
um hagnaði og því var tískuhús hans selt 2005 eftir 18 ára samstarf 
Lacroix og Arnault, í hendur Bandaríkjamanna. Tískuhús Lacroix er 
þó það eina sem Arnault stofnaði sjálfur en að sögn Lacroix skildi 
hann aldrei frelsisþörf hönnuðarins. Eftir fyrstu tískusýningu Lacroix 
spurði Arnault: „Hvar er tímalausi hlutinn?“ nokkuð sem Lacroix átti 
erfitt með að skilja en hann hefur alla tíð notað suðrænar hugmyndir 
sínar með hjörtum, sólum, krossum og sterkum litum í ætt við sígauna-
stúlkuna Carmen frá Arles, fæðingarborg Lacroix, og segir það vera 
sinn grunn. Seinna sagði viðskiptajöfurinn: „Pressan elskar þig og 
hönnun þín er frábær en konur vilja ekki ganga í henni dags dag-
lega.“

Það er líkt og frelsi Christians Lacroix hafi gefið honum byr undir 
báða vængi. Hann hefur ekki aðeins sent frá sér hverja tískulínuna á 

fætur annarri sem hefur verið lofuð af tískurýnum heldur 
hefur hann sömuleiðis hannað nýjan búning Air 

France, innréttingar nýju hraðlestarinnar TGV-
Est, hótel í París og tísku- og innanhúslínu hjá pönt-
unarlista La Redoute sem hann segist vera mjög 
ánægður með að vera hluti af. 

Fyrir næsta sumar veðjar Lacroix á sterka liti. 
Kjólarnir eru úr máluðu silki, eins og málverk með 

slettum í bláu, fúksía, rauðu og svörtu. 
Fyrirsæturnar eru með litríka framúrstefnulega 

hatta. Allt þetta undir taktföstu „Earth Intruders“ 
Bjarkar.

Fæst í heilsubúðum,
apótekum,

og heilsuhornum
verslana

Einnig sjampó, hárnæring o.fl.

DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

• 100% náttúrulegir jurtalitir
• Engin skaðleg aukaefni
• Ekkert ammóníak
• Laust við festiefni (Resorcinol)
• Þægilegt og fljótlegt í notkun
• 30 litir (Hægt að blanda fleiri)



Áslaug Snorradóttir ljósmynd-
ari er þekkt fyrir vandaðan og 
sérstakan stíl bæði í klæða-
burði og skarti.

„Þetta er svona kokkteilarmband. 
Það er fínt að standa með það og 
halda á drykk en hentar ekki við 
sitjandi borðhald,“ segir Áslaug 
kankvís þegar hún er beðin um 
að sýna sinn eftirlætis skartgrip. 

Armbandið segir Áslaug bera 
nafnið Vita Wrap og vera hannað 
af Huldu Ágústsdóttur listakonu. 
„Ég nota mikið skart eftir Huldu,“ 
segir hún. „Ég er svo lítið fyrir 
demanta og perlur og ég hef til 
dæmis aldrei gengið með giftingar-
hring því mér finnst hann of lítill. 
Hjá Huldu fæ ég stóra skartgripi. 
Hún gerir reyndar tvær línur, 
bæði minni og stærri, og ég sæki 

í stærri deildina. Nota bara einn í 
einu. Svo eru þeir skúlptúrar í 
leiðinni. Ég hengi þá upp á veggi 
heima og skreyti svo sjálfa mig 
með þeim þess á milli.“ 

Hentar ekki fyrir 
sitjandi borðhald

Rómantísk og dularfull að 
vanda.

Það er óneitanlega alltaf stemn-
ing sem fylgir vörumerkinu 
Chanel, hvort sem um er að 
ræða snyrtivörur eða fatnað. 
Þetta á einnig við um nýjungar 
haustsins. Meðal þeirra má 
nefna skemmtilega varalita-
öskju, sem inniheldur fjóra 
varaliti í misbleikum tónum, en 
litirnir eru formaðir eins og 
eyrnalokkar sem Coco Chanel 
hélt mikið upp á. Augnskugga-
tvennur haustsins kallast Irré-
elle duo og koma í mörgum mis-
munandi litum svo að hver kona 
fái eitthvað fyrir sinn smekk, en 
naglalakkið nýja er blóðrautt í 
takt við tískustrauma haustsins 
og kallast Lotus Rouge. 

Litríkt haust 
frá Chanel

Tískulínan Chick eftir Nicky 
Hilton var sýnd á Mercedes Benz 

tískuvikunni í Kaliforníu.

Nicky Hilton hefur hingað til verið 
best þekkt sem litla systir sam-

kvæmisljónsins Paris Hilton. Líklega 
hefur hún oft fallið í skuggan af stóru 
systur en nýverið stóð hún ein í sviðs-
ljósinu á tískusýningu fatalínu sinnar 
Chick á Mercedes Benz tískuvikunni í 
Kaliforníu.

Léttir, ljósir sumarkjólar voru ein-
kennandi fyrir fötin sem voru flest í 
hvít í grunninn þó rautt hafi lætt sér inn 
víða sérstaklega í formi skemmtilegs 
eplamynsturs sem sjá mátti víða í kjól-
um Hilton.

Nicky Hilton kynnir Chick



Nikótín ætti að vera fáanlegt í vörum sem valda 
ekki heilsutjóni, til að hjálpa reykingamönnum sem 
geta með engu móti hætt að reykja.

Þetta segja læknar við Konunglega læknaháskól-
ann á Englandi (Royal College of Physicians) sem 
skora á bresk heilbrigðisyfirvöld að gefa leyfi fyrir 
framleiðslu gervisígarettna sem sjá reykinga-
mönnum fyrir nikótínskammtinum. Lyfjalög í Bret-
landi hindra þróun og markaðssetningu þess konar 
vörutegunda á þeim forsendum að nikótín sé ávana-
bindandi. Nikótíntyggjó og önnur hjálparmeðul inni-
halda mun minna nikótín en er í sígarettu og duga 
skammt til að venja fólk af óslökkvandi löngun.

„Reykingamenn geta ekki hætt vegna þess að 
þeir eru ofurseldir nikótínfíkninni, en það er ekki 
nikótínið í sígarettunum sem drepur heldur þau 
hundruð eiturefna sem fylgja með í reyknum,“ 
segir prófessor John Britton, stjórnarformaður 
RCP. „Það besta sem reykingamenn gera fyrir 
heilsu sína er að steinhætta reykingum. Hins vegar 
eru milljónir reykingamanna ófærar um og ólíkleg-
ar til að drepa endanlega í sígarettunni og nikótín-
vörur gætu einmitt komið þeim að gagni, án þess að 
verða þeim að fjörtjóni.“

Breska heilbrigðisráðuneytið hefur málið til 
skoðunar og segir forgangsverkefni að minnka 
reykingar landsmanna, en læknar við RCP fullyrða 
að saklausar nikótínvörur, eina og gervisígarettur, 
gætu afstýrt milljónum dauðsfalla.

Fjórðungur fullorðinna Breta flokkast undir að 
vera stórreykingafólk. Árlega tekst tæplega fimm 

prósentum af þeim reykingamönnum, sem þrá 
ekkert frekar en að losna við fíkina, að hætta að 
reykja.

Nikótín lífgjöf reykingafólks

Geislameðferð er í mörgum til-
fellum hluti af þeirri meðferð 
sem konur fá við nýgreint 
brjóstakrabbamein. Yfirleitt er 
meðferðunum raðað þannig upp 
að byrjað er á skurðaðgerð. Síðan 
eru krabbameinslyf gefin ef þörf 
er á því og í framhaldinu geisla-
meðferð að gefnum ákveðnum 
forsendum. Að lokum eru kon-
urnar settar á móthormóna-
meðferð ef krabbameinið reyn-
ist vera hormónanæmt. Um það 
bil 1% af brjóstakrabbameinum 
greinast hjá karlmönnum og það 
sem hér er sett fram á jafnt við 
þá eins og konurnar.  

Þær forsendur sem þurfa að 
vera fyrir hendi áður en hafin er 
geislameðferð tengist annars 
vegar umfangi skurðaðgerðar-
innar og útbreiðslu sjúkdómsins. 
Þegar gerður er fleygskurður 
þar sem æxlið sjálft er fjarlægt 
og nánasta umhverfi þess en 
brjóstið að öðru leyti látið halda 
sér er í framhaldinu gefin geisla-
meðferð á þann brjóstvef sem 
eftir er. Þá er gert ráð fyrir að 
geislameðferðin nái að eyða 
hugsanlegum krabbameinsfrum-
um sem gætu hafa orðið eftir við 
skurðaðgerðina. Það hefur sýnt 
sig að fleygskurður þar sem 
geislameðferð er gefin í fram-
haldi er jafngóð meðferð eins og 
ef allt brjóstið er fjarlægt. 
Stundum þarf að fjarlægja allt 
brjóstið og er þá talið nauðsyn-
legt að gefa geislameðferð í 
framhaldinu ef æxlið er mjög 
stórt eða ef margir eitlar úr hol-
höndinni reynast vera með 
krabbameinsfrumur. Þá er 
geislameðferð gefin á brjóst-
kassann þar sem brjóstið var og 
á eitlastöðvar í holhöndinni. 
Geislameðferð er því regla ef 
gerður er fleygskurður en í 
undantekningartilfellum er geisla-
meðferð gefin ef brjóstið er fjar-
lægt. Oftast þurfa konurnar að 
koma í 25 skipti til að fá geisla-
meðferð þar sem meðferðin er 
gefin alla virka daga þ.e. fimm 
sinnum í viku. Meðferðin tekur 
því 5 vikur.  

Áður en geislameðferðin 
byrjar fer fram undirbúningur. Í 
honum felst m.a. sneiðmynda-
taka þar sem sneiðmyndir eru 
teknar af brjóstkassanum. Það 
er gert til að hægt sé að útbúa 
þrívíddarmynd af brjóstkassa 
konunnar í sérstöku tölvuundir-
búningskerfi. Með þessu móti er 
það gert auðveldara að sjá hver 
afstaða brjósts og brjóstkassa er 
til legu lungna og hjarta. Hægt 
er að herma eftir geislameðferð-
inni í tölvukerfinu og því betur 
hægt að meta hvað mikið af 
geisluninni fer inn í nærliggj-
andi líffæri og þá hvernig best 
er að haga meðferðinni þannig 
að óæskileg geislun verði sem 
minnst. Leitast er við að sem 
minnst fari í nærliggjandi lunga 
og helst ekkert í hjarta. Þessi 
tækni hefur gert það mögulegt 
að draga mjög úr aukaverkunum 
í þessum líffærum. Það hefur 
einnig sýnt sig að geislameðferð 
dregur ekki eingöngu úr líkunum 
á endurkomu brjóstakrabba-
meins heldur hefur einnig aukið 
lífslíkur kvennanna. Aftur á móti 
veldur geislameðferð aukaverk-
unum meðan á meðferðinni 
stendur og í einhvern tíma þar á 
eftir. Aðallega er um að ræða 
húðbruna sem stundum er mjög 
vægur en einstaka sinnum 
kemur fram húðflögnun eins og 
um sólbruna er að ræða. Sýkingar 
eru sjaldgæfar.  Nokkuð algeng 
er þreyta og orkuleysi sem getur 
staðið yfir í nokkurn tíma eftir 
lok meðferðarinnar.  

Þegar á heildina er litið er ljóst 

að geislameðferð er mikilvægur 
hluti af meðferð við nýgreindu 
brjóstakrabbameini að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum og að auka-
verkanir eru oftast vel þolanlegar.  
Það verður samt alltaf að hafa í 
huga að ekki eru tveir einstakl-
ingar eins. Því er vel fylgst með 
konunum í geislameðferðinni 
bæði af hjúkrunarfræðingum og 
geislafræðingum deildarinnar 
ásamt læknum. Að meðferð og 
undirbúningi geislameðferðar-
innar koma einnig starfsfólk 
geislaeðlisfræðideildar, það er  
geislaeðlisfræðingar, hjúkrunar-
fræðingar og geislafræðingar. 
Það er eingöngu hægt að undir-
búa og gefa geislameðferð á 
einum stað á landinu það er á 
Landspítalanum við Hringbraut 
í svokallaðri K-byggingu.

Geislameðferð er einnig gefin 
ef um ólæknandi brjóstakrabba-
mein er að ræða. Eðli meðferð-
arinnar breytist frá því að vera 
læknandi yfir í að vera meðferð 
þar sem markmiðið er að draga 
úr einkennum. Ekki þarf að gefa 
eins mörg skipti eins og við 
læknandi meðferð til að draga úr 
einkennum. Stundum nægir að 
gefa eitt skipti geislameðferð og 
allt upp í tíu skipti. Dæmi um 
slíka meðferð er geislameðferð 
á bein vegna verkja frá beina-
meinvörpum. Þar er tilgangur-
inn að draga úr verkjunum 
þannig að hægt sé að takmarka 
verkjalyfjameðferð.

Geislameðferð hefur því fjöl-
breyttu hlutverki að gegna við 
meðferð brjóstakrabbameina. 
Undanfarin ár hefur það færst í 
vöxt að tvinna saman mismun-
andi meðferðarleiðir ekki bara í 
brjóstakrabbameinum heldur 
einnig við mörg önnur krabba-
mein. Hlutverk geislameðferðar 
við meðhöndlun krabbameina 
heldur því áfram að vera mikil-
vægt og mikilvægi hennar jafn-
vel aukist með tækniframförum 
innan þessarar meðferðarleiðar.



Ryksugan er eitt af þeim 
heimilistækjum sem eru 
ómissandi nú til dags. Þær fást 
í ýmsum stærðum og gerðum 
og í mörgum verðflokkum. 

Margir muna eftir ofurryksugum 
eins og Rainbow og er hún til 
dæmis þeim hæfileika gædd að 
hreinsa andrúmsloftið og gefa 
góðan ilm. Nú eru komnar þráð-
lausar ryksugur með gervigreind 
sem geta skannað stærð herbergis 
og lagað þrifin að því. Hér gefur 
að líta nokkrar sniðugar ryksugur 
sem hafa hver og ein sérstaka 
krafta.

Sebo-ryksugur eru heimilis- og 
iðnaðarryksugur sem framleiddar 
eru í Þýskalandi. Þær koma í 
mörgum litum fyrir teppi og hörð 
gólfefni og eru með teppabankara 
og burstakefli. Ryksugurnar eru 
sérstaklega hentugar fyrir gælu-
dýraeigendur. 

Til eru margar gerðir af Sebo-
ryksugum. Þær eru bæði til hefð-
bundnar með sogbarka og einnig 
uppréttar. Þær fást fyrir heimili, 
fyrirtæki og stofnanir og eru 
mjög kraftmiklar, frá 1.800 upp í 
2.100 wött. Hægt er að fá HEPA-
síur fyrir ofnæmissjúka í flestar 
gerðir Sebo-ryksuga.

Sebo-ryksugurnar fást hjá 
Marpól ehf. og hægt 

er að prófa þær 
í Lauf-

brekku 
24 

(Dal-

brekkumegin) í Kópavogi. 
Umboðsaðilar Sebo eru með 
viðhalds- og varahlutaþjónustu, 
útkeyrslu á höfuðborgarsvæð-
inu og sýnikennslu. Ryksugurn-
ar kosta frá 24.900 kr. upp í 
39.840 kr. Nánari upplýsingar 
má finna á www.marpol.is.

Roomba-ryksugan er með 
gervigreind og hreinsar upp 
ryk, sand, ló og dýrahár. Hún 
hreinsar í raun allt það svæði 
sem hún fer yfir og hægt er að 
stilla hana þannig að hún þrífi 
þó svo að maður sé ekki heima. 
Ryksugan hreinsar teppi, mott-
ur, parkett, flísar, marmara og 
linoleum-dúka. Hún er þráð-
laus og virkar eins og sjálf-
virkt vélmenni. Ryksugan er 
hönnuð þannig að hún kemst 
auðveldlega undir húsgögn. 
Hún skynjar fallhæð og fer 
ekki fram af stigum eða 
tröppum. Ef einhver fyrir-
staða verður á vegi ryksug-
unnar þrífur hún í kringum 
hana. Hægt er að afmarka það 
svæði sem ryksugan þrífur 
með tveimur litlum tækjum 
sem senda innrauða geisla frá 
sér og þá fer ryksugan ekki 
framhjá þeim. 

Fullhlaðin Roomba þrífur í allt 
að 120 mínútur og er ekki nema 
þrjá klukkutíma að hlaðast að 
nýju þannig að hægt er að láta 
hana þrífa allt að þrisvar sinnum 
á dag. Ryksugunni fylgir heima-
stöð þar sem rafhlaðan hleður 
sig. Í hvert skipti sem ryksugan 
þarf á hleðslu að halda fer hún 
sjálf á heimastöð sína í hleðslu. 
Ekki þarf að skipta um ryksugu-
poka þar sem rykið safnast 
fyrir í einni skúffu sem auðvelt 
er að tæma. 

Skúringavélmennið Scooba 
er væntanlegt og skúrar það 
gólfið í allt að 45 mínútur. Því 
er ljóst að ýmsar framfarir 
hafa orðið í gólfhreinsunar-
málum.

iRobot Roomba fæst meðal 
annars hjá eftirtöldum aðilum: 
www.irobot.is, Grímfelli, 
Byko, Max, Ormsson-verslun-
unum, Byggt og búið og Ljós-
gjafanum Akureyri. Nýja 
línan er á 49.900 kr.   

Electrolux ZB271 handryk-
sugan er ein sú glæsilegasta 
sinnar tegundar. Hún er með 
rafdrifnum stúti og 0,5 lítra 
sogafli. Tvær stillingar eru á 
sogaflinu. Ryksugunni fylgir 
langt og þægilegt skaft sem 
auðvelt er að taka af og er því 
hægt að nota hana á gólf líka 
án þess að þurfa að bogra við 
það. Ryksugan hefur átta ein-

inga NiMH-rafhlöðu sem 
nær fullri hleðslu á 16 
tímum og tvær síur sem 
má þvo. Ryksugan fæst í 
Elko og kostar 14.995 kr.

Ryksugan alltaf á fullu

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
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Stigi á hjólum
Á flugvöllum má finna ýmis 
tæki og tól sem eru ólík 
því sem gengur og gerist 
annars staðar. BLS. 4
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Sigurvin Leifsson, bílstjóri hjá 
húseiningafyrirtækinu Smell-
inn á Akranesi, er með dálítið 
smellinn vagn aftan í bílnum 
fyrir ósamsett hús. 

„Þessi vagn er sérhannaður úti í 
Þýskalandi til að flytja þær hús-
einingar sem Smellinn framleið-
ir,“ segir Sigurvin. Hann er á leið-
inni frá Akranesi til Grindavík-
ur með farm og er að dæla olíu á 
bifreiðina í Mosfellsbænum þegar 
í hann næst. Vagninn er 15-20 cm 
frá götunni og líkastur flotkví í 
laginu. Einingarnar standa uppi á 
rönd á palli eða fleti, eins og það er 
kallað. 

Sigurvin segir engan lyftara 
eða krana þurfa við fermingu bíls-
ins eða affermingu. „Vagninn er á 
glussatjökkum. Við slökum honum 
bara niður, opnum hliðið að aftan 
og bökkum undir fletið, sem áður 
er búið að festa einingarnar á inni 
í verksmiðjunni. Lyftum svo vagn-
inum upp aftur. Glussatjakkar eru 
þrír hvoru megin á hliðum vagns-
ins. Þeir eru dregnir aftur og fram 
og lyft upp eftir því sem dyra- og 
hurðagöt á einingunum gefa tilefni 
til. Tjakkarnir halda einingunum 
föstum eins og þvingur þannig að 
hægt er að keyra með þær á fullri 
ferð. Fletið er svo bara skilið eftir 
á byggingarsvæði því maður er 
ekki háður neinum krana. Síðar 
safnar maður saman fletunum og 
tekur þau í einn bunka, sex til sjö 
saman, og fer með þau upp á Skaga. 
Þau eru svipuð og gámafleti nema 
miklu mjórri og styttri, aðeins 1,50 
á breidd og 9 metra löng.“ 

Vagninn kom frá Þýskalandi 
fullbúinn að sögn Sigurvins. „Við 
fórum út til að skoða gripinn 
þegar hann var á byggingarstigi 
og létum bæta við þriðja tjakknum 
hvoru megin sem heldur eining-
unum skorðuðum. Elsti vagninn 
okkar er ekki með svoleiðis búnað 
heldur þarf að binda allt í honum 
með strekkjurum.“ 

Sigurvin er í lokin spurður 
hvort húsaeiningarnar taki ekki 
veður á sig í vindstrengjum undir 
Hafnarfjallinu en gerir ekkert 
úr því. Vagninn sé svo lágur að 
þyngdarpunkturinn verði ekki 
hættulega hár. „Það eina sem þarf 
að varast er brýrnar og auðvitað 
kemst ég ekki alltaf í göngin ef 
farmurinn er hár. Þá fer ég bara 
Hvalfjörðinn.“ gun@frettabladid.is

Líkastur flotkví í laginu

Vagninn er lágur og hægt að slaka honum alveg niður á jörð þegar verið er að ferma 
hann og afferma.

Sigurvin ofan í vagninum góða. Húseiningarnar eru skorðaðar uppi á rönd á fletinu 
og haggast ekki í keyrslu. FRÉTTABLÐIÐ/ANTON

Aukin meðvitund er orðin 
meðal atvinnurekenda um 
mikilvægi öryggisbúnaðar og 
persónuhlífa.

„Öryggisfatnaðurinn er að 
verða stór hluti af viðskiptun-
um. Menn eru farnir að fylgja 
þeim kröfum og reglum sem eru 
um notkun á öryggis- og sýni-
leikafatnaði. Það er náttúrlega 
misjafnt eftir starfsstéttum 
hversu langt er gengið en mörg 
fyrirtæki eru farin að taka 
alfatnað á starfsfólkið,“ segir 
Kristján Einarsson, sölustjóri 
fyrirtækjasviðs Dynjanda, sem 
verslar með vinnu- og frístunda-
fatnað auk öryggisfatnaðs. 
„Það má eiginlega segja að við 
séum með öryggið frá A til Ö,“ 
útskýrir Kristján en öryggis-
fatnaðurinn er aðalsmerki 
fyrirtækisins.

Nú er það skylda fyrir-
tækja að útvega réttu persónu-
hlífarnar fyrir sitt starfsfólk 
og þar af leiðandi hafa þau við-
skipti aukist.

„Það liggur við að það sé 
orðið algilt að fyrirtæki fati 
starfsfólk sitt upp frá toppi 
til táar. Jafnvel þó að ekki sé 
þörf á sýnileikafatnaði eru 
menn að útvega sínu starfs-
fólki venjulegan fatnað líka. 
Ástæðan er bæði sú að fyrir-
tækin séu snyrtileg út á við og 
starfsfólkið snyrtilegt og þetta 
er auglýsing þar sem fyrirtæki 
láta oft merkja fatnaðinn,“ 
segir Kristján og bætir við að 
menn séu auk þess orðnir mun 
meðvitaðri um öryggismálin.

Dynjandi er í samstarfi 
við Vinnueftirlitið og fylgist 

náið með þeim breytingum og 
reglum sem gilda. 

Helstu nýjungarnar í 
öryggisfatnaði eru svokallað-
ar heilsársflíkur. „Mörg fyrir-
tæki eru farin að klæða starfs-
fólkið í flíkur sem halda bæði 
veðri og vindum. Hjá okkur 
er nýtt efni sem kallast Pro 
Tech og hefur verið geysilega 
vinsælt. Þetta eru flíkur sem 
auðvelda fyrirtækjum kaupin 
þar sem þau þurfa yfirleitt að 
kaupa færri flíkur. Til dæmis 
er hægt að kaupa léttan og 
þunnan, ófóðraðan jakka sem 
heldur bæði veðri og vindum og 
starfsmenn geta þá ýmist verið 
í flíspeysu eða skyrtu innan 
undir. Fyrirtæki eru mikið 
til hætt að kaupa þetta ódýra 
rusl og reyna frekar að fjár-
festa í gæðum,“ segir Kristján, 
sem telur að þetta haldist í 
hendur við að nú er góð tíð hjá 
fyrirtækjum og þau hafa efni á 
þessu. Kristján segir að fyrir 
nokkrum árum hafi þetta verið 
mun erfiðara og mönnum oft 
blöskrað verðið. Auk þess hafi 
aðbúnaður verkafólks verið 
töluvert í umræðunni.

„Stéttarfélögin eru meðvituð 
um að þessir hlutir séu í lagi og 
eins hefur Vinnueftirlitið staðið 
sig vel í kynningu á þessu. Þeir 
kynna vel fyrir sínu fólki hverjar 
eru skyldur atvinnurekenda og 
menn eru almennt orðnir með-
vitaðri um þessa hluti,“ segir 
Kristján en Dynjandi er með 
áratuga reynslu og sérþekkingu 
á viðurkenndum öryggisbúnaði 
í íslensku atvinnulífi.

hrefna@frettabladid.is 

Allt fyrir öryggið
Kristján Einarsson telur að aukin meðvitund sé meðal atvinnurekenda um 
mikilvægi öryggisbúnaðar og persónuhlífa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐ FJÁRMÖGNUM 
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR! 

Ertu að spá í atvinnutæki?

Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.
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Allur réttur áskilinn. Einungis til kynningar.

Jarðýtan D51EX/PX-22 er þannig hönnuð að útsýn
yfir ýtublaðið er einstakt og eykur öryggi verulega.
Innbyggð veltivörn í grind stjórnhússins og hallandi
vélarhlífin tryggir betri útsýn, m.a. til að beita
ýtublaðinu með meiri nákvæmni: Tækjastjórinn sér
miklu betur til verka; öryggið eykst og afköstin um
leið.
D51EX/PX-22-jarðýtan er jafn öflug og hún er
þægileg. Hún er aflmest í sínum stærðarflokki enda
búin nýju ECOT-3 dísilvélinni frá Komatsu -
hreinbrunavél sem stenst alla nýjustu og ströngustu
staðla um útblástur. Auk þess er vélin einstaklega
sparneytin. Lágt liggjandi þyngdarmiðja og breiður
undirvagn skapa stöðugleika og halla/brattaþol í
sérflokki. Glussadrifið byggir á nýjustu tækni með
mjúkt, hiklaust átak og snúningssnerpu sem þýðir
hámarksafköst og lipurð.
Þá er nýja ýtan búin hinu byltingarkennda Komtrax-
fjarskiptakerfi  okkar sem sýnir á tölvuskjá á skrifstofu
eiganda hvar hún er stödd, hvað verk hún er að vinna,
hvert ástand hennar er o.fl.
Það gerist ekki betra hjá ýtum!

Leitaðu til sérfræðinga© þegar
útsýn skiptir verulegu máli.

Kraftvélar ehf. - Dalvegi 6-8 - 201 Kópavogi - Sími 535 3500 - Fax 535 3501 - www.kraftvelar.is



 18. OKTÓBER 2007  FIMMTUDAGUR4 fréttablaðið vinnuvélar

Vinnuvélanámskeið 
sem veita réttindi
Vinnuvélanámskeið Nýja öku-
skólans gefur rétt til prófs á 
allar gerðir og stærðir vinnu-
véla. Það er nauðsynlegt til þess 
að geta gengist undir verklegt 
próf á vinnuvélar. Upplýsingar 
um námið og þætti sem tengjast 
því má finna á heimasíðu skól-
ans, það er www.meiraprof.is.

Þar kemur fram að aðeins 
sautján ára og eldri geti tekið 
þátt í námskeiðinu. Almenn öku-
réttindi eru forsenda þess að 
geta verið með vinnuvélar í um-
ferð utan lokaðra vinnusvæða.

Farið verður yfir þætti eins og 
vinnuvélastjórnun, öryggismál, 
búnað og vinnutækni, vinnu-
brögð með vinnuvélum, vélfræði 
vinnuvélastjórans, vinnuskýrsl-
ur og margt fleira.

Kennt er frá klukkan 17 til 
22.15 á föstudögum, en 9 til 17 
á laugardögum og sunnudögum. 
Bóklegi hlutinn er áttatíu stundir 
og með ofanskráðu fyrirkomu-
lagi er námskeiðinu lokið á níu 
námskeiðsdögum, sem teknir 
eru á þremur helgum.

Nemendur ráða síðan hvort 

þeir kaupa verklegar æfingar á 
vinnuvélar hjá Nýja ökuskólanum 
eða ekki. Skólinn getur leigt nem-
endum vinnuvélar og kennara 
með þarfir hvers og eins í huga. 

Próftaka í verklegum próf-
um á vinnuvélar fer fram víða 
á landinu. Eftirlitsmenn frá 
Vinnueftirliti ríkisins annast 
framkvæmd prófsins. Réttinda-
flokkarnir eru nokkrir og hver 
þeirra kostar kr. 2.365 krónur og 
skírteinið sjálft kostar kr. 3.220 
krónur.

Próf á lyftara, gröfu og hjóla-
skóflu kostar þá að meðtöldu 
skírteininu 10.315 krónur svo 
dæmi sé tekið. Upphæðin greið-
ist hjá Vinnueftirliti ríkisins við 
afhendingu skírteinisins.

Tekið skal fram að rétturinn 
til próftöku fyrnist ekki og hægt 
er að draga próftöku eins lengi 
og þörf er á. Eins er hægt að 
bæta í skírteinið síðar meir eftir 
þörfum.

Allar nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag námskeiða og skól-
ann almennt má finna á síðunni 
www.meiraprof.is.

Vinnuvélanámskeið Nýja ökuskólans veita starfsréttindi.

Á flugvöllum má finna ýmis tæki 
og tól sem eru fremur ólík því sem 
gengur og gerist annars staðar. Þau eru 
sérhönnuð fyrir ákveðnar aðstæður og 
bera þess merki. 

Jónas Sveinsson, flugvallarstarfsmað-
ur á Akureyrarflugvelli, sagði okkur frá 
þremur sérstæðum bílum sem notaðir eru 
á flugvellinum fyrir norðan. Fyrst ber að 
nefna afísingarbílinn, sem er mikilvægt 
öryggistæki.

„Afísingarbíllinn er notaður til að hreinsa 
bæði ís og snjó af flugvélum á jörðu niðri 
þar sem snjór og ís getur dregið mikið úr 
flughæfni vélarinnar. Á bílnum er blanda af 
afísingarvökva og vatni, 25 prósent vatn og 
75 prósent afísingarvökvi, og hann virkar 
þannig að maður fer upp í bómu á bílnum 
og annar keyrir bílinn að vélinni. Síðan 
lyftir maður sér upp að þeim svæðum sem 
þarf að afísa og þar eru vökvasprautur eða 
byssur sem sprauta yfir vélina og hreinsa 
allt af henni sem getur haft áhrif á flug-
hæfnina. Helstu svæðin eru vængir og stél 
og svo búkurinn ef á því þarf að halda,“ 
útskýrir Jónas og segir að augljóslega sé 
helst þörf á bílnum að vetrarlagi.

„Bandabíllinn er einfaldlega hjálpar-
tæki til þess að ná farangri út úr þotum 
þegar hólfin eru í töluverðri hæð. Þetta er 
í rauninni bara færiband á hjólum,“ segir 

Jónas og segir okkur því næst frá stiga-
bílnum: „Stigabíllinn er í raun bara stigi 
á hjólum sem er notaður á þotur. Hann er 
þá keyrður upp að vélunum og síðan koma 
fætur út og halda bílnum stöðugum og 
hæðarstilling er á stiganum,“

Til að mega vinna á tæki sem þessi þarf 
að hafa vinnuvélaréttindi og bílpróf.

„Maður tekur bóklega námið í vinnuvéla-
réttindum og síðan verklegt próf á hvert 

tæki fyrir sig,“ segir Jónas, sem hefur 
unnið á Akureyrarflugvelli í þrjú og hálft 
ár og líkar mjög vel. 

Tækin eru helst notuð á þoturnar, sem eru 
í töluverðri hæð frá jörðu og því nauðsynlegt 
að hafa góð tæki til að auðvelda alla vinnu í 
kringum þær. Þoturnar koma helst á Akur-
eyrarflugvöll á haustin og vorin og síðast-
liðin tvö ár hefur Iceland Express verið þar 
með áætlunarflug á sumrin. Þar sem tækin 

eru ekki í stöðugri notkun er mikilvægt að 
fylgjast vel með þeim og sjá til þess að þau 
virki þegar á hólminn er komið.

„Tækjunum er mjög vel við haldið og 
þess er gætt að þau séu alltaf í toppstandi 
Þessi tæki eru náttúrlega ekki notuð dag-
lega og því mikilvægt að vel sé fylgst með 
þeim. Þess vegna hafa þau líka enst lengi,“ 
segir Jónas, ánægður með vinnustaðinn.

hrefna@frettabladid.is 

Sérstök tæki í toppstandi

Stigabíllinn er nytsamlegur þegar gengið er frá borði úr þotunum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

Jónas Sveinsson flugvallar-
starfsmaður er ánægður í 

starfi sínu á Akureyrarflug-
velli og líkar vel að stýra 

tækjunum þar.



AFLVÉLAR ehf, Vesturhraun 3, 210 Garðabæ.  Sími 480-0000 Fax: 480-0001. www.aflvelar.is

Traust tæki 
Vönduð þjónusta

Salt- og sanddreifarar
í stærðum 0,6 - 9,0 rúmmetra

Snjótennur og plógar í öllum
stærðum

Slitblöð úr stáli og carbide Burstar og strá í alla sópa 

Fjölplógar

Undirtennur

Beilhack tennur Kastplógar með 
skekkingu hægri/
vinstri

Salt- og sanddreifarar fyrir dráttarvélar

Fullkominn
stjórnbúnaður

Snjóblásarar

Vegheflar, dælubílar
malbikstæki, götu-
sópar, smásópar

Flugvallatæki
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Smákranar frá smakranar.is 
komast þar sem aðrar vinnu-
vélar komast ekki. Þeir eru 
aðeins sextíu sentímetrar 
á breidd og er því hæglega 
hægt að smeygja þeim inn um 
venjulegar dyr.

Erlingur Snær Erlingsson er eig-
andi fyrirtækisins Smákranar.is 
en hann stofnaði það í maí 2004. 
„Faðir minn sem rekur bílkrana-
fyrirtæki var áskrifandi að fag-
tímariti og þar rak ég augun í litla 
grein um japönsku UNIC-smá-
kranana þegar fyrirtækið sem 
hefur söluréttindi þeirra í Evrópu 
var að hefja starfsemi,“ segir Er-
lingur sem gerði sér strax grein 
fyrir möguleikum kranans. „Á 
meðan allir eru að kaupa stærri 
og stærri tæki, af hverju ekki að 
sérhæfa sig með því að fara hinn 
veginn,“ spyr Erlingur sem hélt 
utan ásamt eiginkonu sinni og 
föður til að skoða tækin og úr varð 
að hann festi kaup á fyrsta smá-
krananum.

Smákranar eru eins og nafnið 
gefur til kynna ekki stórir. „Þeir 
sem við erum með eru aðeins sex-
tíu cm á breidd sem er mikill kost-

ur þegar koma þarf þeim inn í 
hús,“ segir Erlingur. Venjulegar 
hurðir eru um 85 cm að breidd og 
því hæglega hægt að koma kran-
anum þar í gegn. „Það hefur einnig 
komið á daginn að það eru mjög 
fjölbreytt verkefni sem þarf að 
inna af hendi innanhúss þar sem 
kraninn kemur að góðum notum,“ 
segir Erlingur.

Þó að kraninn sé smár er hann 
þó langt í frá léttavara og er flutt-
ur á milli í kerru auk þess sem 
hann rennur áfram á belti líkt og 
smágrafa. „Svo er líka hægt að 
hífa hann upp á þök eins og hefur 
verið gert nokkrum sinnum,“ 
segir Erlingur.

Kraninn hentar í mörg ólík 
verkefni. Til dæmis er hægt að 
hífa upp hluti með honum allt 
frá níutíu kílóum og upp í tvö til 
þrjú tonn, hvort það sem er gler, 
stálbitar eða jafnvel listaverk. 
Fyrirtæki Erlings tók í sumar 
þátt í stóru verkefni fyrir Kaup-
þing sem hefur undanfarið ár 
látið reisa viðbyggingu við höfuð-
stöðvar sínar. „Þar inni eru tugir 
tonna af gleri og við sáum um að 
hífa það allt upp. Þar er einnig eitt 
stærsta gler á Íslandi. Glerið er 
listaverk sem er eins og foss með 
glerdröngum. Verkið er 3 sinnum 
6 metrar og vegur nærri tvö tonn. 
„Það var mikið nákvæmnisverk að 
koma því fyrir en vélsmiðja Orra 
sá um festingar fyrir glerið,“ segir 
Erlingur en uppsetningin tókst 
giftusamlega. „Ég get bara ekki 
ímyndað mér að það hefði verið 
hægt að setja þetta upp öðruvísi 
en með smákrana,“ segir hann 
með áherslu.

Erlingur segir umsvif fyrirtækis-
ins hafa aukist hægt og sígandi en 
menn séu meir og meir að gera sér 
grein fyrir notagildi smákranans. 
Fyrirtækið á tvo smákrana en einn 
bætist við strax í næstu viku og er 
hann stærri og verklegri. Kostn-
aðurinn er nokkur en minni gerð-
in kostar um 6,5 milljónir og sú 
stærri um 10 milljónir. 

Á kranann þarf lægri vinnu-
vélaréttindi en Erlingur tekur 
fram að líkt og með allt annað 
þurfi að læra inn á tækið og hvað 

það getur gert. „Ég hef unnið 
mikið með glerísetningarmönnum 
sem hrósa tækinu fyrir mikla ná-
kvæmni,“ segir Erlingur en með 

krananum er hægt að lyfta gleri 
með mikilli nákvæmni um tvo til 
þrjá millimetra.

solveig@frettabladid.is

Smáir en knáir kranar

Hægt er að hífa kranana upp á þak til að 
sinna verkefnum þar.

Erlingur Snær Erlingsson við einn af krönunum sem koma sér vel þegar hífa þarf þunga hluti innanhúss sem utan. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1.300 kg þungum kassa með gleri lyft á sinn stað í nýbyggingu 
Kaupþings hf. í Borgartúni. Glerin voru allt að 11 fermetrar að 
stærð og þau þyngstu um 650 kg.

Báðir smákranarnir ofan á þaki nýbyggingar í Höfðatorgs-
reit sem Eykt hf. er að byggja.  Þeir voru notaðir til að setja 
granítklæðningu á suðurhlið hússins. 

MEST notast við nýjustu 
tækni í beygjuvinnu fyrir 
járnabindingar með tölvu-
stýrðri MEP-vél sem beygir, 
klippir og forvinnur járnið. 

Vélinni ræður við allt frá 
einföldum járnabeygingum 
til flókinna verkefna á borð 
við stigstækkandi lykkjur.

Með aukinni forvinnu á 
steypustyrktarjárni styttist 
byggingartíminn til muna. 
Þannig hlýst verulegur 
sparnaður. -rve

Meiri hraði 
og sparnaður

Hátækni í járnalögnum eykur 
byggingarhraða svo af hlýst 
sparnaður.

- Það borgar sig að nota það besta w w w . f a l k i n n . i s
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Bílavarahlutir

Hjólalegusett

Hjöruliðir

Viftu- og tímareimar

Kúlu- og rúllulegur

Hemlahlutir

Kúluliðir

Keilulegur

Kúplingar og höggdeyfar

Bílabón og hreinsivörurBílabón og hreinsivörur
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Kraftvélar við Dalveg hafa tekið í 
notkun nýtt og hentugt húsnæði fyrir 
námu- og jarðgangatæki frá sænska 
fyrirtækinu Sandvik.

„Það er mikið steypt í dag og þeir sem kaupa 
sand og möl gera kröfur um hágæðatæki til að 
brjóta og harpa efnið, hreinsa það og flokka. 
Því er nauðsynlegt að huga vel að þeirri tegund 
tækja og bjóða bara það besta. Það gerum við 
í Sandvíkurdeildinni okkar sem við erum nú 
að efla með auknu rými,“ segir Ólafur Ár-
sælsson, sölustjóri námu- og jarðgangatækja 
hjá Kraftvélum. Um leið sýnir hann rúmgott 
og hentugt húsnæði sem Kraftvélar hafa ný-
lega tekið í notkun undir malarhörpur, brjóta, 
jarðbora og fleyga sem koma frá sænska 

fyrirtækinu Sandvik. „Þessi deild er bjartasta 
vonin eins og er,“ segir hann glaðlega. 

Brjótarnir eru vandasöm smíði að sögn 
Ólafs og þá sérstaklega hersla á því stáli sem 
brýtur það grjót sem notað er í byggingar og 
vegaframkvæmdir. „Brjótarnir eru aðallega 
framleiddir í þremur gerðum. Kjálkabrjótar 
eru grófastir og notaðir sem forbrjótar. Síðan 
koma keilubrjótar sem taka við malarefninu 
úr kjálkabrjótnum og smækka það. Að síðustu 
eru innbyrðisbrjótar. Þeim má líkja við sterka 
tunnu sem þeytir efninu þannig að steinarnir 
rekast hver á annan, brotna og breyta um 
lögun,“ lýsir Ólafur. 

Ólafur hefur verið í vélabransanum í fjöru-
tíu ár. Hann byrjaði hjá Heklu og var þar til 
1980 er hann fór í Bílaborg, þar sem hann hóf 
að koma Komatsu-vinnuvélunum á markað. 
Síðan stofnaði hann fyrirtækið Merkúr með 
öðrum og rak það í 15-16 ár. Svo kom hann 
aftur í Komatsu-bransann sem Kraftvélar 
höfðu tekið að sér. Nú eru námu- og jarð-
gangatækin hans ær og kýr. Hann lýkur lofs-
orði á sænska fyrirtækið Sandvik, sem stofn-
að var 1862, og þær vélar sem það hefur upp 
á að bjóða. „Margir sem komnir eru yfir 
miðjan aldur muna eftir Sandvik-trésögunum 
og hömrunum sem þóttu bera af í gæðum og 
endingu. Nafnið Sandvik hljómar kunnuglega 
í eyrum þeirra,“ segir hann brosandi og bætir 
við að Sandvik hafi alls ekki dottið í dróma eða 
slen heldur ríki þar mikil gróska. „Sandvik-
samsteypan hefur um 42.000 manns í vinnu 

og hefur komið sér upp umboðsmönnum í 130 
löndum,“ lýsir hann. 

Ólafur segir malarhörpurnar og 
grjótbrjótana frá Sandvik til í mörgum stærð-
um og útfærslum og til að auka breiddina hafi 
fyrirtækið nýlega keypt Fintec- og Extec-
verksmiðjurnar, sem báðar séu rómaðar fyrir 
vandaða framleiðslu á hörpum og brjótum. 
„Sandvik á líka Tamrock- og Rammer-verk-
smiðjurnar í Finnlandi sem framleiða jarð-
bora og vökvafleyga. Borarnir sem eru notaðir 

í Héðinsfjarðargöngunum eru Tamrock-borar 
og Arnarfell er líka með þá á virkjanasvæð-
inu fyrir austan. Þetta eru snilldargræjur,“ 
segir Ólafur, sem lýsir næst litlum klapparbor 
sem hann segir byltingarkenndan hvað varðar 
notagildi. Sá heitir Commando 120 RF. „Með 
bornum má komast á hina ólíklegustu staði 
þar sem plássið er lítið. Verktakar á Íslandi 
nota vökvafleygana alltof mikið. Með því að 
bora og sprengja meira væri hægt að spara 
bæði tíma og peninga.“ gun@frettabladid.is

Hörpur og brjótar eru hágæðatæki

Harpa af gerðinni Fintec 542 að vinna fyrir Ístak í 
Tungumelsnámum.

Ólafur hjá Kraftvélum við klapparborinn netta, Commando 120. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

 NOTAÐAR DRÁTTARVÉLAR FRÁ DANMÖRKU
Fyrstu dráttarvélarnar sem Jötunn Vélar flytja inn notaðar frá dóttur-
fyrirtæki sínu Total Maskiner í Danmörku komu til Selfoss í vikunni. 
Um er að ræða vel með farnar Case MX 200 vélar árgerð 2000 sem 
Total Maskiner tók uppí nýjar Fendt dráttarvélar í sumar. Casarnir 
eru þegar seldir og 
munu verða afhentir 
nýjum eiganda á næstu 
dögum.

Á næstunni er von á 
fleiri stórum notuðum 
dráttarvélum til lands-
ins frá Danmörku.

Gabriel höggdeyfar, AISIN kúplingssett, TRISCAN spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós ofl. Sætaáklæði,
sætahlífar á stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn,
hestamenn o.fl. Kerruljós, bretti og nef-
hjól á kerrur. Bílamottur.
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N‡r Iveco Stralis dráttarbíll

N‡r Iveco Daily grindarbíll

IFOR williams
hestakerra

Weidemann mini mokstursvél
Fjórhjól

Junkkari sturtuvagn

JCB midi beltagröfur
JCB skotbómulyftari

JCB 4cx traktorsgrafa

Akureyri

S‡ningin ver›ur á n‡byggingarsvæ›i

Vélavers  a› Lækjarvöllum 1 í

Hörgárbygg› föstudaginn 19. október

kl.13.00-17.00

Fyrsta skóflustungan a› n‡rri

fljónustumi›stö› Vélavers á

nor›urlandi ver›ur tekin kl.14.00

Húsasmi›jan

N‡jar New Holland dráttarvélar

á hausttilbo›sver›i

Still lyftari
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Hlynur Aðalsteinsson og Þorvaldur Þórisson. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Bílstjórar flutningabifreiða verja 
drjúgum hluta lífs síns á þjóðveg-
um landsins. Nokkrir þeirra voru 
spurðir hver væri besti og versti 
vegarkaflinn á þeirra föstu leið. 
Hlynur Aðalsteinsson og 
Þorvaldur Þórisson, Reykjavík - 
Akureyri.

„Versti vegarkaflinn er frá 
Reykjavík upp í Kollafjörð. Allur 
í hringtorgum,“ segir Þorvaldur. 
„Besti kaflinn núna er Norðurár-
dalur í Skagafirði. Nýi vegurinn 
þar er mesta samgöngubót fyrir 
okkur í mörg, mörg ár.“ 

Hlynur tekur undir það. „Svo 
er Norðurárdalurinn í Borgar-
firði líka að lagast. Þar er verið að 
taka út nokkra hlykki,“ segir hann 
og bætir við. „Hlykkir eru aldrei 
góðir fyrir stóra bíla. Ég er inni-
lega sammála Þorvaldi um versta 
kaflann. Hringtorgin eru hlykkir 
og þau eru svo þröng. Gatnamót-
in út úr bænum eru stórhættuleg. 
Það er búið að þrengja þau svo að 
þegar við erum með stóru vagn-
ana náum við ekki orðið beygjun-
um öðruvísi en að skera akreinina 
við hliðina og það er ekki gott.“ 

BESTI OG VERSTI VEGARKAFLINN

Hringtorgin verst

Ýmis orð og hugtök eru vinnu-
vélanotendum töm en óinnvígð-
um torræð. Eitt þeirra er hið 
fjörlega orð hlaupaköttur. Hér 
kemur útskýring á því fyrir-
bæri, tekin upp úr reglum um 
öryggisbúnað krana og lyftibún-
aðar frá félagsmálaráðuneyt-
inu dagsett 10. september 1999. 
Eins og fram kemur hleypur 
þessi köttur ekki frjáls um víðan 
völl. Þar stendur: 

„Hlaupaköttur er lyftibún-

aður á 
braut
sem
getur
lyft byrði, 
slakað henni og flutt hana 
fram og til baka.“ 

Í reglunum stendur 
líka að hlaupaköttur 
með 1.000 kg lyftigetu eða 
meira skuli vera með yfir-
átaksvörn. Hvað þýðir það?

„Yfirátaksvörn er 

öryggis-
búnaður sem 

annaðhvort tekur 
völd af stjórnanda 

krana þannig að hann 
getur ekki framkvæmt 
neinar aðgerðir sem 
auka átak á kranann 
eða gefur honum ljós- 

eða hljóðmerki um 
að ekki megi auka 
átak á hann.“ Þá 
vitum við það. - gun

HVAÐ ER?

Hlaupaköttur

VERKIN TALA

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is



BAWER

VARÚÐARLJÓS • LJÓSKASTARAR • DÍÓÐULJÓS • KELSA LJÓSAGRINDUR Á FLESTA VÖRUBÍLA

Holland dráttarstólar 25 og 36 tonna • Undirvagnsvarnir með ljósum
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Gufuknúnar vinnuvélar í land-
búnaði voru upphafið að þeim 
vinnuvélum sem við þekkjum 
í dag. 

Gufuknúinn beltatraktor kom á 
markaðinn árið 1904 í Bandaríkj-
unum.

Fram undan var mikil þróun 
í landbúnaðarvélum og þegar 
fyrri heimsstyrjöldin skall á urðu 
ákveðin tímamót. 

Bandamót notuðu vélar frá 
framleiðslufyrirtæki kenndu við 
Benjamin Holt sem síðan sam-
einaðist sínum helsta keppinauti, 
Daniel Best. Saman stofnuðu þeir 
hið þekkta fyrirtæki Caterpillar 
Tractor árið 1925. 

Sama ár kom á markaðinni 
fyrsti traktorinn sem knúinn var 
áfram af dísilvél. Búnaður Cater-
pillar þróaðist ört og í seinni 
heimsstyrjöldinni valdi banda-
ríski herinn að nota Caterpillar-
vélar í skriðdreka sem notaðir 
voru í Evrópu.

Fyrsta útibú Caterpillar var 

síðan opnað í Bretlandi árið 1950. 
Nokkru síðar, árið 1963, fór Cater-
pillar í samstarf við japanska 
fyrirtækið Mitsubishi og mynd-
aði Shin Caterpillar Mitsubishi, 
sem er í dag annar stærsti fram-
leiðandi á þungavinnuvélum á As-
íumarkaði.

Í upphafi níunda áratugarins 
fór að halla undan fæti og tapið 
var gríðarlegt.

Nýir stjórnendur náðu þó að 
rétta við hallann og með nútíma-
væðingu fyrirtækisins og alþjóð-
legri markaðssetningu náði Cater-
pillar fyrri velgengi á síðari hluta 
níunda áratugarins.

Fyrirtækið, sem er í dag rúm-
lega áttrætt, framleiðir um þrjú 
hundruð mismunandi vöruflokka 
fyrir vinnuvélar, bifreiðar og 
herbúnað.

Aðalmarkmið Caterpillar-
fyrirtækisins er að framleiða um-
hverfisvænni vélar en áður. Allar 
nánari upplýsingar um fyrir-
tækið, sögu þess og markmið má 
finna á heimasíðu þess www.cat.
com. - rh

Umhverfið er orðið 
aðalmarkmiðið í dag

Upphafið að Caterpillar var gufuknúnar landbúnaðavélar.

Sigurjón Kristófersson, Reykja-
vík - Snæfellsnes. 
„Fróðárheiðin er versti kaflinn. 
Hitt er ágætt enda komið bundið 
slitlag alla leið en á Mýrunum er 
þrengsti og elsti vegurinn af þess-
um malbikuðu.“

BESTI OG VERSTI VEGARKAFLINN

Sigurjón Kristófersson segir stærstan 
hluta leiðarinnar milli Reykjavikur og 

Snæfellsness alveg ágætan.

Vegurinn um Fróðárheiði verstur

WWW.N1.ISN1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

VARAHLUTIR
Við bjóðum landsins mesta úrval af viðurkenndum varahlutum. 

Þriggja ára ábyrgð er á öllum bílavarahlutum frá N1.
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ÖÖJJ--AARRNNAARRSSOONN EEHHFF

• Gámakeyrsla• Gámakeyrsla
• Efnisflutningar• Efnisflutningar
• Vélaflutningar• Vélaflutningar
• Flatvagnaflutningar• Flatvagnaflutningar
• Dráttabílar• Dráttabílar
• Vörubílar• Vörubílar
• Gröfur og tæki • Gröfur og tæki 

til allra annarra jarðvinnutil allra annarra jarðvinnu

ÖJ-ARNARSON EHF
www.trukkur.is   trukkur@trukkur.is

Símar 893 8327, 863 8327,  fax 587 4832.

www.trukkur.is
893 8327
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Geir Þorsteinsson húsasmíðameistari er stóránægð-
ur með smágröfu sína af gerðinni JCB sem hann fjár-
festi í fyrir einu og hálfu ári. „Það var ekki svo auð-
velt að fá menn til að koma og grafa þegar þess þurfti 
og því þótti mér betra að eiga tækið og geta gripið 
í það hvenær sem á þyrfti að halda,“ segir Geir en 
líklega skiptir hver klukkutími máli þegar unnið er 
að jafn stórum verkefnum og Geir gerir á hverjum 
degi. Hann vinnur nú að því ásamt öðrum að byggja 
fjölbýlishús, raðhús og parhús í Norðlingaholti sem 
munu að lokum geta hýst nítján fjölskyldur.

„Grafan hentar mjög vel húsbyggjendum og verk-
tökum til að jafna inn í grunnum og grafa fyrir 
lögnum auk annarra smáverkefna,“ útskýrir Geir og 
áréttar að þó að tækið sé smátt sé það til marga hluta 
nytsamlegt. Smágrafan sem hann á sjálfur vegur eitt 
og hálft tonn og er algengasta gerð smágrafna. Þó er 
einnig hægt að fá þær stærri. „Grafan reynist mjög 
vel en maður vill alltaf stærra þegar maður er kom-
inn á bragðið,“ segir hann sposkur og þykir ekki ólík-
legt að hann muni fjárfesta í stærri smágröfu áður 
en langt um líður.

Góð í öll minni háttar verk

Geir Þorsteinsson húsasmíða-
meistari unir sér stórvel í litlu 
gröfunni, sem er til margra 
hluta nytsamleg.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Haukur Stefánsson, Reykjavík - 
Egilsstaðir.
„Öll leiðin frá Reykjavík að Höfn 
er fínn kafli en firðirnir verri. 
Annars eru þetta allt ómögulegir 
vegir ef að er gáð, allt of mjóir 
og erfitt að mætast á þeim. Ætli 
Skeiðarársandur sé ekki bestur 
en Hvalnes- og Þvottárskriður 
verstar? Í skriðunum hef ég 
fengið á mig steina, meira að 
segja gegnum bílinn, brotið ljós 
og hvaðeina. Í stórrigningum 
þurfum við að tína steinana úr á 
nóttunni og það rignir steinum 
yfir okkur á meðan. Vegagerðin 
hættir að vakta svæðið um mið-
nætti en við erum ekki í skrið-
unum fyrr en um klukkan 2 eða 
3. Þeir eru mjög liðlegir í Vega-
gerðinni fyrir austan en geta auð-
vitað ekki hangið yfir þessu allan 
sólarhringinn. Göng undir Lóns-
heiðina. Skrifaðu það.“

- gun

BESTI OG VERSTI 
VEGARKAFLINN

Haukur Stefánsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Vill göng undir 
Lónsheiðina
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

WWW.N1.ISN1 BÍLAÞJÓNUSTA

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.

EKKI BÍÐA
EFTIR FYRSTA  
SNJÓNUM...

Vetrarpakki fylgir dekkja- 
umgangi til 20. október
Þeir sem kaupa umgang af dekkjum 
fyrir 20. október fá sérstakan kaupauka;
bílabón, bílasápu, svamp, tjöruhreinsi
og sköfu. Mættu tímanlega og vertu
klár í veturinn.
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15% afsláttur til 
20. október
Afsláttur af umfelgun, vetrardekkjum og 
þjónustu. 10% afsláttur fyrir Viðskiptakorts-
hafa auk 5% í formi punkta fyrir Safnkorts-
hafa – samtals 15%. Þú getur sótt um kort
á staðnum og nýtur þá afsláttarins.-15%

Dekkjahótel
Notaðu bílskúrinn í eitthvað skemmtilegt 
og láttu okkur geyma fyrir þig sumar-
dekkin.Tekið er við dekkjum á öllum 
afgreiðslustöðum hjólbarðaþjónustu N1.
Í vor mætirðu einfaldlega á sama verkstæði
og sumardekkin bíða tilbúin.
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Birkir Þór Sigurðsson, Reykjavík 
- Akureyri.
„Ég hef keyrt mikið á Siglufjörð 
og á Siglufjarðarleið, þjóðvegi 76, 
er vegurinn víða mjór og ójafn. 
En nýi vegurinn um Norðurárdal 
er frábær. Áður var svo erfitt að 
fara úr þröngri beygju, yfir ein-
breiða brú og upp í bratta brekku. 
Sem betur fór var sjaldan hált í 
þeirri brekku því við höfðum frá-
bæran mann hjá Vegagerðinni 
sem heitir Snorri sem hugsaði 
vel um heiðina. Það hefur mikið 
að segja fyrir okkur hvernig er 
hugsað um vegina. Það versta er 
að Vegagerðarmenn hætta klukk-
an níu á kvöldin en bílarnir eru að 
fara af stað úr Reykjavík alveg 
fram undir átta. Það þyrfti að 
færa þjónustuna fram til klukkan 
11 eða 12.“ - gun

BESTI OG VERSTI 
VEGARKAFLINN

Birkir Þór Sigurðsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Álfgeir Gíslason, Reykjavík - 
Hornafjörður. 
„Vegurinn í Reynisfjallinu 
vestanverðu er óþægilegasti 
kaflinn á leiðinni til Hornafjarð-
ar. Besti kaflinn er allt hitt nema 
í hálku og miklu roki eins og 
kemur stundum við Lómagnúp 
og í Öræfunum. Þetta er samt 
besta langleiðin á landinu og út-
sýnið fallegt.“ 

Reykjavík - Höfn 
besta langleiðin

Álfgeir Gíslason. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Gott að keyra 
Norðurárdal

 Vagnhöfða 6  •  110 Reykjavík  •  Sími 577 3080

Flutningatæki og hjólbarðar
Traust þjónusta og hagstætt verð!
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www.alorka.is

Heildarlausnir í flutningavögnum og 
flutningakössum frá traustum framleiðendum.

Vinnuvéladekk

Níðsterk dekk fyrir stórar vinnuvélar á lager.
Sérpöntum flestar aðrar gerðir með stuttum 
fyrirvara.

Flutningavagnar og kassar

Ál-sliskjur – fyrir létt og þung tæki

Hjólkoppar og felgur  /  naglar og míkróskurður

Dekkjavélar

Fáðu vörulista sendann,
hringdu eða pantaðu á vefsíðu okkar.

Vörubíladekk

Traust vetrar- og heilsársdekk.
Áralöng reynsla við íslenskar aðstæður.
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– Mest lesið
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Samgöngusafnið á Skógum 
geymir nokkrar vinnuvélar 
sem leystu handverkfærin af 
hólmi og voru stórkostlegar 
tækninýjungar á sinni tíð.

„Alltaf er eitthvað að bætast við 
en húsið er fullt þannig að við 
getum ekki bætt inn á sýning-
una en skiptum út hlutum annað 
slagið,“ segir Sverrir Magnússon, 
framkvæmdastjóri Skógasafns. 
Hann tekur fram að ekki sé að-
eins um hjóla- eða beltatæki að 
ræða á samgöngusafninu heldur 
séu þar líka munir sem tengjast 
pósti og síma og einnig rafvæð-
ingu.

Gaman er að staldra við á 
Skógum og líta yfir þetta fágæta 
safn sem greinilega er vel hlúð 
að. „Það er oft leitað til okkar 
með alls konar muni sem tengj-
ast samgöngum. Sumum getum 
við tekið við og öðrum ekki, eins 
og gengur,“ segir Sverrir. „Við 
erum heppin að hafa notið trausts 
þannig að fólk vilji koma hlutum 
til okkar.“

-  gun

Gersemar í góðu skjóli

Caterpillar 12 E veghefill af árgerð 1941. 
Hann var í eigu Vegagerðarinnar og var 

gerður upp á Akureyri 1991-96.

Deutz, árgerð 56, Massey Harris Pony, árgerð 49, Farmall Cup, árgerð ´49 og 
Ferguson ´49.

Hann er ekki stór þessi vörubíll miðað við búkollur nútímans því heildarþyngd hans 
er 13,5 tonn og vélin 150 hestöfl. Gerðin er Scania Vabis, árgerðin 1954 og skrásetn-
ingarnúmerið X-24. Eigandi frá upphafi var Haraldur Georgsson, Haga í Gnúpverja-
hreppi, en núverandi eigandi, Jóhanna Haraldsdóttir, lánaði bílinn á sýninguna í 
Skógum.

Sverrir Magnússon 
er framkvæmdastjóri 
Skógasafns.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Caterpillar D4 
DD beltaskófla 

árgerð 1945. 



VERKIN   TALA

www.velfang.is • velfang@velfang.is

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 
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Kjartan Bjarnason Reykjavík - 
Húsavík.
„Sá versti er Aðaldalshraunið. 
Hann er svo ósléttur og missiginn. 
Besti er Norðurárdalur í Skaga-
firði. Þar var nýr vegur opnað-
ur fyrir fáum vikum sem nær frá 
Silfrastöðum upp á Öxnadalsheiði. 
Þar losnuðum við við fjórar ein-
breiðar brýr.“

BESTI OG VERSTI 
VEGARKAFLINN

Kjartan Bjarnason. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Óslétt og missig-
ið Aðaldalshraun

Volvo Trucks, eða Volvo Last-
vagnar, er einn stærsti vöru-
bílaframleiðandi í heimi. 
Fyrirtækið var stofnað árið 
1927 og náði fljótt fótfestu á 
markaðinum.

Höfuðsetur fyrirtækisins 
eru nú í Gautaborg í Svíþjóð 
en framleiðslan fer fram í 
sautján löndum og starfa 
35.000 manns á vegum þess.

Vörubílaframleiðendurn-
ir Renault Trucks, Mack 
Trucks og UD Trucks heyra 
undir Volvo Trucks. Þess má 
geta að yfir 100.000 Volvo 
vörubílar voru seldir árið 

Vörubílarisi

Volvo hefur sent frá sér alls konar 
vörubíla frá 1927.

ÞÓR HF  |  Reyk jav ík:  Ármúla  11  |  S ími  568-1500 |  Akureyr i :  Lónsbakka  |  S ími  461-1070 |  www.thor. is

Smágröfur

KUBOTA gröfur frá einum stærsta 
smágröfuframleiðanda heims

Sýningarvélar á staðnum.



Fjölbreyttar lausnir fyrir fagmenn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður

Draupnisgata 1, 600  Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Fjölbreyttar lausnir fyrir fagmenn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður

Draupnisgata 1, 600  Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000



Þægileg vetrarvinnuföt með endurskini. 

Hlý og hrinda frá sér óhreinindum og

raka en anda vel.

Besti kosturinn á köldum vetrum.

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is

Sérmerkjum fatnað og sendum hvert á land sem er.

Sjáumst í vetur!
- ENDURSKIN, ÖRYGGI, ÞÆGINDI



BÍLAR &
FARARTÆKI

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Til afhendingar 
strax

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

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

Til í nokkrum lengdum og einnig 
afturhjóladrifinn.

Mercedes-Benz
Vito Mixto 4x4

Verð 3.550.000* kr. án vsk.

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

Hentar mjög vel til leigubílaaksturs 
og sem hjólastólabíll.

Mercedes-Benz
Vito 4x4

Verð 7.100.000* kr. með vsk. 

Til leigubílstjóra:
Verð 5.500.000* kr. með vsk. 

Til einstaklinga vegna aksturs 
á fötluðum:
Verð 4.800.000* kr. með vsk. 





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!

AR
GU

S 
07

-0
76

7

Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.00-19.00
Reykjavíkurvegur 52 skiptist í 2 stórglæsileg 5 hæða stigahús með
lyftu og sérinngang af svölum. Húsið er hannað af Sigurði Þorvarðar-
syni bygg.fr., og er í göngufæri við ýmsa þjónustu. Frág. er mjög vand-
aður. Íbúðir skilast fullb. með parketi á gólfum en baðh. og þv.hús eru
flísal. Húsið er marmarasallað. Gluggar eru ál/tré frá Gluggasmiðjunni.
Innrétt. og innihurðir eru frá Fagus. Húsið er m. vandaðri bílag.

Sölumenn Hraunhamars verða á staðnum.

REYKJAVÍKURVEGUR 52A OG B - HF.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG frá kl. 18.00 – 19.00
ÁLFKONUHVARF 53 íb. 03-02

Sérlega falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Blá-
fjalla. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúð-
inni. Húsið sem er byggt af Byggingafélagi Gylfa og
Gunnars er allt hið vandaðasta, góð bílastæði eru við
húsið og lóð fullfrágengin.
VERÐ 25,9 millj. 

Siguróli og Margrét bjóða ykkur velkomin.
Sími 557 1093.

O
PI

Ð
 H

Ú
S 

- 
O

PI
Ð

 H
Ú

S

BJALLAVAÐ – NORÐLINGAHOLTI

Glæsileg 95,8 fm 3ja herb. fullbúin endaíbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin
er til afhendingar strax. Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Þvottahús inní
íbúð. Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og glæsilegu útsýni. 
Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir.

Sölumenn á Eignamiðlun sýna. Bókið tíma í síma 588 9090

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Starfið felur í sér sölu á raflagnaefni af öllu tagi ásamt ráðgjöf. Skilyrði er að viðkomandi sé rafvirki eða með haldgóða

þekkingu á raflagnaefni. Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst. 

Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Áhugasamir hafi samband við Jón Þór í síma 897 7383 eða sendi umsókn með upplýsingum um menntun og 
fyrri störf á netfangið jonthor@rafport.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Óskum eftir sölumanni / rafvirkja

Rafport   |   Nýbýlavegi 14   |   200 Kópavogur   |   Sími 554 4443   |   Fax 554 4102   | www.rafport.is   |   rafport@rafport.is

Rafport Sölumaður / rafvirki

Starfssvið:
     •  Prófarkalestur
     •  Málfarsráðgjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
     •  BA-próf í íslensku eða almennum
         málvísindum
     •  Almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar veitir: Ástþrúður Sif Sveinsdóttir 

365 miðlar ehf. leita að 
prófarkalesara í fullt starf 
á sjónvarpssvið

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

N1 óskar eftir liðsmanni í lakkdeild sem staðsett
er í verslun félagsins að Bíldshöfða 9, Reykjavík.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

· Almenn þekking á bílum og bílatengdum efnum

·         Þjónustulipurð

·         Samskiptafærni

·         Stundvísi og áreiðanleiki

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðgeir Magnússon, 
deildarstjóri lakkdeildar í síma 440 1198. Áhugasamir
sæki um starfið á www.n1.is. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

LIÐSMAÐUR
ÓSKAST

WWW.N1.IS 

N1 VERSLANIR
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Sala og afgreiðsla á lakki og lakkvörum
Blöndun á lakki
Önnur tilfallandi störf í lakkdeild

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Eins og allir vita þá hefur Ice-
land Express lagt fram hug-

myndir um risavaxna flugstöð í 
Vatnsmýrinni. Þetta eru stórkost-
legar hugmyndir og ber að fagna 
þeim. Borgaryfirvöld hafa að vísu 
hafnað þessum hugmyndum en 
munu örugglega skipta um skoðun 
eftir að hafa lesið þessa grein. 

Eins og allir vita þá eru til ill-
gjarnir menn sem vilja hola óska-
barni þjóðarinnar niður uppi á 
köldum og næðingssömum heiðum 
eða í einhverjum rok og rigningar-
rassi suður með sjó. Varðandi heið-
arnar þá hefur samgönguráðherra 
bent á í viðtölum að Hólmsheiðin 
sé um 135 metra há. Þetta er ekk-
ert smáræði og jafnast næstum á 
við hæstu fjöll Danmerkur og má 
þar til dæmis nefna fjallgarð einn 
mikinn á Fjóni sem kallast De 
Fynske Alper, sem útleggst á 
íslensku sem Fjónsku Alparnir. Við 
blásum því á allar fyrirætlanir um 
að flytja flugvöllinn og skulum 

frekar huga að endur-
bótum á athafnasvæði 
óskabarnsins. Það gerum 
við með því að lengja 
flugbrautir í allar áttir, 
byggja nýja og glæsi-
lega flugstöð og flytja 
allt millilandaflug í mið-
borg Reykjavíkur. Af 
þessu yrði mikill þjóð-
hagslegur sparnaður. 

Það er lítið mál að 
gera uppfyllingar út í 
sjó til þess að lengja 
flugbrautir og stækka 
athafnasvæði óskabarnsins, sem 
er með vaxtarverki og þarf pláss 
til að dafna. Við norðurenda norð-
ur/suður flugbrautar er garð-
ræksni sem kallast Hljómskála-

garðurinn og er óþarfi að 
vera neitt að púkka upp á 
hann lengur. Þangað má 
lengja flugbrautina. Þar í 
framhaldinu er einhver 
forarpollur þar sem í 
sífellu svífa yfir sískít-
andi mávar og annað fið-
urfé. Það þarf að fylla 
upp í þessa úreltu tjörn 
og gera þar athafnasvæði 
fyrir óskabarnið, sem 
getur þá keyrt rellurnar 
alveg upp að ráðhúsinu 
og næstum að Alþingis-

húsinu. Það er stórkostlegt hag-
ræði að þessu fyrir alþingismenn 
sem þurfa að vera í góðu sambandi 
við kjördæmin sín. Þeir hoppa bara 
beint inn í vél.

Framsýni einkennir okkur 
Íslendinga. Það er mikil lukka fyrir 
samfélag þjóðanna að hafa þjóð 
eins og okkur innanborðs. Við erum 
heimsborgarar og viljum fljúga á 
milli miðborga. Við þurfum að fara 
fram á það við borgaryfirvöld vin-
sælla borga erlendis, t.d. í London, 
að gerðar verði flugbrautir í mið-
borginni. Við getum vitnað til um 
það að slíkt er algjör sæla. Það er 
bara heimilislegt að heyra gný og 
skellinöðruhljóð berast úr háloft-
unum í sífellu og frá morgni til 
kvölds og sérstaklega þó snemma á 
sunnudagsmorgnum. En morgun-
stund gefur gull í mund og það elur 
á leti að liggja í bælinu á sunnu-
dagsmorgnum. Þegar ég var ungl-
ingur fyrir allt of löngu síðan hafði 

ég svo gaman af skellinöðrum og 
líkar því alltaf vel þegar ég heyri í 
hljóðkútslausri háloftaskellinöðru.

Örfáar heilagar nöldurskjóður 
munu setja sig uppá móti glæsileg-
um hugmyndum mínum og finna 
þeim allt til foráttu enn við blásum 
bara á það. Þetta lið getur bara 
flutt uppí sveit. Farið hefur fé 
betra. Það er notalegt fyrir okkur 
að vita að kvartanir þessara nöld-
urskjóða rata jafnharðan í rusla-
fötuna. Hálfnað er verk þegar hafið 
er og fyrsta skóflustungan fyrir 
nýjum flugvelli í miðborginni er í 
raun tekin með þessari grein.

Höfundur er Reykvíkingur og 
áhugamaður um skipulagsmál.

Óskabarnið í Vatnsmýrinni 

Frumvarp um 
afnám á ein-

okunarsölu rík-
isins á léttu víni 
og bjór er nú 
enn og aftur lagt 
fram á Alþingi. 
Spurningin er: 
Er það réttlæt-
anlegt að þessar tilteknu vöruteg-
undir sé einungis hægt að kaupa í 
verslunum á vegum ríkisins? Er 
það fyrirkomulag í takt við nútím-
ann og það frelsi sem nú tíðkast 
almennt í verslun og viðskiptum, 
jafnt hér á landi sem á öðrum 
Vesturlöndum? Áfengislöggjöfin 
á Íslandi er ein sú strangasta í 
heiminum, en í henni er m.a. kveð-
ið á um einkaleyfi, auglýsinga-
bann, 20 ára aldurstakmark og 
mjög hátt verð.

Andstæðingar frumvarpsins 
sem nú liggur fyrir telja að 
ákveðinni forræðishyggju beri að 
beita í þessum efnum í forvarnar-
skyni. Ríkinu sé best treystandi 
til að hafa vit fyrir fólki og því sé 
réttast að sala á áfengi fari 
alfarið fram af hálfu verslana á 
vegum ríkisins. Verði áfengi selt í 
matvöruverslunum sé verið að 
auka aðgang fólks að því og það 
þýði meiri neyslu og misnotkun, 
ekki síst meðal fólks undir 
lögaldri.

Hér er alls ekki verið að gera 
lítið úr því böli sem fylgt getur 
áfengi sé það misnotað og þeim 
afleiðingum sem drykkja 
unglinga getur haft í för með sér. 
Flestir geta tekið undir það að 
forvarnir megi stöðugt efla, jafnt 
varðandi reykingar og áfengis-
notkun sem og aðra þætti sem 
lúta að lýðheilsu. 

En þáttur okkar foreldra er 
líklega mikilvægastur þegar að 
forvörnum kemur. Við berum 
ábyrgð á börnum okkar og okkur 
ber að upplýsa þau um skaðsemi 
og hugsanlegar afleiðingar 
áfengisdrykkju rétt eins og við 
kennum þeim á aðra hluti í lífinu. 
Hvort áfengi verði selt í öðrum 
verslunum en þeim sem ríkið 
rekur er aukaatriði. Það er verið 
að fjalla um þau grundvallaratriði 
að afnema einokun og forræðis-
hyggju. Einnig þau grundvallarat-
riði að einstaklingarnir hafi frelsi 
til athafna og þeim sé best 
treystandi til að bera ábyrgð á 
sjálfum sér og sínu lífi. 

Höfundur er varaþingmaður og 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 

í Hafnarfirði. 

Frelsi, for-
ræðishyggja, 
og forvarnir

Opnum í dag stórglæsilega breytta Blend verslun í 
Smáralind með nýjum spennandi merkjum.

Fullt af góðum tilboðum í tilefni dagsins fram yfir helgi.

Kringlunni // Smáralind // Keflavík

BLEND Smáralind stækkar og þroskast



„Guð gaf mér frábæran líkama 
og það er skylda mín að hugsa 

vel um líkamlegt musteri mitt.“

Thomas Alva Edison lést

„Saxófónkonsertar eru frekar sjald-
gæfir. Þó svo saxófónn sé vissu-
lega notaður í klassískri tónlist þá 
er hann ekki hefðbundinn þar og er 
mun algengara hljóðfæri í dægur-
tónlist og djassi. En Sigurður Flosa-
son er einn af þeim mönnum sem er 
afskaplega flinkur í báðum deildum 
og ég samdi verkið með hann í huga, 
enda bað hann mig um það.“ Þetta 
segir tónskáldið Veigar Margeirs-
son en nýr saxófónkonsert eftir 
hann verður frumfluttur í kvöld á 
tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands. Veigar segir verkið skrifað 
með það í huga að Sigurður geti leik-
ið af fingrum fram og þeir hafi verið 
sammála um að nota íslensk þjóð-
lög í uppistöðunni. „Fyrsti kaflinn 
er alveg frumsaminn en í þjóðlegum 
stíl. Annar er byggður á sálmalaginu 
Hér undir jarðar hvílir moldu sem er 
einkar vel upp byggt hljómalega séð. 
Þriðji kaflinn er byggður á Hættu að 
gráta hringaná og sá fjórði á Sofðu 
unga ástin mín sem er meðal þekkt-
ustu þjóðlaganna,“ lýsir hann. 

Veigar hefur búið í Bandaríkj-
unum síðustu fjórtán árin. Er hann 
alveg fluttur vestur um haf? „Ég er 
einn hinna mörgu íslensku náms-
manna sem er bara ekki kominn 
heim aftur,“ svarar hann brosandi. 
„Ég fór út á sérhæfingarsvið og fæ 
einfaldlega fleiri tækifæri ytra en 
hér. Tók kvikmyndatónlist fyrir og 
hef líka samið fyrir auglýsingar og 
kynningarmyndbönd svo og útsetn-
ingar fyrir hljómsveitir.“

Ekki kveðst Veigar vera ráðinn hjá 
stórfyrirtæki heldur reka eigið stúd-
íó bak við hús ásamt konu sinni Sig-
ríði Rögnu Jónasdóttur. „Ég er þús-
undþjalasmiður að eðlisfari eins 

og flestir Íslendingar og það hefur 
marga kosti. En í risastórum samfé-
lögum eru menn meira hver á sinni 
hillu. Ég fæst mest við sinfóníska 
tónlist eða í stórsveitarstíl en rokk-
ið snerti ég varla lengur.“ 

Veigar á tvö börn, Ragnhildi 13 
ára og Viktor Árna fjögurra ára, og 
kveðst mikill fjölskyldumaður. Því 
hafi það hentað honum vel að leggja 
fyrir sig tónsmíðar „Ég get komið 
börnunum af stað í skólann og tekið 
á móti þeim þegar þau koma heim 
en vinn oft mikið á kvöldin og jafn-

vel heilu næturnar. Ég er minn eigin 
herra og eigin þræll á sama tíma. 
Það eru þó forréttindi að lifa af því 
sem mann langar að gera.“

Hann kveðst semja alla sína tón-
list í tölvu. „Það skiptir miklu máli 
að vera tæknilega sinnaður,“ segir 
hann. „Ég kem samt af gamla skólan-
um og byrjaði með blað og blýant en 
það er bara of tímafrekt. Ég er samt 
með minnisbækur sem ég skrifa í, í 
bílnum, á náttborðinu og víðar því 
það væri hræðilegt að glata gullnu 
melódíunni.“Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og

amma,

Inga Straumland
lést sunnudaginn 14. október á Hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð í Kópavogi. Hún verður jarðsungin frá
Garðakirkju á Garðaholti á Álftanesi föstudaginn
19. október kl. 15.00.

Svala Sigurleifsdóttir
Bjarney J. Sigurleifsdóttir Vilmundur Þorsteinsson
Kristín S. Sigurleifsdóttir    Kristján Sveinbjörnsson
og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Aðalbjörg Pétursdóttir
frá Bót, Furuvöllum 5, Egilsstöðum,

andaðist 11. október á sjúkrahúsinu á Egilsstöðum.
Útför hennar fer fram frá Egilsstaðakirkju laugardag-
inn 20. október kl. 14.

Hermann,
Björn,
Sigríður,
Pétur,
tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
samúð og hlýhug við andlát og útför

Hjördísar Pétursdóttur
Sörlaskjóli 32, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Karitas og Líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi.

Gunnsteinn Magnússon
Ingibjörg Bjarnadóttir Hannes Erlendsson
Ágúst Bjarnason Guðrún C. Emilsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

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

Guðrún Anna Kristjánsdóttir
(Dúna), Mýrarvegi 115,  Akureyri,

andaðist að morgni hins 12. október. Útförin fer fram
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 19. október kl. 13.30.

Sigmundur Magnússon
Þórný Kristín Sigmundsdóttir
Stefanía Gerður Sigmundsdóttir  Helgi Jóhannesson
Sigrún Hulda Sigmundsdóttir      Finnbogi Rútur Jóhannesson
Þórir Sigmundur Þórisson     Guðrún Erla Gísladóttir
Björn Þór Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

Tuttugasti og níundi árgangur Jarðhitaskóla Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna útskrifaðist um miðjan október. 
Útskriftarnemar koma frá fjórtán löndum og voru tuttugu 
og einn talsins. Við athöfnina flutti forstöðumaður Jarð-
hitaskólans, Ingvar Birgir Friðleifsson, skólaslitaræðu. 
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra flutti ávarp fyrir 
hönd íslenskra stjórnvalda og fulltrúi nemenda, Johannes 
Lemma Didana, jarðeðlisfræðingur frá Jarðfræðistofnun 
Eþíópíu, talaði fyrir hönd nemenda. 

Að þessum nemendum meðtöldum hafa 380 nemendur 
frá 41 landi lokið sex mánaða námi við skólann frá upphafi 

árið 1979. www.ut-
anrikisraduneyti.is

Útskrift Jarðhitaskólans

AFMÆLI
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Á LAUGARDAG

EVERTON
LIVERPOOL 11:25

ARSENAL
BOLTON 13:45

FÁÐU ÞÉR HD MYNDLYKIL Í VERSLUN VODAFONE,

SKÚTUVOGI 2 OG NJÓTTU FYRSTU ÚTSENDINGAR 

DIGITAL ÍSLANDS Á SÝN 2 Í HÁSKERPU. 

KL. 13:55 MIDDLESBROUGH – CHELSEA SÝN EXTRA

KL. 13:55 BLACKBURN – READING SÝN EXTRA 2

KL. 13:55 MAN. CITY – BIRMINGHAM SÝN EXTRA 3

KL. 13:55 WIGAN – PORTSMOUTH SÝN EXTRA 4

KL. 16:00 ASTON VILLA – MAN. UTD SÝN 2

Íslenskir bankar og skólafé-
lög eiga í stríði. Mennta-
skólanemar þora varla út 
fyrir hússins dyr og síst af 
öllu inn í Kringluna fyrir 

ágengum bankaútsendurum. 
„Þetta eru hvort eð er engin börn 

svo þetta er allt í lagi,“ segja bank-
arnir og saka skólafélögin á móti 
um að seilast of djúpt í þeirra vasa.

Svona fréttir heyrast svo reglu-
lega að við af yngri kynslóðinni 
kippum okkur varla lengur upp við 
þær. Foreldrum okkar stendur hins 
vegar ekki á sama. Enda muna 
margir þeirra niðurlæginguna sem 
fylgdi því að betla lán af banka-
stjórum í reykmettuðum bakher-
bergjum hér áður fyrr. Þá fengust 
lán ekki á silfurfati.

Já, tímarnir hafa breyst og menn-
irnir með og velmegun er orð dags-
ins. Aldrei höfum við Íslendingar 
haft úr jafn fjölbreyttri fæðu að 
velja. Eða átt jafn stóra og flotta 
bíla, sjónvörp og hús. Bílarnir eru 
meira að segja svo stórir að bílskúr-
arnir rúma þá ekki lengur. Í raun 
höfum við bara aldrei átt jafn mikið 
af öllu og nú. Við höfum heldur 
aldrei átt eins mikið af aukakílóum, 
skuldum og unnið eins mikla yfir-
vinnu, enda verður nú einu sinni að 
borga af öllu draslinu. Það dugir þó 
ekki til og þess vegna er allt veðsett 
upp í topp. Því er ekkert skrítið að 
bankarnir skuli snúa sér að skóla-
krökkunum; þar er kannski eitthvað 
að hafa. Ef einhver man eftir bók-
inni Kittý Kittý Bang Bang er veru-

leikinn sem við okkur Íslendingum 
blasir kannski ekkert ósvipaður rík-
inu Vúlgaríu þar sem hirðin býr við 
veraldlegar allsnægtir en andlega 
fátækt og börn eru bönnuð með 
lögum. Þar er meira að segja sér-
stakur barnafangari sem lokkar til 
sín síðustu börnin með sælgæti og 
setur þau í fangelsi.

Boðskapurinn er sá að það borgar 
sig ekki að taka auðævi fram yfir 
lífshamingju. Enda geta flest okkar 
sem höfum lesið bókina verið sam-
mála um að Vúlgaría er ekki ákjós-
anlegur dvalarstaður. Við myndum 
ekki einu sinni verja fríinu þar. Nei, 
þá er betra að búa þar sem raun-
veruleg lífsgæði eru metin að verð-
leikum og börn mega vera börn í 
friði.





kl. 17
Haldin verður kynning á fatalín-
unni Ull á köldum klaka í 
Startart, Laugavegi 12b, í dag á 
milli 17 og 21. Verður hönnuður 
línunnar, Gaga Skorrdal, á 
staðnum. Hún hefur hingað til 
verið þekktust fyrir prjónahönnun 
sína, en þessi nýja fatalína 
markar frumraun hennar á sviði 
þess að hanna saumaðan fatnað.

Lífið litríkt í fornöld

Franz Kafka er maður vik-
unnar í Þjóðleikhúsinu, þar 
sem kanadíska leiksýningin 
Kafka og sonur verður sett 
upp nú í vikulok. Sýningin 
verður önnur af tveimur 
sýningum Þjóðleikhússins 
sem við koma þessum tékk-
neska rithöfundi, en hin er 
Hamskiptin sem byggð er á 
samnefndri skáldsögu hans.

Kafka og sonur er einleikur sem 
hefur farið sigurför um heima-
land sitt. Sýningin kemur til 
Íslands í boði Þjóðleikhússins og 
með stuðningi kanadíska sendi-
ráðsins. Í verkinu er tekist á við 
samband Franz Kafka við föður 
sinn og hvernig það hafði áhrif á 
ritstörf hans. Kafka og sonur 
hefur fengið framúrskarandi 
dóma og þykir leikarinn Alon 
Nashman fara á kostum sem 
bæði faðir og sonur. Verkið verð-
ur frumsýnt á Smíðaverkstæðinu 
í kvöld og verða tvær sýningar á 
því til viðbótar á föstudags- og 
laugardagskvöld. Leikið er á 
ensku og hefjast sýningarnar kl. 
20 öll kvöldin. 

Alon skrifaði sjálfur leikgerð-
ina Kafka og sonur ásamt leik-
stjóra sýningarinnar Mark Cass-
idy. „Handritið unnum við upp úr 
bréfi sem Kafka skrifaði föður 
sínum en sendi aldrei. Bréfið er 
heilar 50 síður og Kafka skrifaði 
það á tíu daga tímabili. Í bréfinu 
gerir hann upp samband sitt við 
föður sinn og tilfinningar sínar 
til hans og játar að nánast öll 
skrif sín snúist á einn eða annan 
hátt um samband þeirra. Við 
gerðum okkar besta til að koma 

þessu uppgjöri til skila í leikrit-
inu,“ segir Alon.

Franz Kafka og faðir hans voru 
afar ólíkir menn; faðirinn var 
yfirþyrmandi og stjórnsamur en 
Franz var viðkvæm sál. Alon 
segir samband þeirra feðga varpa 
ljósi á höfundarverk Kafka. „Það 
er í raun mjög viðeigandi að sýna 
verkið samhliða Hamskiptunum 
þar sem samband Kafka við föður 
sinn endurspeglar að mörgu leyti 
þá sögu. 

Það er til að mynda magnað að 
í bréfi Kafka kemur fram að faðir 
hans hafi kallað hann sníkjudýr 
og skordýr einhvern tímann 
þegar þeim feðgum sinnaðist. 
Ekki er ólíklegt að hugmyndin að 
Hamskiptunum hafi mótast út 
frá samskiptum þeirra feðga.“ 

Stormasamt samband feðg-
anna er þannig að nokkru leyti 

þungamiðja í mörgum þekktustu 
verka skáldsins. „Kafka tileink-
aði föður sínum sögur sínar. 

Hann elskaði föður sinn, leit 
upp til hans og upplifði sjálfan 
sig sem misheppnaðan einstakl-
ing þar sem honum tókst ekki að 
uppfylla væntingar hans“ segir 
Alon.

Þetta verður í fyrsta skipti sem 
verkið verður sýnt utan Kanada. 
Alon hlakkar til að leika fyrir 
íslenska áhorfendur. „Ég er hæst-
ánægður með að vera kominn 
hingað. Það sem ég hef séð af 
landinu er fallegt og ég ætla að 
nota tímann til að skoða mig um á 
milli sýninga.“

Þjóðleikhúsið býður upp á sér-
stakt feðgatilboð á sýninguna 
með það fyrir augum að styrkja 
fjölskyldutengsl, en feðgar fá tvo 
miða á verði eins.

Snobbum!
Oft verja menn af mestri sannfæringu það sem þeir þekkja minnst. 
Ekki hneykslast. Það sýnir andlegan þroska að aðhyllast eitthvað sem 
maður skilur ekki.

Orðið snobb á víst uppruna sinn í kirkjubókum einhverjum. Við nafn 
hvers nýbura var skráður aðalstitill ef við átti. Þeir sem engan titil 
báru voru merktir upp á latínu sine nobilitate, skammstafað s.nob. 
Skammstöfunin var síðan væntanlega notuð í talmáli um þá sem gerðu 
sér far um að umgangast hefðarfólk án þess að vera þess umkomnir. 
Orðið á sumsé við um þann sem leitar á einhvern hátt upp fyrir sig. 
Þetta er vanmetinn eiginleiki.
1) Jæja, snobb í veraldlegum efnum er viðsjárvert. Menn eyða um 
efni fram til að þykjast efnaðri en þeir eru. Það getur orðið þeim að 
falli.
2) Þó er eins og fólki sé frekar álasað fyrir annars konar snobb: 
Bókmennta-, lista- eða menningarsnobb. Er ekki efnasnobbið oft hulið 
jákvæðari orðum eins og metnaður eða dugnaður?
3) Listasnobbarinn er sakaður um tilgerð. Hann ku upphefja sig með 
einhverju sem hann hefur ekki vit á. En hversu mikinn skilning þurfa 
menn að hafa til að áhugi þeirra teljist ekki snobb? Hafa allir þeir sem 
fara á völlinn svo mikið vit á fótbolta? Listasnobbarinn er ekki að 
upphefja sig frekar en klappstýran.
4) Listasnobb er í raun bara trúin á að listin feli í sér eitthvað sem er 
þess virði að þekkja. Snobb almennt er viðurkenning á því að til séu 
gildi sem við þráum að höndla þótt þau séu handan seilingar um 
stundar sakir eða löngum.
5) Það skiptir ekki miklu hvort hinn snobbaði fær um síðir einhverja 
dýpri þekkingu á innviðum listarinnar (hvað sem það nú er). Að fara á 
tónleika, sýningu eða lesa góða bók er alltaf hollara en að gera það 
ekki, eins þótt manni leiðist eða taki bara eftir aukaatriðum. Oftast 
verður þetta auðvitað að sérstakri þekkingu eða reynslu sem auðgar 
manninn. Svo gætu menn fyrir slysni orðið nobb, innvígðir. Ég 
viðurkenni fúslega að það sem fyrst hreif mig við bækur var lyktin af 
þeim. Svo reyndist ágætt að blaða í þeim til að hafa eitthvað fyrir 
stafni á meðan ég lyktaði.
6) Kannski má lýsa öllum þekkingarþorsta sem snobbi. Þegar barnið 
bullar, er það ekki málsnobb? En þannig lærir það að tala. 
7) Megi menn vera einarðir í snobbi sínu en ekki þykjast betri fyrir 
það.

Myndlistarhópurinn Moms verður 
seint sagður fara hefðbundnar leið-
ir í listsköpun sinni. Þeir hafa 
byggt pitsustað, sett reiðhjól í nýtt 
samhengi, boðið upp á ferjuþjón-
ustu í Feneyjum og nú hafa þeir 
sett myndlistarverk inn í textavarp 
Sjónvarpsins. Verkið er hluti af 
myndlistarhátíðinni Sequences 
sem stendur nú yfir.

Morri er einn meðlima Moms 
ásamt þeim Munda og Schuyler. 
„Textavarpið er vannýttur miðill 
þrátt fyrir að hann sé notaður 
mikið dagsdaglega. Textavarpið er 
frekar gamaldags og laust við allan 
kúl-faktor og okkur langaði til að 
sjá hvað við gætum gert innan 
þessa ramma“ segir Morri. 

Það gekk vel að fá umsjónar-
menn textavarpsins til liðs við sig. 
„Við töluðum við Ágúst Tómasson 
sem sér um textavarpið hjá Sjón-
varpinu og hann var boðinn og 
búinn að hjálpa okkur að koma 
þessu af stað. Við fengum því að 
skapa 99 skjámyndir fyrir texta-
varpið á tölvuna sem er notuð til að 
setja efni þar inn. Þessar skjá-
myndir birtast svo hver á fætur 
annarri á síðu 444 í textavarpinu 
og eru þær um 25 mínútur að fara 

hring.“ Það má með sanni segja að 
sýning þeirra Moms-liða nái víða 
þar sem hver sá sem hefur aðgang 
að Sjónvarpinu á að geta notið 
hennar. Morri segir það mikinn 
kost. „Við erum vissir um að sýn-
ingin á góðan möguleika á að verða 
sú sem fjölséðasta í íslenskri 
myndlistarsögu enda gerir hún 
ekki þá kröfu til áhorfenda að þeir 
standi upp úr sófanum. En þetta er 
afar þægilegur sýningarvettvang-
ur, við losnum við vesenið sem oft 
fylgir því að setja upp sýningar í 
galleríum. Við þurftum ekki að 
hengja neitt upp og svo þurftum 

við ekki að vera viðstaddir neina 
opnun, þannig að þetta er afar 
þægilegt.“

Það verður þó hægt að nálgast 
sýninguna á gönguleið Sequences 
þar sem Moms-liðar fengu lánuð 
gömul sjónvarpstæki hjá Góða 
hirðinum og settu þau upp í Ranim-
osk, Kaffi Hljómalind og Naked 
Ape. „Það er einmitt gaman að 
skoða sýninguna í ólíkum sjón-
varpstækjum því það fer eftir mót-
tökuskilyrðum og gæðum tækisins 
hvernig hún kemur út,“ segir 
Morri.

Sýningin verður í textavarpinu 
fram á sunnudag, en þá lýkur Sequ-
ences. Moms sýnir annað verk á 
hátíðinni og má berja það augum á 
föstudag. „Við verðum með gjörn-
ing í Tjarnarbíói á föstudag kl. 20 
undir yfirskriftinni „Single Moms 
night out“. Þangað viljum við bjóða 
sérlega velkomnar einstæðar 
mæður og börn þeirra og lofum 
fjölskylduvænni list. Svo má líka 
minnast á það að Mundi verður 
með tískusýningu á hönnun sinni á 
föstudag kl. 18 í versluninni Kron-
kron og ég hvet fólk til að mæta 
þangað líka,“ segir Morri að 
lokum.

Vannýttur miðill
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Ísskápur
AD250IAFP
Stærð 157,2x56x60
Kælirými 183 ltr
Frystirými 55 ltr
1808314

Uppþvottavél
ESF 65022W
12 Manna uppþvottavél
Hnappastillingar
4 hitastillingar, innfellt hitaelement
Orkunýting A, þvottahæfni A, þurrkhæfni A
1805331

Vifta
60 sm, stál
Hnappastýrð
Hámarks útsog 335 m3/klst 51dB
1850576

Þurrkari
EDC46130W
Barkalaus m/rakaþétti
Stærð 85x60x58 sm
Tekur 6kg af blautum þvotti
Krumpuvörn - kæling - þurrkkerfi
1805461

49.999
57.999

14%
AFSLÁTTUR

Ísskápur
AD220IAFP
Stærð 144x56x56 sm
Kælirými 149 ltr
Frystirými 55 ltr
1808309

45.749
Ísskápur
AM200IAFP
Stærð 122x56x56 sm
Kælirými 154 ltr
Frystirými 38 ltr
1808306

33.999

Eldavél
Stærð 85x60x60
8 mismunandi kerfi
Rafeindaklukka
Rafdrifinn snúningsteinn
Keramik helluborð með hraðhitun á öllum hitasvæðum
1850527

Ofn
Elegance
8 mismunandi kerfi
Rafeindaklukka
Rafdrifinn snúningsteinn
Sjálfhreinsandi hliðar
1850503

39.999
49.999

20%
AFSLÁTTUR

79.999
89.999

Helluborð
EHP6622K
1805503

26.999
54.989

51%
AFSLÁTTUR

63.999

69.999

7.890
11.525



Eins og alltaf þegar verið er að 
frumsýna nýtt barnaleikrit er 
mikil eftirvænting í salnum. Það 
er eins og verið sé að hlaða upp 
orku. Sumir skæla svolítið áður 
en herlegheitin byrja aðrir brölta 
og þurfa nauðsynlega að skipta 
um sæti um það leyti sem sýning-
in er að byrja fyrir svo utan að úr 
hverri sætaröð heyrist pískur í 
fullorðna fólkinu sem er að undir-
búa sitt smáfólk undir það sem 
koma skal. Meðalaldur áhorfenda 
er líklega varla mikið meira en 
þriggja ára. 

Ný leikgerð af Gosa leit dagsins 
ljós í frumsýningu á samnefndu 
verki í Borgarleikhúsinu á laugar-
daginn.

Þessi umfangsmikla sýning 
skilur því miður eftir sig nokkurn 
tómleika. Tómleika þrátt fyrir að 
leikmyndin væri heillandi, bún-
ingar fallegir, tónlistin leikin af 
búlgaskri sinfóniuhljómsveit af 
bandi á hæsta mögulega styrk og 
leikarar stóðu sig allir með prýði. 

Tómleikinn stafaði af því að það 
vantaði nándina og boðskapurinn 
um að ekki megi skrökva hvarf í 
öllum darraðardansinum. Leik-
gerð Karls Ágústs Úlfssonar er 
um margt snilldarvel unnin, en 
textabreiðurnar voru allt of mikl-
ar fyrir þennan áhorfendahóp. 

Tónlistin er allt of há. Söngur-
inn hjá engisprettunni Tuma 
hverfur eiginlega alveg í upphafs-
atriðinu vegna þess að stillingin á 
þessari tónlist úr stórri dós var 
allt of há. Reyndar var það gegn-
umgangandi í allri sýningunni. 
Það er eins og menn geri sér ekki 
grein fyrir að þegar styrkurinn er 
settur svona upp rýrast hljóm-
gæðin og tónlistin er hreinlega 
ekki eins falleg eins og hún gæti 
verið.

Það eru nokkrar skýrar og 
spennandi persónur sem fyrir 
koma í þessu verki. Fólk talar 
alveg óhemju mikið og er þar akk-
illesarhæl sýningarinnar að finna. 
Það er ekki gott að hafa svona 
miklar textamottur í barnasýn-
ingu, það er betra að gefa í skyn 
og sýna meira en tala. Gamli góði 
boðskapurinn sem við flest þekkj-
um úr fyrri leikgerðum um Gosa 
og bókinni, það er að maður má 
ekki skrökva þá gæti maður lent í 

því að nefið færi að vaxa all svaka-
lega, hverfur eiginlega alveg út 
þar sem skröksögurnar sem Gosi 
var að segja um sig í leikhúsinu 
sem hann starfaði í um stutt skeið 
voru svo orðmargar að þær fóru 
algerlega framhjá ungum áhorf-
endum þannig að ástæðan fyrir 
því að hann fékk þetta nef var 
afskaplega óskýr. Persónurnar 
eru margar hverjar nokkuð skýr-
ar og skemmtilegar. 

Kattarófétið er skemmtileg 
skrukka í meðförum Aðalbjargar 
Árnadóttur. Hún er hnyttin og 
skýr í framsögn og beitir bæði lík-
amanum og andlitinu glettilega. 
Sama má segja um hinn einfalda 
samstarfsmann hennar Skolla 

sem Halldór Gylfason glæðir lífi 
á einstakan hátt. 

Pétur Einarsson sem leikur 
leikhússtjórann vonda kemur 
fram í sterku og ógnandi gerfi. 

Jóhann Sigurðarson lék hinn 
góðhjartaða Jakob, föður Gosa, og 
hefði mátt sýna hann lengur og 
meira þennan milda, blíða og góða 
mann fyrir utan að hann hefur svo 
frábæra rödd. Kristjana Skúla-
dóttir leikur dísina sem öllu getur 
breytt, en er samt einhvern veg-
inn ofaukið í atburðarrásinni. 
Margar litlar leikhúskonur í saln-
um stóðu á öndinni þegar hún birt-
ist eins og klippt út úr prinsessu-
draumi.

Ungu dansararnir stóðu sig 
listavel. Alls kyns brellur féllu vel 
í kramið hjá ungum áhorfendum, 
einkum skrítni karlinn á hafsbotni 
sem stökk um inni í blöðru sem 
svo sprakk. 

Víðir Guðmundsson skilar hlut-
verki Gosa með prýði en verður 
samt ekki sá í sýningunni sem 
krakkarnir halda með, það hlut-
verk fær engisprettukarlinn Tumi 
sem Sverrir Þór Sverrisson glæð-
ir elskulegu lífi. 

Brellur og klækir og ógnandi 
skrímsli er það sem ungviðið vill 
fá. Margbreytileiki sviðsins, bún-
inganna og atburðanna eftir hlé 
var bæði ógnandi og heillandi. 
Sýningin var helst til of löng, 
hefði mátt stytta hana mikið og 
beita sér aðeins fyrir því að ná 
betra sambandi við áhorfendur. 
Söngleikjahasar er skemmtilegur 
þar sem hann á við en hér verða 
innkomur fjölda manna í hópatr-
iðum nokkuð óskýrar ef reynt er 
að setja sig inn í huga hinna ungu 
áhorfenda. Það var samin ný tón-
list við þessa sýningu og er hún 
um margt ágæt þó engu að síður 
sama marki brennd hvað varðar 
nándina og það að ná til svo ungra 
áhorfenda. Leikmynd Vytausas 
Narbutas er mjög heillandi. Hin 
dramatísku átök við hvalinn stóra 
á hafsbotni eru líklega það atriði 
sem flestir áhorfendur rifja upp 
með sjálfum sér á koddanum 
þegar heim í ból er komið. 

Á heildina litið var þetta mikil 
ævintýraferð og hið stóra svið 
Borgarleikhússins vel nýtt.

GOSI vill verða stjarna!
Önnur persónan (þú) sem skáld-
konan ávarpar í upphafsorðum 
bókarinnar er bæði lesandinn og 
hún sjálf og skiptir um kyn milli 
kafla rétt eins og ljóðmælandinn 
(ég) sem er bæði/ýmist „ólöguleg 
stelpa“ (18) og/eða „villtur“ (25) 
karlmaður – og vitaskuld skáld-
konan sjálf. Þessi kynja- og hlut-
verkaskipti eru markviss í bók-
inni (stórhuga skessur og vaxandi 
menn (27)) og ljá henni blóð, eru 
lífæðin í annars ansi seigfljótandi 
„kúadellu“ (19), á flatri jörð, og í 
„borg sem er eins og skrímsli“ 
(21) innrömmuð fjöllum sem svo 
eru margflækt í mannlegu/dýrs-
legu eðli og amstri að tákn þeirra 
og myndir eru jafnvel ljóðmæl-
anda sjálfum óleyst ráðgáta; „ég 
minni mig á að ég veit ekki neitt“ 
(18). Lífið ekki einfalt og sælt eins 
og segir í gamalli fjallræðu.

Fjöllin eru nafngreind, Esja, 
Hengill, Keilir, Snæfellsjökull 
o.s.frv. – „fjallvegir“ sömuleiðis 
(borgargötur sem blasa við sjón-
um fjalla) – og goðsagnir þeirra 
berháttaðar á tvist og bast. Og 
„eðli fjallanna“ (31), „tilvist þeirra 
og tilgangur“ (32) er afar víðfljót-
andi mannleg kvika – og svellið er 
jafnvel enn hálla því „húsin við 
veginn eru (líka) fjöll“ og „fólkið 
huldufólk“ (11). Öllu ægir saman 
uns ljóðmælandinn og lesandi 
hans fá „fjallþunga í herðarnar“ 

(14, 29) og vita ekki lengur sitt 
rjúkandi ráð í víkinni: „Því þér 
líður eins og belju eða báti, þú 
veist bara ekki hvort“ (19), „beisl-
ar stýrið“ og sprettir nykruðu 
ljóðhrossinu stjórnlausu „út af 
göflunum“ (21) með urrandi esju-
tík í hjólfarinu (13): „Hugsun sem 
nær ekki enda“ – „ólokin tilraun 
til fjalls“ kveður réttmæt röddin 
upp úr með (10). Heimur í hakki, 
skáldskapur í farsi. 

Gegndarlaus orð, flæðandi 
myndmál og misvísandi líkingar. 
Vaðall í stíl og ofvöxtur hugmynda 
speglar rótið á götunni og hið 
innra – ég er „eins og bilað hjart-
sláttarlínurit“ (10). Óskapnaður í 
orði og verki; skepna í manninum, 
mannskepna í fjallinu – skáldkona 
með „orðþyrst augu“ (23) skyggn-
ist um í strætunum og hleypir 
púkunum til – eða fjalladrottning 
dóttir mín „í leit að rótum“ (32) í 
„tyggjóklessu“ (25) höfuðborgar-
innar?

Og hvað finnur hún þar? Enga 
rót en allt sem hugarflugið girn-
ist, því hvorki táknrænn fjalla-
hringurinn né „herskari svartra 
regnhunda“ (17) fær tamið afl 
ímyndunarinnar sem „stígur upp 
til himna“ með jöklinum sem 
sjálfur speglar syndir heimsins 
og blindar saklaus augu, munar 
ekki um það „...og mun þaðan 
koma að dæma lifendur og dauða. 
En fyrst þarf að krossfesta...“ (15) 
syngur málglaður ljóðmælandinn 
og beitir þá aflinu hringsælis, 
gegn sjálfu sér, og þyrlar upp 
mikilli vindleysu – að aldasið – 
eða; lífið er sprungið blöðrutyggjó 
en það er hvellurinn sem gildir, 
ekki klessan! 

En þótt hvellurinn sé örsök 
klessunnar og því í raun innihald-
ið (efnið) en hún umbúðirnar 
(formið) nær hann ekki eyrum ef 
hann springur um of eða þagnar 
of fljótt. 

Ríkulega myndskreytt bók en 
skáldskapurinn svolítið út um 
þúfur, ófullburða tilraun til fjalls. 
Bók sem reynir að segja allt (of 
mikið). Ljúfur lestur engu að síður 
og víða fallegur, „með hekl á jaðr-
inum...einum dúk frá friði“ (22). 

Ófrágengin tilraun 

Írska skáldið Anne Enright hlaut hin eftirsóttu Man 
Booker-bókmenntaverðlaun í London á þriðjudag 
fyrir fjórðu skáldsögu sína sem kallast The Gather-
ing.

Sagan segir frá þremur kynslóðum írskrar 
fjölskyldu sem safnast saman í kjölfar jarðarfarar 
fjölskyldumeðlims sem framdi sjálfsmorð. Bókin 
tekst á við svik, lygar og ofbeldi og hefur verið lýst 
sem tilfinningaþrunginni og vondaufri. Enright, 
sem er fyrrverandi sjónvarpsþáttaframleiðandi, 
hefur sjálf sagt um bókina: „Það má vera að fólk 
vilji lesa bækur sem framkalla vellíðan og ham-
ingju, en slíkir lesendur ættu að forðast bókina 
mína. Ef líkja ætti henni við aðra menningarafurð 
kæmist harmsaga úr smiðju Hollywood næst 
henni.“

Þessi ákvörðun Booker-dómnefndarinnar kom 
bókmenntaáhugafólki nokkuð í opna skjöldu þar 
sem önnur verk þóttu mun líklegri til sigurs. Bók 
Ian McEwan, On Chesil Beach, og bók Lloyd Jones, 
Mr. Pip, voru álitnar líklegustu vinningshafarnir og 
hafa báðar selst í töluvert meira magni en bók 
Enright.

Sigur Enright þykir líklegur til að efla umræðu 
um eiginlegt gildi verðlaunanna. Man Booker-
verðlaunin hafa þótt vera með mikilvægustu 
bókmenntaverðlaunum í heimi, en gagnrýnisraddir 
hafa heyrst undanfarin ár sem vilja meina að 
verðlaunin séu ekki í neinu samhengi við áhuga 
lesenda.

Rithöfundurinn Robert Harris, sem hefur sent frá 
sér nokkrar metsölubækur, er einn þeirra sem telur 
gildi verðlaunanna ofmetið. Hann telur að rithöf-
undar neyðist til að skrifa sorglegar og þungar 
bækur vilji þeir eiga möguleika á að vinna Man 
Booker-verðlaunin. „Bækurnar er vel skrifaðar en 

óspennandi. Lesendur tengja ekki við svona texta“ 
sagði Harris. 

Howard Davies, yfirmaður dómnefndarinnar, 
virti þessar efasemdarraddir að vettugi í ræðu sinni 
á verðlaunaathöfninni á þriðjudag og sagði dóm-
nefndina hafa verið sammála um að bók Enright 
væri óvenju kraftmikil saga sem lesendur ættu eftir 
að gleypa í sig. Hann dró enn fremur í efa gagnsemi 
þeirrar venju sem er landlæg í breskum fjölmiðlum 
að fá rithöfunda til að sjá um bókmenntagagnrýni. 
Hann gaf sterklega í skyn í ræðu sinni að þessi 
siður leiði til þess að rithöfundar myndi með sér 
eins konar skjallbandalag sem gerir það að verkum 
að upprennandi og óþekktari höfundar eigi í 
vandræðum með að koma verkum sínum á fram-
færi. Hann sagði lausnina á þessu vandamáli 
einkum felast í meiri fjölbreytileika meðal bók-
menntagagnrýnenda.

Fjölskyldusaga fær Booker
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Danska leikstýran Susanne Bier 
hyggst taka Bandaríkin með trompi 
eftir mikla velgengni heima fyrir. 
Fyrsta kvikmyndin hennar þar 
vestra heitir Things We Lost in the 
Fire og hefur þegar vakið mikla 
athygli en þar eru stórleikararnir 
Benicio Del Toro og Halle Berry í 
aðalhlutverkum. Netmiðlar þar 
vestra spá henni jafnvel mikilli vel-
gengni þegar nær dregur Óskars-
verðlaunum enda þykir umfjöllun-
arefnið æði mannlegt. 

Fasteignasali er myrtur og tveir 

af hans nánustu aðstandendum 
reyna að takast á við sorgina sem 
því fylgir. Annar er eiginkonan 
Audrey og hinn er æskuvinurinn 
Jerry sem átti framtíðina fyrir sér 
í lögfræði en ákvað þess í stað að 
sóa lífinu í krakk-reykingar. Þau 
taka hins vegar höndum saman og 
reyna að komast yfir áföllin sem 
hafa dunið á þeim báðum. 

Ungstirninu Lindsay Lohan var 
spáð miklum frama í kvikmynda-
borginni Hollywood og jafnvel 
talið að hún myndi feta í fótspor 
stærstu leikkvenna heims. En 
hún virtist 
hafa litla 
stjórn á lífi 
sínu, leiddist 
út í mikla 
fíkniefna- og 
áfengis-
neyslu og 
fallið var 
hátt. Nýlega 
var síðan 
greint frá því 
að Lindsay 
væri búin að 
eyða öllum 
sínum auð-
æfum í örv-
andi og sljóvgandi efni og því 
þarf hún nú að fara að vinna fyrir 
sér.

Hollywood er fljót að gleyma 
og hefur Lindsay snúið aftur til 
Los Angeles þar sem hún hyggst 

leika í Dare to Love Me en arg-
entínskur tangó á víst að svífa 
þar yfir vötnum. 

Lohan hélt sig fjarri öllum 
skemmtistöðum en kaus að fá 

smá lit og sá 
síðan leiksýn-
inguna Eliza-
beth: The 
Golden Age. 
Móðir leik-
konunnar 
sagði í sam-
tali við  vef-
síðuna Peop-
le.com að 
dóttir hennar 
væri ham-
ingjusöm 
yfir því að líf 
hennar væri 
loksins að 

taka rétta stefnu. Þetta virtust 
þó vera síðustu orð móður Linds-
ay fyrir hennar hönd því nýverið 
tilkynnti leikkonan að hún hefði 
rekið mömmu gömlu úr starfi 
umboðsmanns síns.

Lindsay snýr aftur

Óskarsverðlaunahafinn Helen 
Mirren og eiginmaður hennar 
til tíu ára, Taylor Hackford, eru 
farin að leggja drög að sinni 
næstu kvikmynd, Love Ranch. 
Hjónakornin hafa fengið Joe 
Pesci til liðs við sig.  Myndin á 
að fjalla um hjónin Sally og Joe 
Conforte sem opnuðu fyrsta lög-
lega vændishúsið í Nevada og 
kallaðist The Mustang Ranch. 
Starfsemin öðlaðist síðan heims-
frægð þegar hnefaleikakappinn 
Oscar Bonavena var skotinn þar 
árið 1976 og virtist ástæðan 
vera sú að hann átti í ást-

arsambandi 
við Sally. Joe 
Pesci hefur 
verið fjar-
verandi á 

hvíta tjald-
inu, að 
undan-
skildu 
litlu hlut-
verki í 
The Good Shepard síðan fjórða Tveir á toppn-
um eða Lethal Weapon var frumsýnd árið 1998 
og verður því forvitnilegt að sjá hvernig þess-
um skapbráða leikara tekst upp sem mellu-
dólgur.

Hackford sagði í samtali við Variety að þetta 
væri verkefni sem hann hefði unnið lengi að. 
„En það sem er náttúrlega mest spennandi 
er að endurnýja samstarfið við eiginkonu 
mína,“ segir Hackford og bætir við að Joe 
Pesci hafi verið fyrsti maðurinn sem 
honum hafi dottið í hug fyrir hlutverk 
Joe. „Pesci hefur ekki verið í sviðsljós-
inu í mörg ár en ég vissi að hann væri 

rétti maðurinn til að leika Joe Conforte, 
manninn sem ruddi brautina fyrir því að 
vændi var lögleitt í Nevada á sínum 

tíma.“

Hórumamman 
Helen Mirren

Ástralska leikkonan Melissa George er sannfærð um að tökur á 
Stopping Power hefjist aftur 1. mars á næsta ári. Þetta lét hún 
hafa eftir sér í samtali við Comingsoon.net. Óttar Guðnason var 
sem kunnugt er ráðinn tökumaður þessarar nýjustu myndar Jan 
De Bont en eftir þrjá tökudaga var framleiðslu 
skyndilega hætt eftir að einn framleiðandinn 
dró sig út úr verkefninu. Melissa virðist 
hins vegar ekki hafa gefið upp alla von og 
trúir því að kvikmyndin komist aftur á legg 
fyrr en varir. „Allt getur gerst og þetta sann-
ar það,“ segir leikkonan.

Kvikmyndin segir frá orrustuþotuflug-
manni sem heldur í sumarfrí til Berlínar á 
húsbíl ásamt fjölskyldu sinni. Í miðri höfuðborg 
Þýskalands er farartækinu rænt með dóttur hans 
innanborðs og upphefst þá mikill eltingarleikur 
um hraðbrautirnar í Þýskalandi. Jan De Bont þarf 

sárlega á góðri mynd að halda 
en hann hefur varla gert neitt 
af viti síðan spennumyndin 
Speed sló öll met.

Reyndar virðast orð Melissu 
vera sögð af meiri trú en stað-
festu því hún segir að verkefn-
ið „verði“ að fara af stað aftur. 
„Þetta hentaði mér svo vel 
vegna þess að ég var upptekin 
við aðra hluti og þetta féll eins 
og flís við rass við dagskrána 
mína. Ég ætla í stutt ferðalag 

um jólin og svo sný ég 
aftur til Berlínar í 

byrjun mars,“ 
segir Melissa í 
viðtalinu.

Ekki öll nótt úti enn hjá Óttari

Athyglisverð frumraun Bier

Bergsteinn Björgúlfsson 
hefur undanfarin sjö ár 
gengið með heimildarmynd-
ina Syndir feðranna á bak-
inu eins og þungan kross. 
Í kvöld verður hún loksins 
frumsýnd en myndin lýsir 
þeim skelfilegu atburðum 
sem áttu sér stað á betrun-
arheimilinu í Breiðavík um 
miðbik síðustu aldar.

Íslenska þjóðin greip andann á 
lofti þegar DV birti í upphafi árs-
ins úttekt á mannlegum hildarleik 
sem hafði átt sér stað á betrunar-
heimilinu í Breiðavík. Þá hafði 
kvikmyndatökumaðurinn Berg-
steinn Björgúlfsson verið að rann-
saka það mál undanfarin sjö ár. 
Forsaga málsins er sú að Berg-
steinn hafði heyrt af fangaklefa á 
gistiheimilinu sem nú er starfrækt 
á Breiðavík og fannst eins og hann 
yrði að sjá það með eigin augum. 
Þegar hann kom vestur varð kvik-
myndatökumanninum ljóst að 
þarna lá sárt leyndarmál grafið 
sem margir höfðu vonast til að 
aldrei yrði fundið. 

Bergsteinn reyndi að finna þessa 
drengi sem þarna voru vistaðir á 
árunum 1953 til 1972 þegar ofbeld-
ið var sem mest og fá þá til að tala 
um reynslu sína. En það reyndist 
hægara sagt en gert. Margir vildu 
ekkert af þessu vita og forðuðust 
að ræða um þetta. „Þetta gekk 
mjög hægt og það var ekki fyrr en 
eftir tveggja ára starf að við kom-
umst í samband við nokkra sem 
vildu tjá sig,“ segir Bergsteinn en 
hann er nú við tökur á nýjustu 
kvikmynd Óskars Jónassonar, 
Reykjavík-Rotterdam. 

En í upphafi ársins dundi fjöl-
miðlafárið yfir og forsendur mynd-
arinnar breyttust. Margir af þeim 
sem höfðu komið fram í myndinni 
birtust í fjölmiðlum og ræddu um 
reynslu sína á opinskáan hátt og 
aðrir sem höfðu varla viljað vita af 
myndinni vildu nú fá tækifæri til 
að létta af hjarta sínu. „Ég þurfti 
því að hugsa þetta algjörlega upp á 
nýtt,“ segir Bergsteinn en á þess-
um tíma var upprunalega myndin 
nánast tilbúin. Bergsteinn var 
búinn að lofa sér í önnur verkefni 
og sá að hann var kominn í ákveðið 
tímahrak og því varð úr að Ari 
Alexander Ergis gekk til liðs við 
hann til að klára myndina en saman 

unnu þeir meðal annars að Gar-
gandi snilld. „Ég vildi líka fá annað 
sjónarhorn á myndina,“ segir Berg-
steinn og gömlu klippunni var því 
ýtt til hliðar.

Bergsteinn segir að þetta hafi verið 
síður en svo auðveldur tími, þessi 
sjö ár sem farið hafi í myndina. 
„Þetta hefur haft ansi mikil áhrif á 
mann. Að vera með fullorðna karl-
menn hágrátandi hjá sér, nagla 
sem hafa farið í gegnum hinn harða 
heim, er ekki eitthvað sem maður 
gleymir svo auðveldlega,“ segir 
hann. Þetta hafi hreyft við honum 
og jafnvel fyllt hann reiði yfir því 
að þetta skuli hafa fengið að við-
gangast á sama tíma og hann sjálf-
ur var að alast upp.

Bergsteinn vonast til að Syndir 
feðranna opni augu fólks fyrir því 
að börn sem eru beitt ofbeldi hafi í 
raun engan talsmann. „Mig langar 
kannski að fólk velti þessu fyrir 
sér því maður veit að þetta hefur 
ekkert breyst,“ segir hann og veit 
sem er að myndin og þessi tími 
eiga eftir að fylgja honum alla ævi. 
„Þetta er ekki eitthvað sem maður 
losnar við og svona mál eiga að 
vera til stöðugrar umfjöllunar.“  
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Margir hlakka til villibráðartímabilsins sem gengur í 
garð með lækkandi sól. Stefán Baldvin Guðjónsson 
vínþjónn lumar á ýmsum góðum ráðum varðandi vín-
valið með veislumatnum.

„Með gæsakjöti og rjúpu mæli ég með bragðmiklu 
rauðvíni sem er líka kryddmikið, og hefur eikar- og 
vanillubragð í bakgrunni,“ sagði Stefán. „Bordeaux 
eða Cabernet Sauvignon frá Bandaríkjunum eða 
Chile virkar vel, og vín eins og Chateau Lascombes 
Grand cru frá Margauz er tilvalið með bragðmiklu 
fuglakjöti,“ sagði hann. Hann mælir einnig með Car-
men Cabernet Reserve frá Chile fyrir þá sem vilja 
ódýrara vín. „Það verða að teljast dúndurgóð kaup,“ 
sagði Stefán.

Með önd segir Stefán betra að hafa fínlegra vín, 
eins og Pinot Noir. „Frá Nýja-Sjálandi kemur Pinot 
Noir sem er fínlegt með miklu bragði af jarðarberj-
um, villisveppum og hindberjum og smellpassar,“ 
sagði hann. „Fyrir þá sem vilja aðeins þyngra og 
flóknara vín mæli ég með Faiveley Mercurey,“ bætti 
hann við. 

Hreindýrakjöt krefst bragðmikils rauðvíns að sögn 
Stefáns. „Það er bragðmikið og þungt. Ástralskt Shir-
az með góðu myntu-, sólberja- og eikarbragði passar 
vel með. Vín eins og d’Arenberg The Footbolt Shiraz 
er gott val,“ sagði Stefán. Fyrir þá sem vilja þurrara 
vín með meira krydd- og ávaxtabragði mælir hann 

með víni frá Rhone í Frakklandi. „Til dæmis Guigal 
Côtes du Rhône,“ sagði Stefán.

Stefán heldur úti heimasíðunni www.smakkarinn.
is, þar sem er að finna mun fleiri góðar ábendingar 
um vín. 

Vín með villibráðarveislu

Mundu …
… eftir búðingnum þegar þú ferð 
að hafa áhyggjur af næsta 
eftirrétti. Það þarf ekki heldur að 
skammast sín fyrir að grípa í 
gamla góða Royal-pakkann, hann 
á enn upp á pallborðið hjá 
flestum.

Tónleikaröðin Rafmagnslaust í 
Rauða húsinu stendur nú sem 
hæst í Rauða húsinu á Eyrar-
bakka. „Þetta er annað árið sem 
við höldum þessa tónleikaröð,“ 
sagði Ingi Þór Jónsson, eigandi 
veitingastaðarins. „Hugmyndin 
var að leyfa fólki að njóta góðs 
matar og tónlistar á svolítið 
öðrum nótum en almenningi 
gefst yfirleitt kostur á. Það ger-
ist með þeirri nálægð sem skap-
ast hérna hjá okkur. Þetta er 
mjög persónulegt og notaleg 
stund og stemning,“ sagði Ingi. 

Jón Ólafsson og Hildur Vala 
syngja fyrir gesti næstkomandi 

laugardag, og í þeirra fótspor 
feta svo tónlistarmenn á borð 
við Eyjólf Kristjánsson, Tríó 
Leone Tinganelli og Kristjönu 
Stefánsdóttur. 

„Við bjóðum upp á þriggja 
rétta matseðil í sambandi við 
þetta, sem er svona í okkar anda. 
Það er humarsúpa, lamb og súkk-
ulaðikaka. Það er spilað undir 
borðhaldi, en fólk þarf samt ekki 
endilega að fá sér að borða,“ 
útskýrði Ingi Þór. 

Nánari upplýsingar má fá á 
raudahusid.is eða í síma 483 
3330.

Ljúf tónleikaröð
Ágúst Ólafsson, stöðvar-
stjóri RÚV á Akureyri, 
bar sigur úr býtum í mat-
reiðslukeppni leikmanna 
á sýningunni Matur-inn á 
Akureyri um síðustu helgi.

Keppendur í matreiðslukeppni 
þjóðþekktra leikmanna fengu í 
hendurnar það sem kallað er 
„mystery basket“, en þá vita þeir 
ekki fyrirfram hvaða hráefni 
þeir hafi úr að spila. „Við fengum 
bara poka þegar keppnin var sett 
af stað, og í honum var sitt lítið af 
hverju: nautalund, beikon, kart-
öflur, gulrætur, spergilkál og 
fleira, sem við áttum að nota í 
veislumáltíð fyrir fjóra,“ útskýrði 
Ágúst, sem sagði keppnina hafa 
verið hina skemmtilegustu. 
„Þetta var ofboðslega gaman og 
mikil stemning,“ sagði hann. 
Hann deilir hér verðlaunaupp-
skrift sinni með lesendum Frétta-
blaðsins, en segist þó hafa notið 
aðstoðar leynilegs stuðnings-
manns. „Leynivopnið mitt í 
keppninni er sonur minn, sem er 
að læra matreiðslu á Vox á Hilton 
Reykjavík Nordica. Ég leyni því 
ekki að hann hefur verið minn-
bakhjarl síðustu ár og hann var 
búinn að gefa mér ýmis góð ráð,“ 
sagði Ágúst og hló við. 
Ágúst segist þó hafa afskaplega 
gaman af að elda sjálfur og þá 
helst villibráð og lambakjöt. 
„Mér finnst óskaplega gaman að 
vera í eldhúsinu heima hjá mér á 
tyllidögum og gera góðan mat. 
Jólarjúpan er til dæmis algjör-
lega mín deild,“ sagði Ágúst. 
Nautasteik: Hreinsið nautalund-
ina, geymið afskurðinn. Steikið 
lundina í smjöri á pönnu í um 3 
mín. á hverri hlið. Kryddið með 
salti og pipar. Eldið í 120 gráðu 
heitum ofni í um 20 mín., eða þar 
til kjarnhiti er 50 gráður. Þá á 
hún að vera „medium rare“. 
Kartöflufantasía: Bakið kartöfl-

ur í 160 gráðu heitum ofni í um 40 
mín. Skerið í tvennt og skafið 
innan úr hýði. Steikið smásaxað 
beikon á pönnu þar til stökkt. 
Blandið saman kartöflum, beik-
oni, gráðaosti og rjóma. Kryddið 
með salti og pipar. 
Grænmeti: Strimlið gulrætur, 
skerið spergilkál frá stilknum. 
Sjóðið í 3 mín. í söltu vatni. 
Grófsaxið sveppi og strimlið 
papriku. Léttsteikið í smjöri, 
kryddið með salti og pipar. 
Sósa: Steikið afskurðinn af kjöt-
inu í smjöri á pönnu. Kryddið 
með salti og pipar. Léttsteikið 
saxaðan lauk, hvítlauk, gulrætur 
og sellerí í potti. Hellið í tveimur 
glösum af rauðvíni og sjóðið 
niður um helming. Leysið einn 
tening af nautakrafti upp í hálf-
um lítra af vatni og hellið út á 
ásamt afskurði. Sjóðið í 10 mín. 
við vægan hita. Sigtið, þykkið 
með smjörbollu og dekkið sósuna 
með matarlit ef þarf. Skreytið 
með rósmaríni.

  

Ís í eftirrétt fullkomnar allar máltíðir



full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 23.–26. ágúst eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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35%
afsláttur

23%
afsláttur

40%
afsláttur

full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 18.–21. okt. eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

393 kr/kg, áður 605 kr/kg
Ísfugls kjúklingaleggir 

COOP safar, 1ltr
Appelsínusafi, eplasafi, ávaxtasafi

65 kr/pk
Náttúru hveiti, 2 kg

Emmess ísblóm 199 kr/pk, 4 í pk
Daim, jarðarberja og karamellu

999 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða Lambaofnsteik

844 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða hálfur niðursagaður skrokkur

855 kr/kg, áður 1.425 kr/kg
100% íslenskt ungnautahakk

499 kr/pk, 4 í pk
Coca-Cola 2 ltr, Coca-Cola Zero 2 ltr

199 kr/stk
Myllu skúffukaka

35%
afsláttur

Taktu 3 
og fáðu stykkið

á 99 kr

40%
afsláttur

1.499 kr/kg, áður 2.515 kr/kg
Matfugls kjúklingabringur

Full búð af frábærum tilboðum



ICELANDAIR BÝÐUR TIL ICELAND AIRWAVES '07
Hugmynd Icelandair að tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves hefur allt frá upphafi snúist um að skapa 
vettvang fyrir unga og efnilega íslenska tónlistarmenn í því skyni að hasla sér völl á erlendum markaði. 
Til að skapa þá umgjörð kostar Icelandair hátíðina og flytur inn fólk úr tónlistariðnaðinum, blaðamenn 
og hljómsveitir hvaðanæva að. Árangurinn er vonandi öflugur og fjölbreyttur íslenskur tónlistarútflutningur. 
Þetta er góð hugmynd frá Íslandi.

+ Skemmtið ykkur vel á Iceland Airwaves 17.–21. október

GÓÐ TÓNLIST 
FRÁ ÍSLANDI
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Glæsileg opnunarveisla Hilton Reykjavík Nordica-
hótelsins var haldin í fyrradag. Yfir eitt þúsund 
manns var boðið í veisluna þar sem kokkar frá veit-
ingastaðnum Vox stjönuðu við gesti og gangandi.
Saga Film sá um að setja ævintýralegan blæ á 
veisluna þar sem eldfjöll, jöklar og hverir voru áber-
andi. Hilton-hótelin um heim allan eru orðin tæplega 
fimm hundruð um heim allan og hefur Ísland nú loks-
ins bæst í hópinn.

George Lucas, leikstjóri hinna 
vinsælu Star Wars-mynda, er 
byrjaður að vinna að gerð leikinna 
sjónvarpsþátta sem verða byggðir 
á myndunum. Hvorki Luke Skyw-
alker né Darth Vader verða á 
meðal persóna í þáttunum.

„Geimgenglarnir eru ekki í þátt-
unum. Þeir fjalla um persónurnar 
sem voru í smærri hlutverkum,“ 
sagði Lucas, sem bætti því við að 
vélmenni yrðu áberandi. Lucas er 
með aðra sjónvarpsþáttaröð í píp-
unum sem kallast Star Wars: The 
Clone Wars og er hún tölvuteikn-
uð.

Tvö ár eru liðin síðan sjötta og 
síðasta Star Wars-myndin, The 
Revenge of the Sith, kom út.

Star Wars í sjónvarp

Söngkonan Madonna hefur undirritað 
risaplötusamning við tónleikafyrirtækið 
Live Nation. Hún er þar með fyrsta 
stórstjarnan sem gerir útgáfusamning 
við tónleikafyrirtæki í stað þess að 
semja við hefðbundið útgáfufyrirtæki.

„Tónlistarheimurinn hefur breyst og 
sem listamaður og viðskiptakona verð ég 
að fylgja þeim breytingum,“ sagði 
Madonna. „Í fyrsta sinn á ferli mínum 
nær tónlist mín á ótakmarkaðan hátt til 
aðdáenda minna. Ég vil ekki takmarka 
hugsun mína og með þessum nýja 
samningi eru möguleikarnir endalausir.“

Þar með lýkur 25 ára veru Madonnu 
hjá Warner Music, þar sem hún hefur 
verið allan sinn feril og selt um tvö 
hundruð milljónir platna. Til að klára 
samninginn sinn þarf hún þó að gefa út 
eina plötu í viðbót undir merkjum 

Warner. Er hún væntanleg á næsta ári.
Talið er að Madonna, sem er 49 ára, fái 

í sinn hlut um 7,2 milljarða króna á 
næstu tíu árum fyrir nýja samninginn. 
Auk þess eignast hún hlutabréf í Live 
Nation. „Madona er sannkölluð goðsögn 
og frumherji, bæði sem listamaður og í 
viðskiptum,“ sagði framkvæmdastjóri 
Live Nation. „Samstarf okkar er 
stórmerkilegt skref í tónlistarsögunni.“

Sérfræðingar segja að samningurinn 
beri vott um breyttar áherslur í tónlist-
arheiminum vegna dvínandi plötusölu. Í 
framtíðinni verði lagt meira kapp á 
tónleika, minjagripasölu og þátttöku í 
sjónvarpsþáttum en áður.

Madonna gerir risasamning

Kevin Federline kom með-
leikurum sínum og starfs-
liði við tökur á One Tree 
Hill á óvart á dögunum. 
Endalausar maríjúana-
reykingar voru ekki vel 
séðar.

Kevin Federline hefur verið í hlut-
verki góða mannsins undanfarið, á 
meðan fjölmiðlar hafa einbeitt sér 
að skandölum barnsmóður hans 
og fyrrum eiginkonu, stórstjörn-
unnar Britney Spears. Federline 
var þó á árum áður þekktur fyrir 
partístand og óheflaða framkomu, 
og nú virðist hann stefna í sama 
farið.

Federline varð sér úti um gesta-
hlutverk í táningaþáttunum One 
Tree Hill, og hefur verið við tökur 
á þættinum síðustu daga. Þar 
hefur hann reykt hverja jónuna á 
fætur annarri, starfsfólki og 

öðrum leikurum til mikillar undr-
unar. „Hann reykir maríjúana alls 
staðar á tökustað, eins og það sé 
bara hluti af líferni hans. Lyktin 
er svo sterk að það er augljóst að 
hann er ekki að reykja venjulegar 
sígarettur. Hann virðist ekki reyna 
að  leyna því á neinn hátt,“ segir 
heimildarmaður New York Daily 
News.

Federline hefur einnig látið taka 
eftir sér á börum bæjarins Wilm-
ington í Norður-Karólínuríki, þar 
sem tökur fara fram. „Ég hef þjón-
að honum nokkrum sinnum og 
hann hefur alltaf verið mjög örlát-
ur. Einu sinni gaf hann mér 600 
dollara í þjórfé fyrir bara tvo 
bjóra,“ segir einn barþjónanna í 
bænum. Federline ætti að hafa 
efni á því, en talið er að Britney 
greiði honum mánaðarlega ríflega 
eina milljón króna. 

Leiðir hjónanna fyrrverandi 
liggja næst saman í réttarsal 26. 
október næstkomandi.

Glæsileg opnun-
arveisla á Hilton

Skiptum út
nýjumhaustvörum fyrir

nýrrihaustvörur

afsláttur

af völdum vörum og skóm

50%

Smáralind s. 522 8383  Kringla s. 522 8393
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EINSTÖK TILFINNING...FULLKOMIN HÚÐ

FULLKOMNAR ÁFERÐ HÚÐARINNAR – SPF 15
COLOR IDEAL

www.lancome.com

> LITAKORNIN LÍKJA FULLKOMLEGA EFTIR ÞÍNUM HÚÐLIT
> ÓVIÐJAFNANLEG, MJÚK ÁFERÐIN AÐALAGAST HÚÐINNI

SAMSTUNDIS
> EÐLILEG OG LÝTALAUS HÚÐ ALLAN DAGINN

LANCÔME DAGAR Í LYF & HEILSU
KRINGLUNNI 18. – 24. OKTÓBER
Snyrtifræðingar Lancôme njóta aðstoðar

nýrrar húðgreiningartölvu við að finna út

þínar persónulegu þarfir, svo húðin hljóti

það allra besta. Kynnum einnig nýjustu

förðunartæknina frá París.

Lyf & heilsa Lyf & heilsa
Kjarninn, Selfossi Breiðamörk 32, Hveragerði
Sími: 482 1177 Sími: 483 4197

LE GIFT – Glæsilegir kaupaukar fylgja
þegar keyptar eru Lancôme vörur fyrir
5.500 kr. eða meira.



TOPPMYNDIN ÁÍ SLANDI!

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14

16
12
16

14
16
14
14

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10
THE KINGDOM kl. 8 - 10
HALLOWEEN kl. 6*
SUPERBAD kl. 6*
*Síðustu sýningar

14
16
16
12

12
12
14
16
14

4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.5.40 - 8 - 10.15
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.5.40 - 8 - 10.20
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI kl.6 - 10.15
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8

GOOD LUCK CHUCK   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK LÚXUS   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
HALLOWEEN kl. 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 10.20
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“H EIMA ER BEST”
- MBL

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU 
LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI!

Bölvun
eða

blessun?

GOOD LUCK CHUCK kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE KINGDOM kl. 5.40 - 8 - 10.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
VEÐRAMÓT kl. 10.20

- L.I.B. Topp5.is- L.I.B. Topp5.is

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI MYND SEM VAR

TEKINN UPP Á ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF

www.SAMbio.is 575 8900.SAMbbio.iswwww. 5755 899005755 899005755 899005755 89900www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

THE BRAVE ONE kl. 5:30 - 8D - 10:30D 16

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:30
STARDUST kl. 5:30D - 8 - 10:30 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:30 L

SUPER BAD kl. 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 8 12

MR. BROOKS kl. 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:20 16

STARDUST kl. 8 -10:20 10

SELFOSSI

HAIRSPRAY kl. 8 L

BRATZ kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10:20 16

CHUCK AND LARRY kl. 10:20 12

KEFLAVÍK

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10 L

HAIRSPRAY kl. 10:20 L

STARDUST kl. 8 7

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

KRINGLUNNI

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

THE BRAVE ONE 5:40D - 8D-10:20D 16 

STARDUST kl. 5:30D 10 

NO RESERVATIONS kl. 10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 10:20 Y 12

JIS - FILM.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE KINGDOM kl. 5.45, 8 og 10.20 16
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.45 og 10.20 12

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Hljómsveitin Thundercats og bandaríski tónlistarmað-
urinn Khonnor spila saman á Iceland Airwaves-hátíð-
inni annað kvöld. Sveitin komst í kynni við Khonnor í 
gegnum netið og hitti hann síðan nokkrum mánuðum 
síðar á Íslandi. 

Khonnor vakti fyrir nokkrum árum athygli fyrir plötu 
sína Handwriting, sem fékk mjög 

góða dóma gagnrýnenda, og bera 
meðlimir Thundercats honum 
vel söguna. „Þetta er „brilliant“ 
náungi. Hann er með öflugri 

listamönnum sem maður 
hefur uppgötvað síðustu 

ár,“ segir Þrumuköttur-
inn emMelLessS. „Tón-
listin er svo einlæg og 
þetta er bara alvöru-
náungi.“

Thundercats gerði 
nýverið útgáfusamn-

ing við þýska indí-fyrirtækið Nordic Notes og kemur 
fyrsta plata sveitarinnar, New Wave, út í Þýskalandi, 
Austurríki og Sviss, auk Íslands. Hefur platan að geyma 
tilraunaskotið popp/rokk með forrituðum trommuleik 
og kemur tónlistarkonan Jara við sögu í fjórum lögum.  

Auk þess að spila með Thundercats á Organ annað 
kvöld klukkan 00.30 verður Khonnor á sama stað í kvöld 
með eigin tónleika. Þrumukettirnir sjálfir, sem hafa 
skartað forláta grímum á tónleikum sínum, ætla hugs-
anlega að afhjúpa leyndarmál sitt og fella þær niður á 
Organ. Geta þá aðdáendur sveitarinnar svalað forvitni 
sinni í eitt skipti fyrir öll. 

Spila með Khonnor á Airwaves

Breska hljómsveitin Slow Club 
kemur fram á Airwaves-hátíðinni 
í kvöld. Sveitin spilar á Moshi 
Moshi-kvöldinu svokallaða á Nasa 
en það ágæta plötufyrirtæki hefur 
um árin fært Íslendingum nokkur 
frábær atriði á Airwaves, til 
dæmis Hot Chip, Architecture in 
Helsinki og Klaxons.

Slow Club skipa þau Rebecca og 
Rebecca en hún syngur og spilar á 
trommur og hann spilar á gítar og 
syngur. Það sem er kannski 
skemmtilegast við sveitina er sú 
staðreynd að Rebecca trommar 
standandi. „Mér finnst einfald-
lega ekki gaman að tromma sitj-
andi. Ég gerði því bara mína eigin 

útgáfur af furðulegu trommusetti 
sem mér finnst fjörugt. Það gerir 
mér líka auðveldara um vik að 
syngja,“ útskýrir Rebecca þegar 

blaðamaður Fréttablaðsins náði 
tali af henni þar sem hún sat í 
strætó í London.

Með Slow Club í kvöld troða 
einnig upp til dæmis Best Fwends, 
The Teenagers, Late of the Pier og 
íslensku ungstirnin í Retro Stef-
son. „Við munum pottþétt standa 
upp úr,“ segir Rebecca, full af 
sjálfsöryggi. „Sjálfstraust er mik-
ilvægt í tónlist, því þú verður að 
trúa á hlutina sem þú ert að gera. 
Reyndar er það oft erfitt, sérstak-
lega í Bretlandi, þar sem svo 
margar sveitir berjast um hituna. 
En á endanum nær maður vonandi 
að gleðja sjálfan sig og vonandi 
aðra í leiðinni.“

Ætla að skara fram úr

Þeir eru ófáir tónlistarað-
dáendurnir sem hlakka til 
tónleika Deerhoof á Airwa-
ves í ár enda þykir sveitin 
framúrskarandi. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson ræddi 
við hinn takfasta trommu-
leikara sveitarinnar, Greg 
Saunier.

Deerhoof hefur verið starfandi 
frá byrjun síðasta áratugs og á 
þeim tíma sent frá sér hátt í tíu 
breiðskífur. Erfitt er að flokka 
tónlist sveitarinnar undir einn 
hatt enda sveiflast tónlist Deer-
hoof frá argasta gítarhávaðarokki 
yfir í sykurhúðað tyggjópopp. Til-
raunamennskan er þó yfirleitt í 
fyrirrúmi.

Nýjasta plata sveitarinnar, Fri-
end Opportunity, kom út fyrr á 
þessu ári en platan var sú fyrsta 
eftir brotthvarf Chris Cohen, sem 
hafði spilað á bassa og gítar með 
sveitinni til nokkurra ára. Sveitin 
hefur reyndar gengið í gegnum 
nokkrar mannabreytingar frá 
stofnun sveitarinnar en hvaða 
áhrif hafa þessar breytingar á 
hljóm Deerhoof á milli platna? 
„Spurðu mig aftur eftir tíu ár,“ 
svarar Greg og hlær. „Ef ég hlusta 
á einhverja plötu með Deerhoof-
heyri ég aðeins gallana og allt það 
sem ég vildi að við hefðum gert 
betur. Síðan á sama tíma heyri 
hluti sem ég er undrandi yfir, því 
ég hélt að við gætum ekki gert lög 
sem hljómuðu svona. Á margan 
hátt hefur ekkert breyst síðan 
Chris hætti. Við vissum ekkert 
hvað við vorum að gera þegar 
hann var með okkur í sveitinni, 
höfðum enga formúlu. Núna 
höfum við enn enga stefnu og 
vitum ekkert hvernig við munum 
hljóma.“

Deerhoof hefur lengi verið 
þekkt fyrir þróttmikla tónleika og 
segir Greg að á margan hátt ein-
faldi það hlutina að vera núna þrjú 
í stað þess að vera fjögur. „Við 

getum spilað sama lagið, og á 
hverjum tónleikum hljómar það 
öðruvísi. Einn daginn spilum við 
það hraðar og hinn daginn hægar. 
Fyrir mér er þetta bara eins og 
með Rolling Stones eða eitthvað. 
Einfaldlega klassísk rokk og ról 
formúla. Lögin eru svo einföld að 
það gefst mikið svigrúm til að 
leika sér aðeins með þau. Og á 
margan hátt er auðveldara að 
framkvæma slíkt þegar færri eru 
í sveitinni.“

Undanfarið hefur Deerhoof 
verið nokkuð dugleg að gefa aðdá-
endum sínum fría tónlist á heima-
síðu sinni, meðal annars alls kyns 
óútgefið efni, útvarpsupptökur, 
ábreiðulög og fleira. „Það var sá 
tími þegar Deerhoof hefði aldrei 
gefið tónlist sína. Það var áður en 
ég eignaðist sjálfur tölvu,“ svarar 
Greg og springur úr hlátri. „En ég 
meina, við erum ekkert frábrugðn-
ari öðrum sveitum að þessu 
leyti.“

Greg hlakkar mikið til Íslands-
heimsóknarinnar en segir að sveit-
in muni ekki spila mikið af nýju 
efni hérlendis en eitthvað þó. „Við 
erum nú að fara að spila á Íslandi í 

fyrsta skiptið og þar býst ég við að 
flestallir áhorfendurnir séu að 
hlusta á Deerhoof í fyrsta skipt-
ið.“ Ég segi Greg hins vegar að 
þar sé hann að vanmeta íslensku 
áhorfendurna. Deerhoof spilar á 
Gauknum á föstudagskvöldið á 
Airwaves í ár.
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Garðar Bergmann Gunnlaugsson er uppalinn hjá ÍA eins og 
bræður hans, tvíburarnir Arnar og Bjarki, og hefur löngum 
þótt mikill markvarðahrellir. Garðar er sem stendur, þegar 
tveimur umferðum er ólokið í sænsku 1. deildinni Super-
ettan, markahæsti leikmaður deildarinnar með 17 mörk í 25 
leikjum og lið hans Norrköping er þegar búið að tryggja sér 
sæti í efstu deildinni Allsvenskan að ári.

„Það er búið að ganga framar vonum hjá mér og liðinu 
í sumar og það er virkilega gaman að fylgja eftir góðu 
gengi mínu hjá Norrköping í fyrra,“ sagði Garðar og kvað 
sér líða vel í Svíþjóð. 

„Ég á enn eitt ár eftir af samningi mínum við Norrk-
öping. Það er gott að vera í Svíþjóð og það er hugur 
í bæði mér og klúbbnum að semja, en það slitnaði 
reyndar upp úr samningaviðræðum á dögunum en 
ég held að það leysist allt snemma á næsta ári,“ 
sagði Garðar bjartsýnn á framtíð sína hjá liðinu. 

„Markmiðið hjá okkur verður til að byrja með 
halda sæti okkar í deildinni, en við slógum til að 

mynda út tvö efstu deildarlið í bikarkeppninni í ár, þannig að 
við eigum vel heima í efstu deild,“ sagði Garðar sem skoraði 
meðal annars sigurmark Norrköping gegn AIK í 3. umferð 
bikarkeppninnar.

Hjá Norrköping leikur einnig Stefán Þór Þórðarson en hann 
er á leiðinni frá félaginu á fornar slóðir til ÍA eftir tímabilið. 

„Það er náttúrulega agalegt að missa hann þar sem við 
náum rosalega vel saman bæði innan vallar sem utan, 

en auk hans er Bruno Santos annar framherji liðsins 
einnig á förum frá liðinu. Þannig að ég á von á því 
að við reynum að styrkja liðið talsvert fyrir næsta 
tímabil og hef í raun sjálfur minnstar áhyggjur af 
því. 

Ég persónulega er að minnsta kosti mjög 
spenntur fyrir því að taka næsta skrefið í boltanum 
og ná að sanna mig í Allsvenskan á næsta tímabili. 
Fyrsta mál á dagskrá hjá mér er nú samt að klára 
þetta tímabil vel og taka markakóngstitilinn í 1. 
deildinni,“ sagði Garðar ákveðinn.

GARÐAR GUNNLAUGSSON:  ER SEM STENDUR MARKAHÆSTUR Í SÆNSKU 1. DEILDINNI Í FÓTBOLTA 

Tilbúinn að taka næsta skref í boltanum
> FH-ingar á ferð og flugi

Davíð Þór Viðarsson fór á dög-
unum til reynslu hjá Norrköping, 
þar sem Stefán Þór Þórðarson 
og Garðar Bergmann Gunnlaugs-
son hafa slegið í gegn. Í samtali 
við Fréttablaðið kvaðst Davíð 
eiga von á því að sænska 
liðið myndi tala við FH um 
hugsanleg kaup á 
honum. Sverrir Garð-
arsson fer á mánudag 
til reynslu hjá norska liðinu 
Viking, en staðan er öllu óljósari 
hjá Matthíasi Guðmundssyni sem fer 
líklega til reynslu til sænska liðsins 
GAIS á næstunni.

FÓTBOLTI Hún er einkennileg 
yfirlýsingin á heimasíðu Fylkis 
sem ber heitið „Bull og vitleysa“.

Þar kvarta Fylkismenn sáran 
yfir því að ekki hafi verið haft 
samband við þá við vinnslu 
fréttar sem birtist síðastliðinn 
þriðjudag þar sem fram kemur að 
félagið fái 30 prósent af söluverði 
Ragnars Sigurðssonar verði hann 
seldur frá IFK Gautaborg.

Yfirlýsingin er ekki síst 
einkennileg í ljósi þess að fram 
kemur að samningurinn sé 
trúnaðarmál og að Fylkir muni 
ekki nú, frekar en áður, gefa 
upplýsingar um samningamál.

Fréttablaðinu var fullkunnugt 
um þessa afstöðu Fylkismanna og 
þess vegna tók því eðlilega ekki 
að tala við þá. Það staðfesta þeir 
sjálfir í yfirlýsingunni. 

Heimildir Fréttablaðsins eru 
traustar og blaðið stendur við 
fréttina.  - hbg

Yfirlýsing Fylkis:

Vísað á bug

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen, 
leikmaður Barcelona og fyrirliði 
íslenska landsliðsins, er á topp 10 
lista yfir heitustu bitana á 
markaðnum þegar félagsskipta-
glugginn opnar í janúar, sam-
kvæmt nýlegri samantekt ítalska 
blaðsins La Gazzetta dello sport. 
„Hinn góði Eiður er fallinn í 5.-6. 
sæti í goggunarröðinni yfir 
framherja Barcelona og er 29 ára 
og því geta Barcelona-menn ekki 
ætlast til að fá neitt nálægt því 
sem þeir borguðu fyrir hann á 
sínum tíma,“ segir í umfjöllun um 
Eið. En ásamt Eið Smára nefndi 
blaðið meðal annarra þá Andriy 
Shevchenko, Juan Roman 
Riquelme, Lukas Podolski og 
Peter Crouch sem góða kosti.  - óþ

La Gazzetta dello sport:

Eiður Smári 
einn sá heitasti

EFTIRSÓTTUR Mörg lið eiga eftir að 
keppast um Eið Smára í janúar sam-
kvæmt La Gazzetta dello sport.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar 
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.

HAGSTÆTT VERÐ

FÓTBOLTI Englendingar þurfa á 
aðstoð að halda frá öðrum liðum í 
sínum riðli eftir að liðið tapaði 
gríðarlega mikilvægum leik gegn 
Rússum í Moskvu en leikið var á 
gervigrasi. Wayne Rooney kom 
Englendingum yfir í fyrri hálfleik 
með stórglæsilegu marki en í síð-
ari hálfleik var dæmt á hann víti 
sem virtist vera glórulaus dómur 
enda átti brotið sér stað utan 
teigs. 

Pavluchenko skoraði úr vítinu 
og bætti öðru marki við fjórum 
mínútum síðar þegar Paul Robin-
son varði skot og sló boltann 
klaufalega út í teiginn þar sem eft-
irleikurinn var auðveldur fyrir 
Pavluchenko. Steve McClaren, 
landsliðseinvaldur Englendinga, 
var langt frá því að vera sáttur við 
vítaspyrnudóminn.

„Við vorum með þennan leik í 
höndunum en töpum samt. Þetta 
er mjög gremjulegt. Ég var að 
enda við að horfa aftur á þennan 
vítaspyrnudóm og hann er algjört 
hneyksli. Brotið á sér augljóslega 
stað fyrir utan teig. Línuvörður-
inn var ekkert að flagga heldur 
var það dómarinn sem tók þessa 
ákvörðun úr talsverðri fjarlægð 
og þessi ákvörðun hans breytti 
svo sannarlega þessum leik,“ sagði 

McClaren reiður en fram að vítinu 
var ekkert sem benti til þess að 
Rússar myndu gera nokkuð í leikn-
um. „Þetta leit svo vel út hjá okkur 
og við gerðum rétta hluti. Viðhorf 
leikmannanna var frábært og 
menn lögðu sig alla í leikinn. Við 
vörðumst vel, skoruðum og Rúss-
arnir voru að verða uppiskroppa 
með hugmyndir. Svo kom vítið og 

þessar fjórar mínútur voru lyg-
inni líkastar,“ sagði McClaren sem 
var ekki á því að gagnrýna leik-
menn sína.

Rússum nægir að vinna síðustu 
tvo leiki sína á riðlinum gegn Ísra-
el og Andorra en England verður 
að vinna Króata og treysta á að 
Rússar misstigi sig.

 henry@frettabladid.is

England í vondum málum 
eftir slæmt tap í Rússlandi
Möguleikar enska landsliðsins á því að komast á EM dvínuðu verulega í gær 
þegar liðið tapaði fyrir Rússum á gervigrasinu í Moskvu. Mjög svo umdeilt víti 
kom Rússum inn í leikinn í síðari hálfleik. Steve McClaren var æfur af reiði.

ENGLAND EKKI Á EM? Rússar fagna hér öðru marki sínu á gervigrasinu í Moskvu í 
gær. Tapið gerði líklega út um vonir Englands að komast á EM. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Undankeppni EM:
A-RIÐILL:
Kasakstan-Portúgal   1-2
Byakov - Makukula, Ronaldo.
Aserbaijan-Serbía   1-6
Belgía-Armenía   3-0
Stig efstu liða: 1. Pólland 24, 2. Portúgal 23, 
3. Serbía 20, 4. Finnland 20, 5. Belgía 15, 6. 
Armenía 9.
B-RIÐILL:
Úkraína-Færeyjar   5-0
Georgía-Skotland   2-0
Frakkland-Litháen   2-0
Thierry Henry 2
Stig efstu liða: 1. Frakkland 25, 2. Skotland 
24, 3. Ítalía 23, 4. Úkraína 16, 5. Litháen 10, 
6. Georgía 10.
C-RIÐILL: 
Malta-Moldavía   2-3
Tyrkland-Grikkland   0-1
Bosnía-Noregur   0-2
- Hagen, B.H. Riise.
Stig efstu liða: 1. Grikkland 25, 2. Noregur 
20, 3. Tyrkland 18, 4. Bosnía 13, 5. Ungverja-
land 12, 6. Moldavía 9.
D-RIÐILL:
San Marínó-Wales   1-2
Írland-Kýpur   1-1
Þýskaland-Tékkland   0-3
- Sionko, Matejovsky, Plasil.
Stig efstu liða: 1. Tékkland 23, 2. Þýskaland 
23, 3. Írland 16, 4. Kýpur 14, 5. Slóvakía 13, 
6. Wales 13.
E-RIÐILL:
Rússland-England   2-1
Pavluuchenko 2 (1 víti) - Wayne Rooney.
Makedónía-Andorra   3-0
Stig efstu liða: 1. Króatía 26, 2. England 23, 
3. Rússland 21, 4. Ísrael 17, 5. Makedónía 11, 
6. Eistland 4.
F-RIÐILL:
Danmörk-Lettland   3-1
Tomasson, Laursen, Rommedahl - Gorkss.
Liechtenstein-Ísland   3-0
Svíþjóð-Norður Írland  1-1
Mellberg - Lafferty.
Stig liða: 1. Svíþjóð 23, 2. Spánn 22, 3. Dan-
mörk 17, 4. Norður-Írland 17, 5. Lettland 9, 6. 
Ísland 8, 7. Liechtenstein 7.
G-RIÐILL:
Lúxemborg-Rúmenía   0-2
Holland-Slóvenía   2-0
Sneijder, Huntelaar.
Albanía-Búlgaría   1-1
Stig efstu liða: 1. Rúmenía 26, 2. Holland 23, 
3. Búlgaría 19, 4. Albanía 11, 5. Slóvenía 11, 
6. Hvíta-Rússland 11.

N1-deild karla:
Valur-Akureyri   30-26 (15-13)
Mörk Vals (skot): Fannar Friðgeirsson 6 (7), 
Sigfús Páll Sigfússon 6 (8), Ingvar Árnason 5 
(5), Baldvin Þorsteinsson 5/4 (10/4), Arnór 
Gunnarsson Malmquist 4 (6), Elvar Friðriksson 3 
(8), Kristján Þór Karlsson 1 (1). 
Varin skot: Ólafur Haukur Gíslason 15/2 (35/4, 
43%), Pálmar Pétursson 6 (11/1, 55%).
Hraðaupphlaup: 1 (Arnór).
Fiskuð víti: 4 (Ingvar 3, Baldvin).
Utan vallar: 14 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Magnús Stefánsson 
7 (15), Heiðar Þór Aðalsteinsson 4 (5), Goran 
Gusic 4/2 (9/4), Jónatan Þór Magnússon 3/2 
(5/3), Einar Logi Friðjónsson 3 (6), Hörður 
Fannar Sigþórsson 2 (4), Andri Snær Stefánsson 
2 (5), Rúnar Sigtryggsson 1 (2). 
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 12 (37/4 
32%), Elmar Kristjánsson 1 (6 17%).
Hraðaupphlaup: 1 (Heiðar Þór).
Fiskuð víti: 6 (Magnús 4, Hörður Fannar 2).
Utan vallar: 8 mínútur

Iceland Express-deild kvk:
Hamar-Haukar   76-85

Þýski handboltinn:
Gummersbach-Nordhorn   34-32
Róbert Gunnarsson skoraði 8 mörk fyrir Gum-
mersbach.
Fuchse Berlin-Flensburg   21-29
Alexander Petersson lék ekki með Flensburg ekki 
frekar en Einar Hólmgeirsson.
Balingen-Hamburg   27-28

ÚRSLIT

HANDBOLTI Valur vann Akureyri 
30-26 í síðasta leik 5. umferðar N1-
deildar karla í handbolta í gær-
kvöld. Þetta var jafnframt fyrsti 
sigur Valsmanna í deildinni í ár.

Leikurinn var í jafnvægi fram-
an af og Valsmenn leiddu til að 
mynda leikinn 10-9 eftir 20 mínút-
ur og í hálfleik var staðan 15-13.

Valsmenn byrjuðu leikinn betur 
í seinni hálfleik og tóku örugga 
forystu, en gestirnir frá Akureyri 
voru ekki af baki dottnir en náðu 
þó aldrei að minnka muninn nema 
niður í tvö mörk í stöðunni 26-24. 
Það var ekki síst fyrir ágæta 
markvörslu Ólafs Hauks Gísla-
sonar sem tók 15 skot í leiknum og 
fór sérstaklega mikinn í síðari 
hálfleik. Lokatölur í leiknum voru 

30-26 og þar með hafa Valsmenn 
loksins unnið sinn fyrsta leik á 
tímabilinu og Óskar Bjarni Ósk-
arsson, þjálfari Vals, var ánægður 
með sigurinn, en ekki spila-
mennsku sinna manna. 

„Mér fannst vanta upp á gæðin í 
spilamennsku okkar og við vorum 
alltaf að hleypa þeim aftur og aftur 
inn í leikinn, þegar við áttum að 
vera búnir að klára dæmið fyrir 

löngu. Það vantaði einhvern neista 
í okkur í leiknum og við vorum 
klaufar að vera utan vallar í 12 
mínútur,“ sagði Óskar sem telur 
lið sitt eiga mikið inni. „Þetta fer 
að smella hjá okkur og ég tel að 
Evrópuleikirnir eigi eftir að hjálpa 
okkur að komast í gang. Við eigum 
Erni líka alveg inni og ég hef fulla 
trú á því að við séum að komast 
almennilega í gang.“   - óþ

Valur vann Akureyri 30-26 í síðasta leik 5. umferðar N1-deildar karla í gærkvöld:

Loksins unnu Valsmenn leik 

SEIGUR Sigfús Páll Sigfússon átti fínan leik fyrir Valsmenn í gærkvöld og skoraði 6 
mörk úr 8 skotum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM





 Eiður Smári Guðjohnsen 
fyrirliði gerir sér ekki grein fyrir 
því sem er að hjá íslenska liðinu. 
„Ég held að það sé best að segja 
sem minnst þangað til að við 
getum horft aftur á leikinn. Við 
þurfum að fara yfir það sem fór 
úrskeiðis. Það er auðvelt að láta 
hlutina fara í skapið á sér og ég 
held að við þurfum allir að líta í 
okkar eigin barm. Það taka allir 
ábyrgð á þessum sem ein heild,“ 
sagði Eiður Smári. 

„Við erum greinilega ekki nógu 
samstilltir, hvort sem það sé vegna 
skilaboðanna sem við fáum inn á 
völlinn eða hvort við útfærum þau 
ekki rétt. Það er voða erfitt að 
gera sér grein fyrir því sem er að. 

Þetta var í lagi í fyrri hálfleik en 
við þurftum bara að skora til að fá 
sjálfstraustið inn í liðið. Við fáum 
síðan á okkur ódýrt mark enn eina 
ferðina og það drepur leikinn fyrir 
okkur. Þriðja markið undirstrikar 
síðan allan pakkann,“ sagði Eiður 
sem kláraði 90 mínútur annan 
leikinn í röð. „Ég er búinn eftir tvo 
90 mínútna leiki. Það var allt í lagi 
kraftur í mér inn á milli en ég er 
lengi að jafna mig og fann aðeins 
til í hnénu undir lok leiksins,“ 
sagði Eiður Smári sem upplifði í 
gær versta kvöld sitt með lands-
liðinu.

„Já. ég held það. Það getur ekki 
annað en nartað í stoltið hjá manni 
en ég tek bara á mig mína ábyrgð 

alveg jafnmikla og hinir leikmenn-
irnir í liðinu. Það þýðir ekkert að 
fara heim og grenja heldur þurf-
um við að fara yfir það sem fór 
úrskeiðis. Ég er ekki sá sem gefst 
upp að eðlisfari og ætla ekki að 
byrja á því hér. Við sem lið höfum 
aldrei verið þekktir fyrir að gef-
ast upp. Það er engin ástæða fyrir 
að fara að byrja á því þó svo að við 
höfum fengið stóran skell. Við 
gerum miklar væntingar til okkar 
sjálfra og það er erfitt að sætta sig 
við sjálfan sig þegar maður stend-
ur ekki undir væntingum,“ sagði 
Eiður.

Allir strákarnir í liðinu þurfa að líta í eigin barm

 Blaðamennirnir frá 
Liechtenstein föðmuðu landsliðs-
þjálfarann Hans-Peter Zaugg á 
blaðamannfundinum eftir leikinn 
og það var ljóst á öllu að liðið 
hafði endurskrifað knattspyrnu-
sögu þjóðarinnar. 

„Þetta var kannski ekki besti 
leikurinn okkar en það var mjög 
mikilvægt fyrir okkur að vinna 
þennan leik gegn Íslandi. Ísland 
er með gott lið en heppnin var 
með okkur í fyrsta markinu. 
Markvörðurinn okkar átti mjög 
góðan leik, varði í tvígang 
meistaralega í fyrri hálfleik og 
leikurinn kláraðist síðan með 
seinni tveimur mörkunum. Ísland 
spilaði að mínu mati mjög svipað 
og í fyrri leiknum á Ísland. Þetta 
var ekki slæmur leikur hjá 
Íslandi en heppnin var með 
okkur,“ sagði Zaugg á blaða-
mannafundi eftir leik. „Drauma-
úrslitin fyrir mig var að vinna 
leikinn 1-0 en það gerist ekki 
betra en að skora þrjú mörk og 
halda hreinu. Þetta er ótrúlegt 
kvöld.“

Dreymdi um 
að vinna 1-0

 Miðvikudagsins 17. okt-
óber 2007 verður minnst sem eins 
svartasta dags í sögu íslenskrar 
knattspyrnu. Þetta er dagurinn 
þar sem íslenska landsliðið var 
niðurlægt af einni minnstu knatt-
spyrnuþjóð heims, Liechtenstein. 

Íslenska liðið náði aldrei tökum 
á leiknum og vonleysið jókst mín-
útu frá mínútu eftir að íslenska 
liðið lenti undir eftir hálftíma leik. 
Liðið fékk nokkur góð færi til að 
koma sér inn í leikinn en annað 
mark Liechtenstein drap algjör-
lega í íslenska liðinu sem hrein-
lega brotnaði saman gegn einu af 
smáríkjunum í boltanum. Leik-
menn Liechtenstein eru ekki að 
spila með bestu knattspyrnuþjóð-
um Evrópu en þeir afgreiddu 
atvinnumenn íslenska landsliðsins 
að hætti bestu knattspyrnuþjóða 
heims. Framfarir Liechtenstein 
hafa verið miklar síðan að Ísland 
vann þá í tvígang 4-0 fyrir tíu 
árum síðan. En afturför íslenska 
landsliðsins á þó hér örugglega 
stærstan þátt í óförum liðsins í 
Ölpunum í gær. 

Það var óöryggi í íslenska liðinu 
frá fyrstu mínútu og leikmenn 
Liechtenstein voru alltaf hættu-
legir ekki síst þar sem íslenska 
liðið var að tapa boltanum ítrekað 
á slæmum stöðum. Tapaður bolti á 
miðjunni bauð síðan upp á hraða 
sókn upp vinstri vænginn á 28. 
mínútu þar sem Franz Burgmeier 
komst aftur fyrir Kristján Örn 
Sigurðsson og gaf fyrir á galopinn 
Mario Frick sem skoraði auðveld-
lega utan úr teignum. 

Íslenska landsliðið kom öllum á 
óvart með því að skora þrjú mörk 

á fyrstu 37 mínútunum í fyrsta 
útileiknum en hefur síðan hvorki 
skorað mark né fengið stig utan 
Laugardalsvallarins. Síðan að 
Eiður Smári Guðjohnsen skoraði 
þriðja markið í Belfast eru liðnar 
413 mínútur og markið lætur enn 
bíða eftir sér. 

Sú vonarglæta sem glæddist 
með góðum úrslitum varð snögg-
lega að engu en þegar litið er til 
baka þá náðum við jafntefli úr leik 
þar sem við vorum manni fleiri í 
69 mínútur og vorum ljónheppnir 
að vinna Norður-Íra nokkrum 
dögum síðar. Eitt stig gegn botn-
liðunum í riðlinum er staðreynd. 
Það er erfitt að sætta sig við að 

fjórir lélegustu leikir liðsins komi 
gegn þeim tveimur þjóðum sem 
við eigum að vinna. Uppskeran er 
hins vegar eitt af mögulegum tólf 
stigum, eitt mark skorað og tólf 
fengin á okkur. Það eru stigin sex 
gegn Norður-Írum sem eru að 
bjarga liðinu frá því að sitja í 
botnsætinu um leið og þau ræna 
Norður-Íra farseðilinn til Sviss og 
Austurríkis næsta sumar. 

Íslenska liðið var taktlaust og 
ósannfærandi. Hér hlýtur þjálfar-
inn að taka á sig alla ábyrgð. Eyj-
ólfur Sverrisson hefur fengið 
tækifæri til að vinna sig úr skelfi-
legri frammistöðu. Hann fékk það 
tækifæri í haust en eftir tvö töp í 

röð með markatölunni 2-7 er erfitt 
fyrir hann að halda áfram. Liðið er 
augljóslega á rangri leið og með 
sama áframhaldi er Ísland að 
verða ein slakasta knattspyrnu-
þjóðin í Evrópu. Menn gera ekki 
lengur grín af San Marínó, Fær-
eyjum og Liechtenstein því eftir 
leikinn í gær hefur Liechtenstein 
sent íslenska knattspyrnulandslið-
ið niður í kjallarann með þessum 
þjóðum.

Íslenska karlalandsliðið steinlá, 3-0, fyrir Liechtenstein í Vaduz í gær og mátti þola eitt neyðarlegasta tap í 
sögu landsliðsins. Eftir frábær úrslit gegn Spáni og Norður-Írlandi hrundi leikur liðsins gegn neðstu liðun-
um í riðlinum og það er augljóslega eitthvað mikið að hjá íslenska landsliðinu í knattspyrnu.

 Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari var að sjálfsögðu 
mjög óánægður með leikinn í gær. 
„Það er ekkert sem við þurfum að 
tala fallega um úr þessum leik. 
Þetta er bara skelfilegt og við 
vorum bara niðurlægðir. Ég tek að 
sjálfsögðu mína ábyrgð á þessu,“ 
sagði Eyjólfur sem ætlar þó ekki 
að segja af sér. 

„Ég ætla að halda áfram með 
liðið. Ég veit núna hvað ég þarf að 
bæta. Ég geri miklar kröfur til 
mín sjálfs og ég tel mig geta lagað 
það sem þarf að bæta hjá liðinu,“ 
sagði Eyjólfur kokhraustur.  

„Við vorum einfaldlega niður-
lægðir. Það er ekkert í þessum leik 
sem við getum talað fallega um. 
Þeir nýttu sín færi. Við fengum 
reyndar fjögur dauðafæri en nýtt-
um þau ekki. Þetta er sama vanda-
málið og við höfum glímt við und-
anfarin fimm ár. 

Þessi stöðugleiki er ekki í liðinu 
og það eru gríðarleg vonbrigði 
með þennan leik. Það virðist vera 
þannig að ef við erum að verjast 
allir á okkar vallarhelmingi þá 
erum við í fínu standi en um leið 

og við förum að sækja á fleiri 
mönnum og erum meira með bolt-
ann þá lendum við alltaf í vand-
ræðum,“ sagði Eyjólfur eftir leik-
inn og hann veit að gengi liðsins 
gegn botnliðunum hefur verið 
mjög slakt. 

„Það er mjög dapurt að fá aðeins 
eitt stig af tólf mögulegum á móti 

Lettlandi og Liechtenstein og í 
rauninni þyrftum við bara að spila 
eintóman varnarleik og pakka í 
vörn,“ sagði Eyjólfur í kaldhæðni 
en hann sá þó mun á liðinu frá því 
í tapinu á móti Lettum. „Hugarfar-
ið var í fínu lagi og mun, mun 
betra en það var á móti Lettum,“ 
sagði Eyjólfur.

Við vorum einfaldlega niðurlægðir





Þolinmæðin borgaði sig á endanum



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

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

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

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

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

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO
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Skáldsagan Rokland eftir Hall-
grím Helgason hefur fengið afar 
góðar viðtökur í Danmörku en hún 
var gefin þar út fyrir tveimur 
vikum undir nafninu „Stormland“. 
Gagnrýnendur mega 
var vatni halda yfir 
henni og Berlingske 
Tidende gaf bókinni 
fullt hús, heilar sex 
stjörnur. Jyllands-
posten og Börsen 
gáfu fimm og Polit-
iken útnefnir Rok-
land bók vikunnar. 
Menningarþáttur
danska ríkissjón-
varpsins, „Smags-
dommerne“, fjallaði 
einnig um bókina.

Hallgrímur segist í viðtali við 
Fréttablaðið hafa lesið gagnrýni 
Dananna. „Þetta er skemmtilegt,“ 
segir hann. „Bókin selst vel úti, 
talan nálgast tvö þúsund eintök á 

tveimur vikum. Maður er 
bara sáttur.“ Það er einkum 
menningargagnrýni bókar-
innar og kraftur tungu-
málsins sem heillar gagn-
rýnendur í Danaveldi. Einn 
þeirra sagði Hallgrím 
greina nútímann með 
nákvæmni hjartalæknis 
og tilfinningu uppistand-

ara fyrir tímasetningu. Annar 
sagðist hafa svipast um í stofu 
sinni í leit að einhverjum til að 
deila menningargagnrýninni með 
sem sett væri fram á svo „ótrú-
lega skemmtilegu og kraftmiklu 
máli“. Sá þriðji sagði bókina fara 
langt fram úr öllum öðrum nor-
rænum samtímabókmenntum. 
Hinn kaldhæðni húmor Hallgríms 
virðist því hafa skilað sér í dönsku 
þýðingunni. „Ég var einstaklega 
heppinn með þýðandann, Kim 
Lembek,“ viðurkennir Hallgrím-
ur. „Þetta veltur mikið á því, sér-
staklega fyrir okkur Íslendinga.“ 
Rokland fjallar sem kunnugt er 
um Bödda nokkurn Steingrímsson 
sem snýr aftur heim á Sauðárkrók 
eftir námsdvöl í Þýskalandi. „Kim 

lærði íslensku þegar hann starfaði 
sem vinnumaður á bæ í Skagafirði 
í eitt ár. Það má segja að hann hafi 
nánast verið forritaður til að þýða 
þessa bók.“

Hallgrímur vinsæll í Danmörku

Grafíski hönnuðurinn Oscar Bjarna-
son er á meðal átta sérfræðinga 
sem heimasíða dagblaðsins New 
York Times leitaði álits hjá um nýtt 
merki hjá leigubílum New York-
borgar.

„Það er gaman að vera með á 
þessum lista því það eru stórar kan-
ónur þarna,“ segir Oscar. „Þetta er 
að sjálfsögðu heiður og mjög gaman 
fyrir mig. Hönnunarstjórinn hjá 
nytimes.com sem er búinn að fylgj-
ast dálítið með mér sendi mér fyrir-
spurn og spurði hvort ég vildi taka 
þátt í þessu. Þess vegna datt ég inn 
á þetta.“

Samkvæmt heimasíðunni hafa 
íbúar New York verið frekar ósáttir 
við breytinguna á merki leigubíl-
anna og því var ákveðið að leita álits 

sérfræðinga í málinu. Í áliti sínu 
segir Oscar merkið vera óþarflega 
flókið og leggur til aðrar praktísk-
ari lausnir.

Oscar er greinilega orðinn einn 
af virtustu grafísku hönnuðum 
heims. Auk þess að fá athygli frá 

New York Times var vörumerki 
hans Systm keypt af japanska fata-
framleiðandanum UNIQLO, eins og 
áður hefur komið fram í Fréttablað-
inu. Voru bolir með merkinu til sölu 
í fimmtán til tuttugu þúsund eintök-
um víða um heim, þar á meðal í New 
York, London, Japan og Frakklandi. 
„Allir bolirnir eru uppseldir nema 
þessir gulu. Þetta rauk út,“ segir 
Oscar. „Ég ætlaði að redda mér ein-
tökum en þau hlógu bara að mér í 
búðinni.“ 

Oscar hefur áður vakið athygli 
fyrir hönnun sína því hann á heiður-
inn að merkinu fyrir N1 og veit-
ingastaðinn Domo, sem hann hlaut 
FÍT-verðlaun fyrir. Þeim sem vilja 
kynna sér verk Oscars er bent á 
heimasíðuna http://analog.sys.is.

Sérfræðingur hjá NY Times

„Ég fæ mér oftast kvöldmat í 
morgunmat, til dæmis hamborg-
ara eða pitsu, sem ég hita upp í 
örbylgjunni. Ég er lítið fyrir að 
fá mér hefðbundinn morgunmat 
og vil meira bara kjöt, sósu og 
eitthvað svoleiðis.“

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

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

signa grásleppu, reykt ýsa og mar  eira

Garðar Thor Cortes mun syngja á góðgerðarsamkomu 
The Bobah Center í Kensington-höllinni í kvöld en 
meðal gesta er lávarðurinn Sebastian Coe. Garðar mun 
syngja í móttökunni en Bobah-samtökin hafa stutt við 
bakið á þeim sem hafa orðið fyrir heilaskaða snemma á 
ævinni. Athöfnin fer fram í einum af íbúðum hallarinn-
ar, við hliðina á þeirri sem Díana prinsessa bjó í þegar 
hún var gift Karli Bretaprins.

Verndari samtakanna er hertogaynjan af Gloucest-
er, hin danska Brigitte Eva van Deurs, en hún er mikill 
aðdáandi íslenska tenórsins að sögn Mark Devine hjá 
Mother, umboðsskrifstofu Garðars í London. „Hún 
hlakkar mikið til að hitta hann og kannski að Garðar 
bregði fyrir sér íslenskunni þegar þau ná saman,“ 
segir Mark og hlær. 

Heimildir Fréttablaðsins herma að ákveðið hafi 
verið að taka þessu boði í ljósi nærveru Sebastian 
Coe en hann er formaður Ólympíunefndarinnar 
fyrir leikana í London sem fram fara 2012. 
Mark segir það ekkert launungarmál að 
stefnt sé að því að koma Garðari þar fyrir, 
hvort sem það verði við setningarathöfn-
ina eða aðra tengda viðburði en þetta er 
án nokkurs vafa stærsti viðburðurinn í 
Lundúnum á þessari öld.

Ferill Garðars er á hraðri uppleið. Tilkynnt hefur 
verið að hann verði meðal söngvara á stórri safnplötu 
með sígildri tónlist sem gefin verður út á heimsvísu. 
Meðal annarra listamanna sem syngja á plötunni eru 
Kiri Te Kanawa, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, 
Anna Netrebko, Bryn Terfel, IL Divo, Mario Lanza og 
Andrea Bocelli en það eru Sony Records og Universal 
sem standa að þessari útgáfu. Þá má ekki gleyma söng 
Garðars fyrir Tony Blair í byrjun næsta mánaðar en 

hápunktinum verður síðan náð þegar Garðar 
syngur í beinni útsendingu Sky-sjónvarps-

stöðvarinnar frá vígslu nýjasta skemmti-
ferðaskips Cunard-skipasmíðafyrirtækisins 
en þar munu Camilla Parker Bowles og Karl 
Bretaprins gefa fleyinu nafn. Meðal ann-
arra sem munu væntanlega koma fram 

ásamt Garðari verða Katherine Jenkins og 
hinn margverðlaunaði Derek Jakobi.





Frá því fyrsta nútímahljómsveit 
Íslands, Hljómar, kom fram 

hafa metnaðarfullar hljómsveitir 
átt í ástar/haturssambandi við klak-
ann. Hér er fæðingardeildin og 
heimavöllurinn, en Ísland er 
örmarkaður sem hljómsveitir 
klára á fyrsta æviskeiði sínu. Ekk-
ert kálar góðri hljómsveit eins 
hratt og örugglega og að hanga hér 
í fámenninu spilandi endalaust 
fyrir sama fólkið. Því hafa poppar-
ar verið með meikið á bakvið eyrað 
frá fyrstu tíð. 

breyttu sér í Thor’s 
Hammer en urðu því miður ekki 
heimsfrægir. Þrátt fyrir stórglæsi-
lega hljómsveitarbúninga gerðist 
ekkert hjá Change. Mezzoforte 
braut ísinn með Garðveislunni en 
það var ekki fyrr en Björk og Sigur 
Rós ráku upp sitt hreinskilna gól 
að boltinn fór að rúlla. Ísland, sem 
einu sinni var ekkert í eyrum 
umheimsins, er nú þekkt sem upp-
spretta ótrúlegrar tónlistar.

eru kallaðir en fáir 
útvaldir. Opinberir sjóðir hafa lok-
ist upp og það er sem betur fer af 
sem áður var þegar til dæmis Syk-
urmolarnir þvældust á milli ráðu-
neyta án þess að fá krónu í styrk 
þegar þeim var boðið að hita upp 
fyrir U2. Í hverju einasta viðtali 
eru böndin spurð um Ísland; land-
ið, veðrið, álfana. Hvernig hefur 
náttúran áhrif á tónlist ykkar, 
spyrja blaðamenn, og síðan: Hvern-
ig stendur á öllum þessum fjölda 
frábærra hljómsveita frá svona 
litlu landi? Böndin stama eitthvað 
en hafa í raun ekkert svar, bara: 
„Svona er að vera Íslendingur, skill 
jú?“

er gegndarlaust hark og 
taumlaust rugl. Tíu tíma flugferð 
til að spila fyrir fimmtíu manns í 
horni þar sem pool-borðið á að vera 
í holu í Montréal. Þessir fimmtíu 
vilja miklu frekar spila pool en 
hlusta á náttúrubörnin rokka. Mán-
aðarlangur túr um skítakamra-
pöbba, allir fúlir og svekktir í rút-
unni, timbraðir og þreyttir. Koma 
svo heim, reyna að láta þetta líta 
vel út í viðtölum og langar ekkert 
meira en að komast aftur á túr.

Airwaves byrjaði í gær 
og stendur fram á mánudagsmorg-
un. Þetta er frábærasti tónmenn-
ingaratburður ársins, hin eina 
sanna uppskeruhátíð tónlistar-
bransans. Hér sameinast íslenska 
útrásin og innrás heitustu band-
anna í iðandi hrærigraut. Í tæplega 
viku breytist Reykjavík úr svefn-
bæ í alvöru stórborg með pökkuð-
um kofum, hljómsveitum að gera 
sitt besta í öllum hornum og sendi-
boðum meiksins sveimandi um 
með tékkheftið. Nú er gaman.

Alvöru útrás 

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Sjáðu Enska boltann í mestu gæðum á Sýn2 HD. Everton – Liverpool
verður fyrsti leikurinn í háskerpu, laugardaginn 20. október.

Sala er hafin og verður Sýn2 HD áskrift á sérstöku tilboðsverði til 
1. desember, 990 kr. viðbótargjald fyrir áskrifendur að Sýn2.

Náðu þér í háskerpumyndlykil í verslun Vodafone, Skútuvogi 2.
Nánari upplýsingar á www.vodafone.is/hd og í þjónustuveri 365, 
sími 512 5100.

Enski boltinn í háskerpu á Digital Ísland

Loksins
á Íslandi

Sjáðu muninn
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